
Град
Зашто се 

оснивају 

и гасе 

странке

» страна 2

цена 40 динара

Здравље

Од фебруара у Заводу

„Панчевац” и

гинеколошки прегледи

» страна 6

Записи

Борис Матијевић:

Радост стварања

» страна 12

Фото-репортажа

У Кини као 

међу својима

» страна 29

Аутомобилизам
Дебитантска, али

година за памћење

» страна 31

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  24 .  ЈАНУАРА 2020.
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Број 4849, година CLI

страна 11

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

P Два часа вожње гратис.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

P Два часа вожње гратис.

ДРЖАВА ДАЈЕ, МОРАТЕ И ВИ НЕШТО ДА УЧИНИТЕ

Како доћи до ваучера од
5.000 за одмор у Србији

стр. 5

НОВО!

Све више камера 
на нашим улицама

» страна 3

Претплатне карте
АТП-а и даље важе

» страна 3

БОГОЈАВЉЕЊЕБОГОЈАВЉЕЊЕ

„3. октобар” Банатско Ново Село

КУД „Младост”

КУД „Веселија”

„3. октобар” Банатско Ново Село

КУД „Младост”

КУД „Веселија”

ОНИ О ВАЗДУХУ ПРИЧАЈУ, АЛИ
МИ МОРАМО ДА ГА УДИШЕМО

ЧЕМУ НАС ЈЕ НАУЧИЛА ОТРОВНА СЕДМИЦА ЗА НАМА страна 4

Држава најзад предузела енергичне мере за смањење загађења



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 24. јануар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Не моћ ни
„нор мал ци”

Не ма на ма спа са... Гре шни смо
ко ли ко смо те шки... Као да смо
се на Бо га ка ме њем га ђа ли...
Ни шта до бро нам се не пи ше...

Чу је се (и то све че шће) око -
ло-на о ко ло.

Елем, већ по о дав но ов де вла -
да не ка оп ште на род на бо ја зан
(још од Та ра би ћа и њи ма слич -
них), бо ље ре ћи хи сте ри ја, да
смо осу ђе ни на „под шљи ву”
за то што смо са ми се би нај ве ћи
не при ја те љи, па ће мо се ме ђу -
соб но по у ни шта ва ти!?

Али вра га – сва та зло слут на
пред ска за ња и ви дов њач ка
мрач ња штва по сво јој при ли ци
са мо су плод буј не (и при лич но
иш ча ше не) ма ште мно гих ов -
да шњих де жур них цр ња ка. Не,
ни смо ми ни ка кви но си о ци не -
у кло њи ве кле тве с не бе са, ни ти
смо пред о дре ђе ни лу зе ри, као
ни ро ђе ни бaксу зи ко је ће спр -
жи ти гром усред бе ла да на.

За пра во, на ши про бле ми не -
ма ју ни ка кве ве зе с нат чо ве чан -
ским ути ца ји ма, већ са мо с тим
да нам је дру штво алар мант но
кон та ми ни ра но као по сле ди ца
си сте ма тич ног тро ва ња под ла -
ви ном бес кру по ло зних (лич -
них) ин те ре са, пре ва ра, под ва -
ла, су је та... Јед но став но, не до -
ста је нам ма ло (или ма ло ви ше)
све сти, са ве сти, ме ђу соб ног по -
ве ре ња, ко лек тив ног ду ха и
свих тих пра вих људ ских вред -
но сти. А то мо рал но по то ну ће
по сле ди ца је ме диј ског и сва ко -
вр сног по ту ра ња из ра зних цен -
та ра (про па ган ди стич ке) мо ћи
и све ви дљи ви је пе не три ра кроз
по след ње здра ве по ре сва ког од
нас.

И он да је у та квом ме те жу
на ра ста ју ће по пла ве не мо ра ла
те шко пре по зна ти те све ма ло -
број ни је ће ли је још увек не за -
ра же не ви ру сом бле са ви ла. А
оне пре жи ве ле здра ве је дин ке
по ста ле су зла та вред на би ћа у
да на шње вре ме. До те ме ре да
су, ре ци мо, у глав ном гра ду ус -
пе ле да за до би ју и аде ква тан
на ди мак – „нор мал ци”.

Слич ност са исто и ме ним ју -
на ци ма фил мо ва о Ха ри ју По -
те ру ни је утвр ђе на, прем да је и
те ка ко мо гу ћа. На ро чи то ако
се зна да ак те ри по ме ну те при -
че не ма ју ни ка кве мо ћи, за раз -
лику од, ре ци мо, злих ча роб -
ња ка, ра зних ве шти ца и дру гих
не људ ских би ћа из ро ђе них у
си вим ће ли ја ма бри љант не Џеј
Кеј Ро у линг.

Баш то ов де и да нас ва жи за
„нор мал це” – по ште ни, скром -
ни, до бро ћуд ни, мир ни... Јед -
ном реч ју – не моћ ни.

Не моћ ни пред не људ ском
кли ком ба ха тих, агре сив них,
по хлеп них...

Кад се рас пи су ју оп шти
из бо ри, ре зул та ти су
готово пре сли ка ни 
с вр ха на ни же

Па у ци нај жи вљи станари
број них пар тиј ских 
про сто ри ја

Иа ко би тре ба ло да функ ци о ни шу,
од но сно да за хва љу ју ћи сво јим ста -
во ви ма, иде ја ма и ак ци ја ма бу ду
при сут не у јав но сти не пре ста но, по -
ли тич ке стран ке су нај ак тив ни је уо -
чи из бо ра. То ва жи за ве ћи ну њих.
На рав но, по сто ји и кон тра пункт: не -
ке пар ти је за у зи ма ју то ли ко ме диј -
ског про сто ра да то пре ла зи гра ни цу
до бр ог уку са.

Не дав но је наш лист пи сао о из бо -
ри ма у Ср би ји у по след њих не ко ли ко
ци клу са, од но сно о то ме шта су они
до но си ли: ка кве ко а ли ци је на вла сти
(и у срп ском и у ло кал ном пар ла мен -
ту) и на ко ји на чин су се опо зи ци о не
стран ке удру жи ва ле. Овог пу та ће мо,
упо ре ђу ју ћи са да шње ста ње и оно
што је кроз број ке при ка за но као во -
ља гра ђа на пре че ти ри го ди не, по ку -
ша ти да уста но ви мо ка ко су се опо зи -
ци о не пар ти је, као и оне ко је су оста -
ле ис под цен зу са пре гру пи са ва ле, тј.
ко ли ко је слу ча је ва да су не ке од њих
и не ста ја ле с по ли тич ке сце не Пан -
че ва, а не ке дру ге на ста ја ле.

Та ко ђе, по ја сни ће мо из ве сне
(не)ви дљи ве по јав но сти.

Ре пу блич ки мо дел

По сто ји по ја ва ко ја ни је наш, срп ски
изум, има је и у мно гим дру гим др -
жа ва ма све та, али код нас је не ка ко
нај ви дљи ви ја: ка да се рас пи су ју оп -

шти пар ла мен тар ни из бо ри, што зна -
чи – исто вре ме но на свим ни во и ма
вла сти, њи хо ви ре зул та ти су го то во
пре сли ка ни с вр ха на ни же.

Раз лог је тај што се пар ти је са
свим ка па ци те ти ма, по чев од ли де -
ра, укљу чу ју у тр ку, па гла са чи нај -
че шће за о кру жу ју на ли сти ћи ма
исту по ли тич ку оп ци ју за све три

ДАНАС ЈЕСИ, СУТРА НИСИ – НА ВЛАСТИ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Висибаба дигла главу, пита да л’ је време.

У Скробари, 22 јануара

Снимила: Ана Дакић

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

скуп шти не – ре пу блич ку, по кра јин -
ску и ло кал ну – не во де ћи мно го ра -
чу на о то ме да је сва ки град за себ на
и спе ци фич на сре ди на и да ло кал ну
са мо у пра ву че ти ри го ди не не ће во -
ди ти стра нач ки пр ва ци из Бе о гра да,
већ њи хо ве ком ши је из ме ста у ко ме
жи ве.

Дру га ва жна по ја ва је да ло кал ни
по ли ти ча ри, без об зи ра на број осво -
је них ман да та, че ка ју да се за вр ше

бе о град ски до го во ри око ко а ли ци ја
на вла сти да би он да „ко пи пеј сти ра -
ли” од лу ке стра нач ких вр хо ва. Та ко
је ов де од у век, али нај све жи ји пре о -
крет у пам ће њу Пан че ва ца је онај из
2012.

Та да су по сле ду гих пре го во ра у
пре сто ни ци на пред ња ци, ко ји су над -
ма ши ли де мо кра те за два про цен та,
у са рад њи с „нај бо љом уда ва чом”, тј.
пар ти јом с нај ве ћим ко а ли ци о ним
по тен ци ја лом – СПС-ом, као и са
УРС-ом, фор ми ра ли скуп штин ску
ве ћи ну и вла ду, што се од ра зи ло и на
Пан че во: иа ко је пр во пла си ра ни ДС
пре го ва рао са со ци ја ли сти ма и ско ро
све се с њи ма до го во рио, ју ла 2012.
го ди не, два ме се ца по сле из бо ра,
наш град је до био но ву власт – чи ни -
ле су је стран ке оку пље не око СНС-а
и СПС-а, као и УРС и ДСС.

Да кле, пре сли кан је ре пу блич ки
мо дел, чи ме је, да под се ти мо, на сце -
ну сту пи ла но ва по ли тич ка ре ал ност:
Срп ска на пред на стран ка је пре у зе ла
све по лу ге ру ко во ђе ња гра дом, а Де -
мо крат ска стран ка је по сле пет на ест
го ди на уче шћа у пан че вач кој вла сти
по ста ла опо зи ци о на пар ти ја.

И не са мо то: ова кав епи лог је
озна чио по че так ра си па ња ДС-а и
ства ра ња но вих стра на ка.

Ди на ми ка и не по сто ја ње

Сти го смо до по ре ђе ња 2016. го ди не и
овог тре нут ка, ка да се ра ди о стра -
нач кој сце ни у гра ду. На из бо ри ма
одр жа ним апри ла те го ди не ко а ли -
ци ја око СНС-а „узе ла” је 131 ме сто у

срп ском пар ла мен ту, она око СПС-а
29, по вра так на ве ли ку сце ну за бе ле -
жи ли су ра ди ка ли – 22 ман да та, а ни -
от куд се по ја вио Ра ду ло ви ћев ДЈБ са
16 ме ста, ко ли ко су осво ји ле и де мо -
кра те са са рад ни ци ма. „Ком би на ци -
је” Две ри–ДСС и СДС–ЛДП–ЛСВ су
тик пре шле цен зус (по 13 ман да та).

Овог пу та је би ло из ве сне раз ли ке
у ло ка лу: на из бо ри ма у Пан че ву
СНС је „за ра дио” 39, ДС се дам, СПС,
СРС и ЛСВ по шест ман да та, а је дан
ма ње до био је „по клич” „До ста је би -
ло”. Не до вољ но гла со ва за од бор нич -
ка ме ста сте као је „Са вез за бо ље
Пан че во”, ко ји су чи ни ли ЛДП и Но -
ва стран ка, а „пр со” је и Та ди ћев
СДС, чи ји је шеф у гра ду био екс гра -
до на чел ник Ми ко вић. „Две ри ма” је
цен зус из ма као за дла ку.

Ре зул та ти из бо ра су ва жни јер уно -
се ди на ми ку у еки пе ко је су (п)оста -
ле ви дљи ве и ле тар ги ју у оне што су
под ба ци ле. Ма да, то ни је Све то пи -
смо: Де мо крат ска стран ка је у Пан -
че ву би ла нај ја ча иза не при ко сно ве -
них на пред ња ка, па се, ипак, до дат но
по це па ла. Основ ни раз лог смо већ
на ве ли: да нас је си, су тра ни си. На
вла сти.

Та ко, од ДС-а одав но „от це пље ни”
Че дин ЛДП, по што ни је пре шао цен -
зус у гра ду, прак тич но је пре стао и да
по сто ји: па у ци су да нас је ди ни ста на -
ри не ка да шњих стра нач ких про сто -
ри ја. Исти је слу чај и с ка сни је „од бе -

глом” Жив ко ви ће вом Но вом стран -
ком, као и с Та ди ће вим СДС-ом. Ли -
сту оних што их је не у спех на из бо -
ри ма одр жа ним пре че ти ри го ди не
ску по ко штао за тва ра ју Две ри: они
је су зва нич но ту, има их у Пан че ву,
али им је ак тив ност сла ба шна.

У овом тек сту су по ми ња ни и Ује -
ди ње ни ре ги о ни Ср би је: њих не ма,
па не ма, чла но ви се учла ни ли куд ко -
ји, а они ви ђе ни ји одо ше у СНС.

Нека да кич ма опо зи ци је – Дра шко -
ви ћев СПО – у на шем гра ду ви ше не
жи ви, а Ко шту ни чин ДСС је спао на
не ко ли ко ен ту зи ја ста.

За раз ли ку од њих, ак ти ви ра ле су
се три но ве пар ти је: две на ста ле из
стру ја не ка да моћ ног ДС-а – Ђи ла со -
ва Стран ка сло бо де и прав де и Је ре -
ми ће ва На род на стран ка, и По крет
сло бод них гра ђа на, чи ји је глав ни
играч мај стор глу ме Сер геј Три фу но -
вић. Ло кал ни од бо ри жи ве, а не ки
на ши су гра ђа ни има ју и ва жне ро ле у
нај ви шим стра нач ким ин стан ца ма.

Бит но је да се не за бо ра ве ма хом
вред ни „ра ду ло ви ћев ци” и да се
„укњи жи” по сто ја ње ло кал ног од бо -
ра Де мо крат ске пар ти је Ма ке до на -
ца. Ли га ши го сту ју на три би на ма ко -
је се ор га ни зу ју у „Ку пеу”, што ће ре -
ћи да и они још увек ди шу. Не дав но
је Ша пи ћев СПАС обе ло да нио да се
ак ти ви рао у Пан че ву, пи са ли смо о
то ме. „Пан че вац” ни је об ја вљи вао,
али нам је не зва нич но по твр ђе но да
и Ва ци ће ви де сни ча ри „по слу ју” у
нај ве ћем ју жно ба нат ском гра ду.
При ча се да и Ка ри ћев По крет „Сна -
га Ср би је” има свој ку так у ши рем
цен тру гра да.

И то би би ло то што се по ли тич ких
оп ци ја у Пан че ву ти че. Ако смо не ко -
га пре ско чи ли, из ви ња ва мо се и мо -
ли мо их да нам се ја ве, ис пра ви ће мо
не на мер ну гре шку. На рав но, ов де не
ми сли мо на на пред ња ке и њи хо ве

ко а ли ци о не парт не ре, као ни на де -
мо кра те, ра ди ка ле и со ци ја ли сте.
Све сни смо њи хо вог при су ства.

До ла зе из бо ри; сви они што ће на
њи ма до би ти (не)оправ да ни из о ста -
нак си гур но зна ју да због бу ду ћег не -
фи нан си ра ња из бу џе та ри зи ку ју да
бу ду из ба че ни из „шко ле”, а си гур но
из ба лан са. Без об зи ра на по тен ци -
јал но до бро вла да ње.

С. Трај ко вић

ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ У ГРАДУ, ЧЕТИРИ ГОДИНЕ КАСНИЈЕ

Овде је некада било живо: бивша страначка седишта

Остао је само украс

ЗА ШТО ПО КРЕТ, А НЕ СТРАН КА

У по след ње вре ме у мо ду је ушло

да се уме сто фор ми ра ња по ли тич -

ких пар ти ја осни ва ју по кре ти или

ства ра ју удру же ња гра ђа на. Сва ка

шиз-иде ја пра ти не ку сво ју ло ги ку,

па и ова: да би у Ср би ји стран ка би -

ла фор ми ра на, нео п ход но је ску пи -

ти 10.000 пот пи са осни ва ча, при

че му се ове ра сва ког од њих пла ћа

пет евра. Ма те ма ти ка је ја сна – да

би те фор мал но прав но пре по зна ли

као стран ку, тре ба ти 50.000 евра.

За то се ства ра ју по кре ти или

гру пе гра ђа на; ем ре ги стра ци ја, тј.

так са у АПР-у, ко шта са мо не ко ли -

ко хи ља да ди на ра, ем мо жеш рав -

но прав но да уче ству јеш на из бо ри -

ма. Уз то, да би не ко ство рио соп -

стве ну стран ку, нео п ход но је и

мно го ви ше до ку мен та ци је, да не

го во ри мо о ин фра струк ту ри. Ве о -

ма ва жна ствар је и да по кре ти и

удру же ња гра ђа на не под ле жу

кон тро ла ма фи нан сиј ских ин сти ту -

ци ја, па мо гу да има ју до на ци је и

из ино стран ства, а то је стран ка ма,

ба рем на па пи ру, за бра ње но.

По ли тич ка стран ка мо ра да има

осни вач ку скуп шти ну, про грам,

ста тут и љу де овла шће не за ње но

за сту па ње. Све то ко шта. Дру га чи -

ја пра ви ла ва же за осни ва ње

стран ке на ци о нал них ма њи на: до -

вољ но је ску пи ти са мо хи ља ду пот -

пи са и, мно же ње ка же, има ти

5.000 евра. И не мо раш да пре ђеш

цен зус за ула зак у срп ску скуп -

шти ну, ко ли ки год да је.
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ПОДРШКА МЛАДИМА

Бес плат но
саветовали ште

Про је кат Са ве то ва ли ште за
мла де „Мо је ме сто”, ко ји ре -
а ли зу ју удру же ње „Пси хо ге -
не за” и Дом омла ди не, уз
фи нан сиј ску по др шку Гра -
да, по чео је 15. ја ну а ра и тра -
ја ће нај ра ни је до 15. мар та.
Са ве то ва ли ште је бес плат но
за све мла де од пет на ест до
три де сет го ди на и ре а ли зу ју
се у До му омла ди не.

Пре ма ре чи ма пси хо ло га
и пси хо те ра пе у та Ја дран ке
Гру ји чић Ђу рић, ко ја је ко -
ор ди на тор ка овог про јек та,
у окви ру Са ве то ва ли шта ће
би ти ор га ни зо ва не и ин ди -
ви ду ал не са ве то дав не и пси -
хо те ра пиј ске се ан се ко је ће
она во ди ти.

– Циљ Са ве то ва ли шта је
очу ва ње мен тал ног здра вља
мла дих, кроз осна жи ва ње и
пси хо ло шку по др шку струч -
них ли ца – ре кла је Ја дран -
ка Гру ји чић Ђу рић.

Ин ди ви ду ал но пси хо ло -
шко са ве то ва ње би ће одр жа -
но 8, 15, 22. и 29. фе бру а ра,
уз оба ве зно за ка зи ва ње на
061/647-22-90 или пу тем
имеј ла psihogeneza@gmail.
com. Д. К.

СУ ЂЕ ЊЕ ЗА ПРОНЕВЕРУ

Пет година затвора
за 200.000 евра

У Апе ла ци о ном су ду у Бе о -
гра ду до не та је ко нач на пре -
су да Ј. В., бив шој слу жбе ни -
ци јед не бан ке у Пан че ву ко -
ја је би ла оп ту же на за про -
не ве ру 198.712 евра и 3.030
швај цар ских фра на ка. Њој
је сма ње на пр во сте пе на пре -
су да од се дам го ди на и шест
ме се ци за тво ра и пре и на че -
на на пет го ди на.

У пре су ди пи ше да је она
осам го ди на (!) при сва ја ла
но вац ште ди ша бан ке у ко -
јој је би ла за по сле на. То је
ра ди ла та ко што је са чи ња -
ва ла на ло ге за по ди за ње нов -
ца с ра чу на кли је на та без
њи хо вог зна ња.

Апе ла ци о ни суд је за кљу -
чио да је до бро што је пр -
во сте пе ни суд узео као олак -
ша ва ју ћу окол ност ње не
поро дич не и лич не при ли -
ке и то што је при зна ла
кривич но де ло за ко је је
опту же на.

Као оте жа ва ју ћа окол ност
овој осуђеној службеници
банке узе то је то што је осам
го ди на при сва ја ла туђ но вац
и што је би ла кон тро лор сме -
не док је то ра ди ла. М. Г.

До кра ја 2021. го ди не без бед -
ност гра ђа на у Пан че ву би ће
знат но уна пре ђе на уво ђе њем
ви део-над зо ра над ули ца ма и
пу те ви ма, јав ним уста но ва ма
и шко ла ма и вр ти ћи ма.

Де ве тог ја ну а ра је ис те као
рок за по ну де на тен де ру ко ји
је Град Пан че во рас пи сао за
ку по ви ну опре ме за ви део-над -
зор, вре дан укуп но ви ше од 140
ми ли о на ди на ра.

Сло же ни си стем шест вр ста
ви део-над зо ра об у хва ти ће кон -
тро лу при ла ска уста но ва ма и
за шти ту ван рад ног вре ме на,
СОС си гур не тач ке за основ не
и сред ње шко ле, а дуж град -
ских пу те ва би ће по ста вљен си -
стем за ме ре ње бр зи не во зи ла,
ви део-над зор, очи та ва ње ре ги -
стар ских та бли ца и пра ће ње
во зи ла.

Та ко ђе, би ће фор ми ран мо -
ни то ринг цен тар у згра ди По -
ли циј ске упра ве у Пан че ву, ода -
кле ће на екра ни ма би ти пра -
ће на си ту а ци ја у гра ду.

Ви део-ка ме ре, ме ђу тим, ни -
су но ви на ни у Пан че ву, а ни у
дру гим гра до ви ма у Ср би ји.
Под над зо ром су већ не ки де -
ло ви гра да. Трг кра ља Пе тра
Пр вог са зда њем Скуп шти не,
на при мер, и окол не ули це, го -
ди на ма већ у сва ком тре нут ку

то ком 24 ча са без пре стан ка
сни ма 48 ка ме ра.

За по ста вља ње ка ме ра у соп -
стве ној ре жи -
ји све че шће
се од лу чу ју и

вла сни ци ста но ва у ви ше -
спратни ца ма и у по ро дич ним
згра да ма.

Мно ге уста но ве и при ват на
пред у зе ћа на сво је фа са де су
их по ста ви ли из без бед но сних

раз ло га – да ви де ко им (не -
зван) до ла зи и шта ра ди.

Слич на је си ту а ци ја и у окол -
ним се ли ма, па се та ко ули це
око омо љич ког До ма кул ту ре
та ко ђе над зи ру.

Струч ња ци ка жу да ин ста ли -
ра ње над зор не мре же обез бе -
ђу је вла сни ци ма над зи ра них

обје ка та и свим
гра ђа ни ма ве ћу
си гур ност, а ор га -

ни ма ре да по ма же да бр же и
ефи ка сни је су зби ја ју ре ме ће ња
јав ног ре да и ми ра и хап се по -
чи ни о це кри вич них де ла, а
прак са по ка зу је да и са мо прису -
ство ка ме ра од вра ћа по чи ниоце.

Ка ме ре по сто је и на свим
ва жни јим рас кр сни ца ма у цен -
тру, а с њи хо вим ра дом су нај -
бо ље упо зна ти во за чи ко ји ма
по штом сти жу ка зне због про -
ла ска на цр ве но све тло. Ви -
део-над зо ром су по кри ве не и
са о бра ћај ни це на прав ци ма ка
Ко ви ну и Ба нат ском Но вом
Се лу.

Из упра ве гра да је са оп ште -
но и да је у то ку на бав ка пет
ка ме ра са опре мом за кон тро -
лу са о бра ћа ја, од но сно објек -
ти ва, ра чу на ра, ре флек то ра и
сен зо ра за ме ре ње бр зи не, вред -
них 2,3 ми ли о на ди на ра.

На рав но, и ово има и сво је
там но на лич је: ка ме ре на ули -
ца ма при ват ност гра ђа на чи не
не мо гу ћом. Не ко  та мо у са ли
с мо ни то ри ма ви ди у ко ју ка -
фа ну во ли те да за ла зи те, с ким
се дру жи те, за ко га и про тив
ко га у скла ду са сво јим гра -
ђан ским сло бо да ма де мон стри -
ра те, ко га на ули ци др жи те за
ру ку, а ко га љу би те, из чи јег
ста на или стра нач ких про сто -
ри ја из ла зи те...

Не мо ра ни шта од овог на -
бро ја ног и ни за слич ног да бу -
де не што че га се сти ди те, али
са ма чи ње ни ца да вас не ко по -
сма тра мо же да не при ја.

Па још ако по сто ји мо гућ -
ност зло у по тре бе, а по сто ји...

Али шта је – ту је!
За сва ки слу чај, тру ди те се

да бу де те ле пи и сме ши те се и
кад сте са ми. Не ко ће вас си -
гур но ви де ти! Р. П.

На осно ву го ди шњег из ве шта -
ја о ква ли те ту ва зду ха у 2019.
го ди ни мо же се ре ћи да је си -
ту а ци ја у Пан че ву знат но по -
бољ ша на, иа ко је наш град го -
ди на ма ва жио за ме сто са за -
га ђе ним ва зду хом – са оп штио
је у сре ду, 22. ја ну а ра, За -
вод за јав но здра вље
Пан че во.

То је по стиг ну -
то за хва љу ју ћи
ни зу ме ра ко је су
пред у зе те на ни -
воу гра да, као
што су из град ња
ре ги о нал не де по -
ни је, уна пре ђе ње
га си фи ка ци је и
сма ње ње ин ду стриј -
ског за га ђе ња. Ме ђу тим,
без об зи ра на то, још има мо -
гућ но сти за по бољ ша ња.

– Ре зул та ти мо ни то рин га ва -
зду ха у 2019. го ди ни ко ји је
спро во дио За вод за јав но здра -
вље Пан че во по ка за ли су да су
сред ње го ди шње кон цен тра ци -
је ча ђи ис под гра нич них вред -
но сти, а за га ђе ње су нај че шће
иза зи ва ле по ве ћа не кон цен тра -
ци је че сти ца PM-10 и PM-2,5.
Нај ве ћи број да на са из ме ре -
ним вред но сти ма ко је су би ле
из над гра нич них био је на новој

Ми си (36 да на за чађ) и на
мер ном ме сту у На род ној ба -
шти (за PM-10 ви ше од по ло -
ви не да на у го ди ни). Ви со ке
кон цен тра ци је нај сит ни јих че -
сти ца PM-2,5 уо ча ва не су у
зим ским ме се ци ма – из ја ви ла

је док тор ка Ду брав ка Ни -
ко лов ски, спе ци ја ли ста

хи ги је не у За во ду за
јав но здра вље Пан -
че во.

Она је до да ла
да су кон цен тра -
ци је бен зе на то -
ком про шле го -
ди не би ле ис под

гра нич них вред но -
сти. Из ја ви ла је и

да грађа ни тре ба да
бу ду све сни зна ча ја по -

бољ ша ња енер гет ске ефи ка сно -
сти и изо ла ци је њи хо вих ку ћа
и згра да, а да др жа ва ра ди ду -
го роч ног сма ње ња за га ђе ња ула -
же на по ре за да ва ње суб вен -
ци ја гра ђа ни ма за ку по ви ну
елек трич них и хи брид них ау -
то мо би ла. Она је апе ло ва ла на
гра ђа не да што че шће ко ри сте
јав ни пре воз, да пе ша че уме -
сто да се во зе ау то мо би лом,
као и да ро ди те љи за са де по
јед но др во за сва ког но вог чла -
на по ро ди це. М. Г.

ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ О ЧИ СТО ЋИ ВА ЗДУ ХА

Нај за га ђе ни је на Ми си и у На род ној ба шти

НАД ЗОР НА ВИ ДЕО-МРЕ ЖА ПО КРИ ВА ПАН ЧЕ ВО

ОСМЕХ НИ ТЕ СЕ, ЗА СВА КИ СЛУ ЧАЈ

ШТА СЕ МЕЊА С НЕСТАНКОМ АТП-а

Повлашћене карте као и до сад
Због ин те ре со ва ња на ших су -
гра ђан ки и су гра ђа на, углав -
ном нај ста ри јих, у ве зи с ку -
по ви ном по вла шће них и до -
би ја њем бес плат них го ди шњих
ка ра та за пре воз на ли ни ја ма
ко је по кри ва ЈКП АТП, кон -
так ти ра ли смо с град ском ме -
на џер ком Ма јом Вит ман.

Она је ре кла да ће се „уво -
ђе њем јав ног парт не ра у ко -
му нал ну де лат ност у обла сти
јав ног пре во за и да ље, као и
до са да, суб вен ци о ни са ти пре -
воз од ре ђе них ка те го ри ја гра -
ђа на” и по том ка за ла да они
мо гу би ти без бри ге, јер се „го -
ди шње кар те за пен зи о не ре и
оста ле по вла шће не ка те го ри -
је и да ље из да ју на исти начин,

а све ин фор ма ци је у ве зи с
тим гра ђа ни мо гу до би ти у
АТП-у или ви де ти на
www.jkpatppa.rs”. До да ла је:

– Град
П а н  ч е  в о
већ не ко -
ли ко го ди -
на на осно -
ву скуп -
ш т и н  с к е
Од лу ке о
оства ри ва -
њу пра ва на
по вла шћен
пре воз и
бес пла тан пре воз од ре ђе них
ка те го ри ја ста нов ни штва и Од -
лу ке Над зор ног од бо ра АТП-а
по др жа ва и суб вен ци о ни ше

превоз за труд ни це, по ро ди -
ље, ин ва лид ске пен зи о не ре,
уче ни ке сред њих шко ла и сту -
ден те из со ци јал но угро же них

по  ро  ди  ца ,
као и дру ге
ка те го ри је
ко је у скла -
ду с овом од -
лу ком оства -
ру ју ово пра -
во. На кон
де це ниј ских
про бле ма у
функ ци о ни -
са њу ЈКП-а

АТП од по себ не ва жно сти и
јав ног ин те ре са за град Пан -
че во је сте за кљу че ње Уго во ра
за до де лу кон це си је за јав ну

услу гу по ве ра ва ња оба вља ња
де лат но сти до ма ћег ли ниј ског
пре во за пут ни ка на те ри то ри -
ји гра да и из град ња но ве ау -
то бу ске ста ни це. Дру гим ре -
чи ма, Пан че во је, као пр ви
град у Ре пу бли ци Ср би ји, спро -
ве ло про је кат јав но-при ват ног
парт нер ства с ци љем по бољ -
ша ња услу га, ко је ће гра ђа ни
пре по зна ти у наред них не ко -
ли ко ме се ци кроз на бав ку 60
но вих ау то бу са, че шћи ред во -
жње, те ква ли тет ни је усло ве
пу то ва ња.

Пре ма Ма ји Вит ман, ре зул -
тат све га ово га тре ба да бу де
ве ли ки по мак и уна пре ђе ње
услу ге ове ко му нал не де -
латности. С. Т.

УСКОРО!
од 3. фебруара

у Вука Караџића 1
у Панчеву

СПЕЦИЈАЛНА
БОЛНИЦА 
ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ

СВЕТИ

ВАСИЛИЈЕ

ОСТРОШКИ

l лекари са ВМА

l најмодернија опрема

l операције катаракте 

о трошку РФЗО

У на ред не две го ди не би ће по ста вље не
камере ви део-над зора на сва ку ва жни ју 
тачку и саобраћајницу у гра ду. Користи од
овога су несумњиве, али је могућа и штета.



Мо ји књи жев ни ју на ци су пре све га ре во лу ци о на ри и
ре во лу ци о нар ке, би ло да је реч о ак те ри ма аван гар де у
ко ју је укло пље на при ча из три де се тих го ди на, или они
из пе ри о да на кон 2000, ко ји су оста ли да ча ме у ази ли -
ма за умо бол не. Ис по ста ви ло се да је то јед на па ра диг -
ма тич на суд би на ре во лу ци о на ра и ин те лек ту ал ца, не -
рас ки ди во по ве за на са исто ри јом Ју го сла ви је. Та ко ђе,
за ни мао ме је од нос др жа ве пре ма про шло сти, по себ но
оној рат ној из де ве де се тих, и у тој тач ки су се 2016. сте -
кле при че о Ју го сла ви ји, ње ној про па сти, по ри ца њу ра -
то ва и др жав ном трет ма ну про шло сти пре ко ин сти ту -
ци ја и ели та. Пси хи ја триј ска уста но ва у Ко ви ну је та ко
пре ра сла у ме та фо ру тог др жав ног апа ра та и ја сам са -
мо за ви рио, на рав но књи жев но, иза тих ста рих зи ди на:
а ви де ло се за и ста мно го – мно го ви ше не го што сам
мо гао да на слу тим.

(Пи сац Са ша Илић, „Да нас”, 21. ја ну ар)

* * *
Ре во лу ци ја ни је про блем. Про блем је што ће опет исти
љу ди иза ћи на по вр ши ну, јер љу де не мо жеш да ме њаш.
Мо жеш ти да имаш пре вра те сва ки дан, али љу ди су
исти. Кад не ма ра та, он да ка ко-та ко, али по сле ра та све
по шан др ца.

(Му зи чар Џо ни Шту лић, НИН, 16. ја ну ар)

* * *
Сни жа ва ње из бор ног цен зу са за кон ски је мо гу ће, али
сва ка ини ци ја ти ва ко ја ме ња пра ви ла пред из бо ре до во -
ди у пи та ње пра вич ност из бор ног про це са. То ком на шег
по сре до ва ња у ди ја ло гу о овом пи та њу се ни је раз го ва -
ра ло с би ло ко јом по ли тич ком сна гом у Ср би ји, за раз -
ли ку од дру гих про ме на око ко јих по сто ји кон сен зус и
на чи јем се усва ја њу већ ра ди. Сто га бих под ву као да
сва ка но ва по ли тич ка ини ци ја ти ва ко ја ме ња из бор на
пра ви ла до во ди у пи та ње пра вич ност из бор ног про це са.

(Из ве сти лац Европ ског пар ла мен та (ЕП) за Ср би ју Вла -
ди мир Бил чик, Ра дио „Сло бод на Евро па”, 14. ја нуар)

* * *
Пи там се шта ће те ре ћи де ци шта је био раз лог да не ус -
пе те и оста ви те њи ма да се су о че с тим… кли мат ским
ха о сом ко ји им се при ми че. Де лу је та ко ло ше за при -
вре ду да смо од лу чи ли да од у ста не мо од иде је да уоп -
ште по ку ша мо да обез бе ди мо бо ље усло ве за жи вот убу -
ду ће? Ку ћа нам го ри. Из о ста нак ва ше ре ак ци је са мо
до ли ва уље на ва тру сва ког са та, ми вам ка же мо да пре -
ду зме те не што, ако во ли те де цу ви ше од све га. Ка же те,
не ће мо вас из не ве ри ти. Не бу ди те та ко пе си ми стич ни.
И он да та јац.

(Мла да кли мат ска ак ти вист ки ња Гре та Тун берг, „Би-
Би-Си”, 21. ја ну ар)

* * *

* * *
Иде ја о екс тер ној кон тро ли пра во су ђа је у ди рект ној су -
прот но сти са зва нич ном по ли ти ком јер се др жа ва у
при ступ ним пре го во ри ма са ЕУ оба ве за ла да ће сма њи -
ти по ли тич ки ути цај на пра во су ђе. Ова квим из ја ва ма се
мо же по сти ћи са мо су прот но, да кле тра жи се ве ћи по -
ли тич ки ути цај.

(Пред сед ни ца Дру штва су ди ја Ср би је Сне жа на Бје ло -
гр лић, Ра дио „Сло бод на Евро па”, 20. ја ну ар)

* * *
Не ки се љу те по ду жно сти, не ки јер су кон ку ри са ли па
ни су про шли да ље од пр вог кру га, не ки јер су јед ном
до би ли „Нин”, а као да ни су, не ки се љу те за то што су
оти шли пре ви ше де сно, не ки за то што ни су до вољ но
де сно, не ки се љу те за то што ми сле да су ле во, а у ства -
ри су де сно, а не ки су на про сто бу да ле, а бу да ле се увек
ла ко на љу те.

(Пи сац Де јан Ата нац ко вић, „Да нас”, 21. ја ну ар)

Ква ли тет ва зду ха у Ср би ји ка та стро фа лан је већ го ди -
на ма и ае ро за га ђе ње тре ба схва ти ти као под му клу бо -
лест. Не ће те иза ћи на по ље и од ае ро за га ђе ња од мах
умре ти, али ће мо с вре ме ном има ти по ве ћан број обо -
ле лих од плућ них, кар ди о ва ску лар них и не у ро ло шких
бо ле сти. Све по сле ди це ће мо зна ти за де сет го ди на.

(Пул мо лог Та тја на Ра до са вље вић, те ле ви зи ја Н1, 16.
ја ну ар)

* * *
Мо гу вам ре ћи да смо се у Лос Ан ђе ле су сна шли вр ло
до бро. Имао сам сре ће да до ста до брих љу ди по мог не и
ме ни и мо јој по ро ди ци. То нас је рас те ре ти ло да мо же -
мо да се ре лак си ра мо и да се осе ти мо до бро до шли ма.
Кли ма је та ко ђе не ве ро ват на, си ја сун це сва ки дан и
љу ди се осме ху ју јед ни дру ги ма, то до ста по ма же. По -
сто ји у Лос Ан ђе ле су и не ка оп шта ам би ци ја у ва зду ху у
нај леп шем сми слу те ре чи и та ам би ци ја по ла ко али
си гур но и ме не по кре ће.

(Глу мац Ни ко ла Ђу рич ко, „Блиц”, 22. ја ну ар)
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ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК ПА ВЛОВ О ЕКО ЛО ШКОЈ СИ ТУ А ЦИ ЈИ

Пан че во спро во ди број не ме ре за сма ње ње за га ђе ња
По во дом за га ђе ња ва зду ха у
на шем гра ду јав но сти се 17.
ја ну а ра обра тио гра до на чел -
ник Са ша Па влов. Он је кон -
ста то вао да су због из ра зи то
не по вољ них ме те о ро ло шких
усло ва за бе ле же не по вре ме не
по ве ћа не кон цен тра ци је пра -
шка стих ма те ри ја PM10 на
мер ним ме сти ма Ва тро га сни
дом, Вој ло ви ца и Стар че во и
до дао да су „нај зна чај ни ји из -
во ри еми то ва ња ове вр сте пре -
ко ра че ња у ово до ба го ди не
ин ди ви ду ал на ло жи шта, има -
ју ћи у ви ду да је са мо од 30 до
35 од сто ста нов ни штва Пан -
че ва об у хва ће но да љин ским
си сте мом гре ја ња, као и са о -
бра ћај”.

Он је под се тио на то да се
„Пан че во по след њих го ди на
из у зет но ста ра о ства ра њу до -
брих усло ва за жи вот свих гра -
ђа на, по ди за њу дру штве но-
еко ло шке све сти и о спро во -
ђе њу раз ли чи тих ак тив но сти
с ци љем уна пре ђе ња жи вот не
сре ди не”, те да се „као ин ду -
стриј ски град већ ду ги низ го -
ди на ба ви ре ша ва њем пи та ња
ква ли те та ва зду ха”, и то по -
ста вља њем ау то мат ског мо ни -
то рин га, као и ства ра њем усло -
ва за пла сман пре ко 500 ми -
ли о на евра вред них ин ве сти -
ци ја у ре кон струк ци ју фа бри -
ка у ју жној зо ни, „чи ме је дра -
стич но сма ње но ин ду стриј ско
за га ђе ње”.

Пре ма ње го вим ре чи ма, за
сма ње ње ам би јен тал ног за га -
ђе ња уло же на су зна чај на сред -
ства да град ске то пла не
пре ђу на ис кљу чи во ко ри -
шће ње га са за про из вод -
њу енер ги је у си сте му да -
љин ског гре ја ња, а Пан -
че во је „пр ви град ко ји је
пла ни рао и одво јио сред -
ства ко ја се ко ри сте као
по моћ за при кљу че ње ин -
ди ви ду ал них до ма ћин ста -
ва на га сну мре жу, од но -
сно за су фи нан си ра ње тро -
шко ва тип ског га сног при -
кључ ка, чи ме ће се сма -
њи ти број до ма ћин ста ва
ко ја као енер гент ко ри сте
др во, угаљ, теч на го ри ва
и ти ме ће се по бољ ша ти
ква ли тет ва зду ха”. Од
2016. го ди не до кра ја 2019.
за ову на ме ну је из дво је -
но 13,1 ми ли он ди на ра,
па је до сад нов цем из град -
ског бу џе та га си фи ко ва -
но 201 до ма ћин ство.

Па влов је из ја вио да је
2018. го ди не за по че та га си -
фи ка ци ја и „у пла ну је да се у
то ку ове го ди не омо гу ћи гра -
ђа ни ма тих де ло ва гра да пре -
ла зак на ко ри шће ње га са као
енер ген та” и под ву као да је то
„ме ра ко ја мо ра да се спро во -
ди у кон ти ну и те ту ка ко би се
осе ти ли по зи тив ни ефек ти на
ква ли тет жи во та гра ђа на”. Та -
ко ђе, као дру га ло кал на са мо -

у пра ва у Ср би ји „до не ли смо
План ква ли те та ва зду ха за град
Пан че во, у окви ру ко га су дати

крат ко роч ни и ду го роч ни пла -
но ви за да ље ре ша ва ње ин ду -
стриј ског за га ђе ња, за га ђе ња
од са о бра ћа ја, али и за га ђе ња
од ин ди ви ду ал них ло жи шта,
с ци љем да се по стиг ну од го -
ва ра ју ће гра нич не вред но сти
или циљ не вред но сти утвр ђе -
не за ко ном”.

Од број них ме ра ко је је Град
спро вео ка ко би до при нео сма -

ње њу за га ђе ња ва зду ха Па -
влов је на вео и чи шће ње и
укла ња ње ди вљих де по ни ја по

на се ље ним ме сти ма и
гра ду, пот пи си ва ње јав -
но-при ват ног парт нер -
ства за јав ни пре воз, чи -
ме ће Пан че во до би ти
мо дер ни зо ван во зни
парк ви со ких еко ло шких
стан дар да, те ве ли ку ак -
ци ју „За са ди др во” – та -
ко је ин тен зи ви ра но по -
шу мља ва ње зе ле них
град ских по вр ши на.

Он је за кљу чио да ће
све на ве де не ме ре на ста -
ви ти да се при ме њу ју,
али бу ду ћи да то из и ску -
је ве ли ка фи нан сиј ска
сред ства и да ефек ти не
мо гу би ти тре нут но ви -
дљи ви, „као и да пот пу -
на и ефек тив на при ме -
на ових ме ра за ви си од
раз во ја дру штве но-еко -
ло шке све сти сва ко га од
нас као по је ди на ца, оно
што мо гу да су ге ри шем

и пре по ру чим је сма ње на упо -
тре ба свих вр ста мо тор них во -
зи ла и по што ва ње ин струк ци -
ја За во да за јав но здра вље”.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

КО ГА ЈЕ ИЗ НЕ НА ДИ ЛО ЗА ГА ЂЕ ЊЕ ВА ЗДУ ХА

ДОК ШУ МА НЕ ОЛИ СТА
За на шу за ста ре лу
при вре ду ула га ње у
еко ло ги ју је са мо
вели ки тро шак. Али
за др жа ву здра вље
гра ђа на мо ра да 
бу де ску пље.

У тре нут ку ка да је ми ни стар
здра вља са ве то вао де ци и ста -
рим и хро нич ним бо ле сни ци -
ма да „не тре ба да има ју фи -
зич ке ак тив но сти на по љу у да -
ни ма ка да је по ве ћа но за га ђе -
ње ва зду ха”, а Ми ни стар ство
про све те упу ти ло до пис обра -
зов ним уста но ва ма у ко ји ма
су ге ри ше шко ла ма да „по себ -
но во де ра чу на о вре ме ну и
ду жи ни бо рав ка де це на отво -
ре ном про сто ру”, ми ни стар за -
шти те жи вот не сре ди не
Горан Три ван са оп штио је
узне ми ре ној јав но сти да
ће др жа ва, ка ко би од мах
„побољ ша ла ква ли тет ва -
здуха, по кре ну ти ак ци ју
пошу мљава ња”!

А ка ко ће мо да пре жи ви мо
док го ра не за зе ле ни? Ко пре -
жи ви, при ча ће о овом ге ни јал -
ном и на да све да ле ко ви дом
пла ну.

У ша лу је спас

Про шла не де ља оста ће упам -
ће на по два аспек та не здра вог
жи во та у Ср би ји: за га ђе њу ва -
зду ха и за га ђе њу све сти. Ва здух
је био то ли ко за си ћен че сти ца -
ма опа сним по жи вот да у не -
ким мо мен ти ма и бу квал но ни -
је мо гао да се ви ди прст пред
оком. А свест нам је би ла угро -
же на хи сте ри јом на дру штве -
ним мре жа ма и по ку ша ји ма
по ли тич ке ин стру мен та ли за ци -
је не по го де ко ја нас је за де си -
ла. Опо зи ци ја је и за од су ство
ве тра кри ви ла власт, а ова се,
опет, бра ни ла ка ко је зна ла и
уме ла. А ни је баш уме ла. По -
ру чи ва ли су нам та ко – у ис тој
ре че ни ци! – да „угро же не гру -
пе” (де ца, ста ри и хро нич ни бо -
ле сни ци, као да су оста ли иму -
ни на за га ђе ње) „ста ве шал пре -
ко уста уко ли ко су на по љу”, али
да „ово ста ње не мо же да до ве -
де до озбиљ них акут них или
би ло ко јих дру гих по сле ди ца”.

Ми, Пан чев ци, на ви кли смо
на ова кво ис пи ра ње мо зга у
слу ча је ви ма пре ко мер ног ае -
ро за га ђе ња – се ти мо се ле ген -
дар них из ја ва пред став ни ка ју -
жне ин ду стриј ске зо не (де мо -
кра те су та да би ле на вла сти)
да је узрок „по ве ћа ног ути ска
о за га ђе њу” ту ри ра ње мо то ра
обе сних мо то ри ста у зо ни мер -
ног ме ста!

Про шло не дељ не из ја ве о
узро ци ма за га ђе ње (шпо ре -
ти и ста ри ау то мо би ли)
за Пан чев це
су већ ви ђе -
на ба ја ли ца
ко јом се за -
о би ла зи пра -
ви раз лог –
за ста ре ла тех -
но ло ги ја ин ду -

с т р и ј  -
ских по -
го на у Ср -
би ји. Јер че сти це из ТЕ –ТО
Обре но вац не од ла зе у све мир,
не го их ва зду шна стру ја ња раз -
но се сто ти на ма ки ло ме та ра
укруг. Или ово: да ли је не ко
из ме рио ко ли ки је до при нос
за га ђе њу да вао FCC у Пан че ву
пре не го што је из дво је но 85
ми ли о на евра да се по стро је -
ње мо дер ни зу је и еми си ја
штет них ма те ри је све де у при -
хва тљи ве окви ре?

Мо гло је дру га чи је

Сви су се прав да ли не до стат -
ком ве тра, али ни ко ме ни је па -
ло на па мет да пи та: ку да би и
ко ме ко ша ва оду ва ла отро ве?

(Се ти мо се из ја ве гра до на чел -
ни ка Ср ђа на Ми ко ви ћа по сле
бом бар до ва ња Пан че ва да је
сре ћа што ве тар не ду ва ка гра -
ду, не го ка Ба ва ни шту!)

А ва здух ко ји ди шу, за га ђу ју
са ми гра ђа ни, јер по сва ку це -
ну хо ће бо љи стан дард – во зе
се ау то мо би ли ма, не рет ко и
сами!

Ми ни стар Три ван је кри ви -
цу пре ба цио на ло кал не са мо -

у пра ве, јер су оне
„те ко је су

з а  к о н  -
ски од го -

вор не за ква ли тет
ва зду ха на сво јој те ри то ри ји,
а ве ћи на не ма план ње го ве за -
шти те”. Ваљ да им за ме ра да
ни су у ста њу да на те ра ју гра -
ђа не да ба та ле „сме де рев це”
за рад ску пљег на чи на – при -
кљу че ња на да љин ско гре ја ње
и га сну ин фра струк ту ру. За то
је ин спек ци ја до би ла на лог да
хит но оде у све ло кал не са мо -
у пра ве и на те ре ну про ве ри да
ли по сто је пла но ви и да ли се
они спро во де и да оне гра до ве
и оп шти не ко ји их не ма ју –
ка зни!

Ми ни стар ни шта ни је ре као
о не на мен ском тро ше њу нов -
ца од еко-так си из ло кал них

бу џе та, а зна мо и за што: исто
се ра ди и на др жав ном ни воу.
За де сет го ди на у Ср би ји су
ло кал не са мо у пра ве од еко-
так си при ку пи ле це лих 500
ми ли о на евра. Тре ба ло је да
се те па ре – са мо име им ка же
– утро ше за очу ва ње жи вот не
сре ди не. А оне су тро ше не на
све и сва шта: за одр жа ва ње
јав них пред у зе ћа у жи во ту, ку -
по ви ну слу жбе них ли му зи на,
про мо ци је вла сти и раз не про -
сла ве, а не за обез бе ђи ва ње
Уста вом за га ран то ва ног пра -
ва на жи вот.

А да је па ме ти и зна ња, овај
но вац су ло кал не са мо у пра ве
мо гле да утро ше на суб вен ци -
о ни са ње гра ђа на (јер им је ску -
по ако то ра де у соп стве ној ре -
жи ји) да се при кљу че на га сну

и то плот ну мре жу и то плот -
не пум пе.

Узда ње у при ро ду

У ми ну лој не здра вој
не де љи раз ми шља ло
се по вр шно и па у шал -
но, без узи ма ња у об -
зир ре ле вант них чи -
ње ни ца и без ја сне
стра те ги је ре ша ва ња
про бле ма. То је, уо -
ста лом, де це ни ја ма
на ше ти пич но по на -
ша ње: све на о-рук!

А та ко се не мо же.
Мла ђан Дин кић је сво је вре -

ме но ре као да за „на шу за ста -
ре лу при вре ду еко ло ги ја пред -
ста вља ве ли ки тро шак”... Али
гра ђа ни су „ста ри ји”, њи хо во
здра вље је мно го ску пље. И па -
мет не др жа ве не пре ста но то
има ју на уму.

А ка да не знаш ко ли ко, ода -
кле и ка да отро ви до ла зе, ни ти
имаш сту ди ју о ути ца ју за га ђе -
ња на здра вље љу ди, ни ра чу -
ни цу ко ли ко па ра тре ба да се
на ци ја за ле чи од за га ђе ња, већ
се уздаш у не бо и крат ку па мет
– ти па мет на др жа ва ни си.

Да ле ко си од ње као што су
би ли па га ни ко ји су се узда ли
у бо го ве ре ка и ве тро ва.

А ве тар ко ве тар – про шле
не де ље је од нео за га ђе ње, а ове
до нео за бо рав. О за га ђе њу се
ви ше не при ча. Као и увек до
са да, до сле де ће при ли ке.

Зо ран Ста ни жан
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ОД ГО ВОР НИС-а НА ЗА МЕР КЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

О пре ко мер ном еми то ва њу опа сних и штет них ма те ри ја
За шти та жи вот не сре ди не
је стра те шки ин те рес 
ком па ни је

Ове го ди не  чи сти ји
ваздух у Пан че ву

Не дав но је Енер гет ска за јед ни ца окри -
ви ла НИС да су еми си је сум пор-ди -
ок си да и пра ши не из Енер га не Ра фи -
не ри је наф те у Пан че ву 2018. го ди не
би ле из над оче ки ва них. Ка ко ка жу, те
го ди не је из Енер га не еми то ва но
2.708,5 то на сум пор-ди ок си да, 459 то -
на азот них ок си да и 187 то на пра ши -
не су спен до ва них че сти ца PM, што је
866,5 то на сум пор-ди ок си да и 133 то -
не пра ши не из над оно га што је пред -
ви ђе но. Ујед но, Енер гет ска за јед ни ца
је Ср би ји за ме ри ла што се ра фи не -
риј ски по гон Ат мос фер ска де сти ла -
ци ја 2 не на ла зи на ли сти од де вет по -
стро је ња у Ср би ји ко ја у 2018. го ди ни
ни су по што ва ла оче ки ва не кво те еми -
си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух.

У од го во ру НИС-а ко ји је до ста -
вљен ре дак ци ји „Пан чев ца”, а ко ји се
од но си на го ре на ве де не за мер ке Енер -
гет ске за јед ни це, сто ји да у скла ду са
опре де ље њем да је за шти та жи вот не
сре ди не је дан од стра те шких при о -
ри те та ком па ни је НИС је у про јек те
из ове обла сти од 2009. го ди не уло -
жио ви ше од 13 ми ли јар ди ди на ра.

НИС ис ти че да су ови про јек ти ре а -
ли зо ва ни у свим сег мен ти ма по сло -
ва ња, а је дан од фо ку са би ла су ула -
га ња у Ра фи не ри ју наф те Пан че во.

„Са мо у пр ву фа зу мо дер ни за ци је,
ко ја је окон ча на 2012. го ди не по чет -
ком про из вод ње го ри ва европ ског
стан дар да ква ли те та, НИС је уло жио
ви ше од 500 ми ли о на евра. По ред по -
слов них, ове ин ве сти ци је су до не ле и
мно го број не бе не фи те ка да је реч о
уна пре ђе њу за шти те жи вот не сре дине.

Пре све га, еми си је штет них га со ва
сма ње не су ви ше од 10 од сто, кон -
цен тра ци је бен зе на су ма ње од вред -
но сти про пи са них стан дар ди ма ЕУ, а
ис па ре ња штет них ма те ри ја при ли -
ком уто ва ра ци стер ни на ау то-пу ни -
ли шту све де на су на ну лу. Та ко ђе је
из вр ше на ре кон струк ци ја и мо дер ни -
за ци ја FCC ком плек са (за про из вод -
њу бен зи на, ди зе ла и га со ва), као и
ре кон струк ци ја Ду нав ског при ста ни -
шта”, сто ји у од го во ру НИС-а.

Ме наџ мент ру ско-срп ског нафт ног
ги ган та под се ћа да је за хва љу ју ћи
стал ним ин ве сти ци ја ма у мо дер ни -
за ци ју пре ра ђи вач ких по стро је ња Ра -
фи не ри ја наф те у Пан че ву по ста ла
2017. го ди не пр ви енер гет ски обје кат
у Ср би ји ко ји је од над ле жних др жав -
них ор га на до био ин те гри са ну до зво -
лу о спре ча ва њу и кон тро ли за га ђе ња
жи вот не сре ди не ко јом се по твр ђу је
да је про из вод ни про цес у Ра фи не ри -
ји у пот пу но сти ускла ђен с нај ви шим

до ма ћим и европ ским стан дар ди ма у
обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

„Ва жно је ис та ћи да је у Ра фи не ри ји
у то ку дру га фа за мо дер ни за ци је, чи ји
је кључ ни про је кат из град ња по стро је -
ња за ду бо ку пре ра ду с тех но ло ги јом
од ло же ног кок со ва ња, вре дан 300 ми -
ли о на евра. На кон за вр шет ка про јек та
пла ни ра ног у 2020. го ди ни НИС ће
про из во ди ти ве ће ко ли чи не нај вред -
ни јих де ри ва та и за по че ти про из вод -
њу кок са, ко ји се са да уво зи у Ср би ју.

По ред то га, би ће оства ре ни и но ви еко -
ло шки бе не фи ти. Пре све га, пре ста ће
про из вод ња ма зу та с ви со ким са др жа -
јем сум по ра, што ко ре спон ди ра са оба -
ве за ма др жа ве Ср би је у овој обла сти
да се сма њи удео ма зу та у теч ним го -
ри ви ма. Та ко ђе, овај про је кат ће до -
при не ти сма ње њу еми си је пре све га
сум пор них ок си да (SО2) и пра шка стих
ма те ри ја (PM), као и азот них ок си да
(NО2) из свих по стро је ња за са го ре ва -
ње Ра фи не ри је наф те Пан че во”, пи ше
у до пи су „Пан чев цу”.

А ка да је реч о кон крет ном по стро -
је њу, Енер га ни у пан че вач кој ра фи -
не ри ји, НИС на по ми ње да пре ли ми -
нар ни не зва нич ни по да ци за 2019. го -
ди ну за ко ли чи не за га ђу ју ћих ма те -
ри ја еми то ва не у ва здух (SO2, NО2 и
PM) по ка зу ју да су оне да ле ко ис под
го ди шњих кво та про пи са них На ци о -
нал ним пла ном за сма ње ње еми си је.

„У 2019. го ди ни на по стро је њи ма
за са го ре ва ње, ко тло ви ма Енер га не,
спро ве ден је ме сеч ни план по тро шње
го ри ва ко ји се од но сио на по ве ћан
удео ко ри шће ња при род ног га са у од -
но су на теч но го ри во. Ко нач не по дат -
ке о ко ли чи на ма за га ђу ју ћих ма те ри -
ја еми то ва ним у ва здух из по стро је ња
Енер га не НИС ће има ти у пр вом квар -
та лу 2020. го ди не и они ће би ти до -
ста вље ни Аген ци ји за за шти ту жи вот -
не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је”, ка жу
у НИС-у и до да ју да ће ула га ња у уна -
пре ђе ње за шти те жи вот не сре ди не би -
ти и да ље ме ђу при о ри те ти ма НИС-а,
у скла ду с ви зи јом одр жи вог раз во ја
ком па ни је по ко јој сви про јек ти, по -
ред би знис ефе ка та, мо ра ју да има ју
и по зи ти ван ути цај на за јед ни цу и бу -
ду ће ге не ра ци је.

ПРЕ ГО ВО РИ СА ЕУ

На реду По гла вље 27
Ср би ја је у уто рак, 21. ја ну а ра, под -
не ла Европ ској ко ми си ји пре го ва -
рач ку по зи ци ју за По гла вље 27, ко -
је се од но си на жи вот ну сре ди ну и
кли мат ске про ме не.

Из ра да пре го ва рач ке по зи ци је за
По гла вље 27 тра ја ла је ско ро три
го ди не, уз уче шће 28 ин сти ту ци ја,
а чи ни је ви ше од 1.600 стра ни ца и,
пре ма тврд ња ма зва нич ни ка, то је
нај ком плек сни ји до ку мент ко ји је
Ср би ја до сад пред ста ви ла ЕУ. Са -
да је уку пан број по гла вља спрем -
них за отва ра ње по ве ћан на пет.

За Ср би ју, ко ја је оп те ре ће на еко -
ло шким про бле ми ма, би ло би ве о -
ма ко ри сно да ово по гла вље бу де
што пре за тво ре но, јер ће та да би -
ти ши ром отво ре на вра та за укљу -
чи ва ње на ше зе мље у европ ски про -
грам „Зе ле ни до го вор”, за ко ји ће
би ти опре де ље на ве ли ка нов ча на
сред ства.

ГРУПА ЗА ЗА ШТИ ТУ ВА ЗДУ ХА

Ка та ли за тор, па
регистра ци ја!

Пред сед ни ца Вла де Ре пу бли ке Ср -
би је Ана Бр на бић пред се да ва ла је у
уто рак, 21. ја ну а ра, пр вом са стан ку
Рад не гру пе за за шти ту ва зду ха, на
ко јем су до го во ре ни хит ни ко ра ци
ко ји ће у нај кра ћем ро ку би ти пред -
у зе ти ка ко би се ути ца ло на сма ње -
ње за га ђе ња ва зду ха у на шој зе мљи.
Рад на гру па је раз ма тра ла иде ју о
уво ђе њу ри го ро зни је кон тро ле во -
зи ла на тех нич ким пре гле ди ма.
Пре ма ва же ћим про пи си ма, во зи -
ла ко ја пре ко мер но ис пу шта ју штет -
не га со ве не ис кљу чу ју се из са о -
бра ћа ја, већ се вла сни ци ма да је рок
да до 5. ју ла 2021. от кло не не до -
стат ке. По сто ји мо гућ ност да држа -
ва већ ове го ди не, с ци љем ур гент -
ног от кла ња ња по ве ћа ног за га ђе ња,
за поч не при ме ну овог про пи са.

На са стан ку се раз го ва ра ло и о
про на ла ску на чи на на ко ји би што
ве ћи број град ских то пла на пре -
шао с фо сил них енер ге на та, као
што су ма зут, угаљ и лож-уље, на
ко ри шће ње би о ма се.

Са стан ку су при су ство ва ли и ми -
ни стри Зла ти бор Лон чар и Алек -
сан дар Ан тић, гра до на чел ник Бе -
о гра да Зо ран Ра до ји чић, ди рек тор
по ли ци је Вла ди мир Ре бић, као и
пред став ни ци ре ле вант них ре пу -
блич ких и град ских ин сти ту ци ја.

Ак ци ја по де ле суб вен ци ја за од мор у
Ср би ји Ми ни стар ства тр го ви не, ту -
ри зма и те ле ко му ни ка ци ја на ста вља
се и ове го ди не, а по де ла ва у че ра
вред них 5.000 ди на ра по че ла је 1.
јану а ра.

Као што је мно ги ма већ по зна то, ва у -
че ром за суб вен ци о ни са ни од мор у
Ср би ји се мо гу пла ти ти ис кљу чи во
услу ге сме шта ја, а не ис хра на, пи ће,
здрав стве не и дру ге услу ге, бо ра ви -
шна так са и слич но.

На рав но, ва у чер се мо же ко ри сти -
ти ис кљу чи во у уго сти тељ ским објек -
ти ма из ван ме ста пре би ва ли шта ко -
ри сни ка, а сме штај мо ра тра ја ти нај -
ма ње пет но ћи. Уко ли ко је из нос
рачуна за сме штај ве ћи, ко ри сник је
ду жан да оста так су ме ис пла ти из
соп стве них сред ста ва. Ипак, то не

значи да ће вам, ако сме штај ко шта
ма ње од 5.000 ди на ра раз ли ка би ти
вра ће на, ни ти да пре о ста ли но вац
мо же те ис ко ри сти ти на кнад но. При -
ја ву тре ба под не ти нај ка сни је до 15.
ок то бра, а ва у чер се мо же ис ко ри -
сти ти за кључ но с 20. но вем бром те -
ку ће го ди не.

Ка ко се при ја ви ти

Ко ри сник ва у че ра тре ба лич но да под -
не се при ја ву и оста лу нео п ход ну до -
ку мен та ци ју. Из у зет но, за ко ри сни ке
пра ва на до да так за по моћ и не гу дру -
гог ли ца и рат не вој не ин ва ли де, као
и ци вил не ин ва ли де ра та под но ше ње
при ја ве мо же из вр ши ти дру го ли це.

По тен ци јал ни ко ри сни ци су у оба -
ве зи да нај пре из вр ше ре зер ва ци ју
сме шта ја и да по пу не при ја ву ко ја се
мо же пре у зе ти са сај та mojasrbija.rs.
При ја ву тре ба пре да ти на шал те ру ЈП
По шта Ср би је, и то нај ка сни је три де -
сет да на пре по чет ка ре а ли зације

аранжма на. Уз при ја ву по тен ци јал -
ни ко ри сник ва у че ра оба ве зно ста -
вља на увид фо то ко пи ју лич не кар те
или па со ша, као и по твр ду уго сти те -
ља да је из вр ше на ре зер ва ци ја сме -
шта ја на ње го во име.

И ово вам тре ба

По ред на ве де ног, по -
треб но је пре да ти још
је дан до ку мент, у за -
ви сно сти од то га да ли
сте пен зи о нер или сте

за по сле ни. Пен зи о не ри ста вља ју на
увид фо то ко пи ју ре ше ња о оства ре -
ном пра ву на пен зи ју или ори ги нал
пен зи о ног че ка, од но сно дру ги ори -
ги нал ни до ку мент (ове ре ни из вод, по -
твр да и сл.) ко ји из да је бан ка с те ри -

то ри је Ре пу бли ке Ср би је, а ко ји по -
твр ђу је нов ча ни при лив по осно ву
оства ре ног пра ва на пен зи ју.

Рад но ан га жо ва на ли ца с при мањи -
ма ко ја не пре ла зе из нос од 60.000
дина ра ме сеч но ста вља ју на увид ори -

гинал по твр де о за по сле њу и оствареној
за ра ди ис пла ће ној у ме се цу ко ји прет -
хо ди ме се цу у ко ме се под но си при ја -
ва, ко ју из да је по сло да вац, или ис плат -
ни ли стић за за ра ду ис пла ће ну у ме се -
цу ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме се под -
но си при ја ва. Kорисник ва у че ра ста -
вља на увид и лич ну кар ту или па сош.

У Ми ни стар ству тр го ви не, ту ри зма
и те ле ко му ни ка ци ја ис ти чу да је број
при ја ва за до де лу ва у че ра огра ни чен
рас по ло жи вим бу џет ским сред стви -
ма и на во де да ће се ран ги ра ње вр -
ши ти на осно ву да ту ма и вре ме на
при је ма при ја ве на шал те ру По ште.
Пре ма то ме, да би сте би ли си гур ни
да не ће те оста ти без ове суб вен ци је,
по жу ри те с пре да јом до ку мен та ци је.
Ка да стек не те пра во на ва у чер, Ми -
ни стар ство ће вам га по сла ти пу тем
пре по ру че не по шиљ ке. А он да има те
још са мо је дан за да так – да се ле по
про ве де те.

Д. Ко жан

При ја ву тре ба под не ти
најка сни је до 15. ок то бра,
а ва у чер се мо же
искористити за кључ но 
са 20. новембром 
те ку ће годи не.

„НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ К”

За холивудски осмех

Закорачите и ви у ординацију
модерне стоматологије „Нико-
дент медик” и поклоните себи
здрав и леп осмех. У овом са-
временом центру за хитну и ре-
стауративну стоматологију, ко-
јим руководи др Ђорђе Нико-
лић, имају идеално решење за
сваки ваш проблем.

Надокнадите зубе импланта-
тима водећих светских произво-
ђача по најприступачнијим це-
нама у региону. Исправите своје
зубе уз помоћ најмодернијих тех-
нологија, премијерно предста-
вљених у свету, а сада и код нас
у „Никоденту”. Решите се безу-
бости за само неколико дана, ко-
лико је сада потребно за израду
протеза или мостова. Улепшајте
своје лице филерима познате
француске лабораторије.

Нека ваш савршен осмех за-
иста буде ваш најбољи адут.

„Никодент медик” се налази
преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2, а пре-
глед можете заказати путем те-
лефона 064/21-75-056. Д. К.

ВА У ЧЕ РИ ЗА СМЕ ШТАЈ У УГО СТИ ТЕЉ СКИМ ОБЈЕК ТИ МА

КА КО ДА УШТЕ ДИ ТЕ 5.000 ДИ НА РА ОД МА РА ЈУ ЋИ СЕ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

KО МО ЖЕ ДО БИ ТИ ВА У ЧЕР

Право на ва у че ре има ју:

1) ко ри сни ци пра ва на пен зи ју;

2) не за по сле на ли ца са еви ден -

ци је На ци о нал не слу жбе за за по -

шља ва ње и дру га ли ца са еви ден -

ци је На ци о нал не слу жбе за за по -

шља ва ње (ко ри сни ци по себ не

нов ча не на кна де и при вре ме не на -

кна де);

3) ко ри сни ци пра ва на до да так

за по моћ и не гу дру гог ли ца;

4) ко ри сни ци пра ва на до да так

за по моћ и не гу дру гог ли ца, ко ји

то пра во оства ру је у скла ду са за -

ко ном ко јим се уре ђу је пен зиј ско и

ин ва лид ско оси гу ра ње;

5) рад но ан га жо ва на ли ца с

при ма њи ма ко ја не пре ла зе не то

из нос од 60.000 ди на ра ме сеч но;

6) рат ни вој ни ин ва ли ди и ци -

вил ни ин ва ли ди ра та с при ма њи -

ма ко ја не пре ла зе из нос од

60.000 ди на ра ме сеч но;

7) ко ри сни ци пра ва на на кна ду

на по ро дич ну ин ва лид ни ну по па -

лом бор цу;

8) но си о ци ак тив ног по ро дич ног

по љо при вред ног га здин ства ко ји

су се из ја сни ли да се ба ве ис кљу -

чи во по љо при вре дом, упи са ни у

Ре ги стар по љо при вред них га здин -

ста ва у скла ду са За ко ном о по љо -

при вре ди и ру рал ном раз во ју.

Kорисник ва у че ра мо же оства -

ри ти пра во на суб вен ци о ни са но

ко ри шће ње услу га сме шта ја у уго -

сти тељ ским објек ти ма са мо по јед -

ном осно ву.

БИ РАЈ ТЕ ПА ЖЉИ ВО!

Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма

и те ле ко му ни ка ци ја је про пи са ло

да уго сти тељ мо же пру жа ти услу -

ге сме шта ја од на ред ног да на од

да на об ја вљи ва ња ње го вог име -

на на ли сти уго сти те ља.

Сто га Ми ни стар ство пре по ру -

чу је по тен ци јал ним ко ри сни ци -

ма ва у че ра да оба ве зно при ли -

ком ре зер ва ци је објек та нај пре

на сај ту mojasrbija.rs или vauce-

risrbija.com про ве ре да ли се он

на ла зи на ли сти оних ко ји при -

ма ју ва у че ре, ка ко им се не би

де си ло да бу ду од би је ни уко ли -

ко то ни је слу чај.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

До са да се сма тра ло да је узрок
опу шта ња ко же, гу бит ка ела -
стич но сти и на стан ка бо ра
упра во чи ње ни ца да се ко ли -
чи на ко ла ге на с го ди на ма сма -
њу је. Ме ђу тим, нај но ви ја ис -
тра жи ва ња су по ка за ла да се у
ко жи ко ја ста ри син те за ко ла -
ге на нај че шће од ви ја на по -
при лич но ви со ком ни воу, а
ње го ва укуп на ко ли чи на не да
се не сма њу је, не го се и по ве -
ћа ва с го ди на ма. Ка ко он да
об ја сни ти гу би так ела стич но -
сти и на ста нак бо ра?

Пи ше: Бо ја на Ћор лу ка, 
ко зме ти чар

От кри ће: ко ла ген ни је
крив за на ста нак бо ра

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Јед на од нај ле ко ви ти јих по зна тих

би ља ка сва ка ко је ко при ва. Из у зет -

но је бо га та ра зним ко ри сним са -

стој ци ма: бе лан че ви на ма, угље ним

хи дра ти ма, ма сти ма, кал ци ју мом,

фос фо ром, гво жђем, ви та ми ни ма

Ц, А, Б2 и К, ка ро ти ном, флавoно -

идима, ор ган ским ки се ли на ма,

азот ним ма те ри ја ма...

По ред то га што до бро ути че на рас по ло же ње, она про чи шћа ва

крв, чу ва мо краћ не пу те ве, ди сај не ор га не и ор га не за ва ре ње, чи -

сти цре ва и од лич на је за ле че ње бо ле сти иза зва них ви ру си ма и бак -

те ри ја ма.

Чај од ко при ве на пра ви те та ко што ће те 50 гра ма усит ње ног ли -

шћа ку ва ти пет на ест ми ну та у јед ном ли тру во де, оста ви ти пре ко но -

ћи и пи ти у то ку да на уме сто во де као сред ство за ја ча ње и про тив

ма ло крв но сти.

У те свр хе од лич но је и се ме ко при ве, ко је тре ба узи ма ти с ме -

дом. Мо же те при пре ми ти и сок, та ко што ће те ки ло грам све жег мла -

дог ли шћа опра ти и са мле ти на ма ши ни за ме со, па ис це ди ти. Сок

по ме шај те с ме дом и пиј те три-че ти ри ка ши чи це днев но. Сам сок

мо же те ко ри сти ти за ис пи ра ње уста и гр го ље ње у слу ча ју ан ги не и

упа ле де сни.

Ево и од лич ног ре цеп та про тив опа да ња ко се: 100 гра ма ли ста ко -

при ве ку вај те два де сет ми ну та у по ла ли тра ки шни це или де сти ло ва -

не во де, до дај те 25 гра ма ка ми ли це, по кло пи те и оста ви те да сто ји

осам са ти. Про це ди те, па тој теч но сти до дај те два де ци ли тра вин ског

сир ће та. Том ме ша ви ном сва ке ве че ри ма си рај те ко рен ко се.

Ко при ва – 
кра љи ца би ља

Ак ту ел не вре мен ске при ли -
ке без па да ви на, с ни ском
тем пе ра ту ром и ма глом у то -
ку ве ћег де ла да на, не из бе -
жно по кре ћу пи та ње ква ли -
те та ва зду ха ко ји ди ше мо и
мо гу ћих здрав стве них ком -
пли ка ци ја у овом пе ри о ду.
На рав но, ни је све та ко тму р -
но, јер пр ве па -
да ви не мо гу у
знат ној ме ри
да про ме не си -
ту а ци ју и очи -
сте ва здух од
су ви шних че -
сти ца и га со ва
штет них за
наш ре спи ра -
тор ни си стем.

По сто је пак
не ке дру ге
при ли ке ко је
аст ма тич ним
па ци јен ти ма за гор ча ва ју жи -
вот и по гор ша ва ју основ ну бо -
лест без об зи ра на при ме ње -
ну те ра пи ју. Ве ли ки про це нат
ових па ци је на та жи ви у си -
ро ма штву, с мањ ком па жње
и не ге, а ви шком свих мо гу -
ћих алер ге на ко ји се на ла зе у
њи хо вој не по сред ној око ли -
ни. У та квим усло ви ма ле ко -
ви се ко ри сте у ве ли ким коли -
чи на ма, њи хо во деј ство ни је
аде кват но, а по зи ви на шој слу -
жби по ста ју све уче ста ли ји.

Ка да ис пи ту је мо ути цај
алер ге на у жи вот ној сре ди ни
на по ја ву или по гор ша ње

астме, па жњу тре ба да усме -
ри мо на не ко ли ко мо гу ћих
фак то ра. Кућ ни љу бим ци у
ста ну, а по себ но у спа ва ћој
со би, мо гу да бу ду из вор алер -
ги је на жи во тињ ску дла ку.
По ја ча не кон цен тра ци је вла -
ге или овла жи ва чи ва зду ха
че сто по гор ша ва ју симп то ме
аст ме. По себ ну па жњу тре ба
по све ти ти по ја ви бу ђи и ми -
ри су на буђ ко ји се ја вља у
не ким де ло ви ма ку ће. Бу ба -
шва бе мо гу та ко ђе би ти из -
вор але р ге на ко ји иза зи ва ју
аст му. Уко ли ко се симп то ми
по гор ша ва ју при уси са ва њу
те пи ха, то је до бар по ка за тељ
але р ги је на гри ње из пра ши -
не. Се зон ске але р ги је су сви -
ма до бро по зна те и оне се ја -
вља ју у ра но про ле ће, ле то
или је сен у за ви сно сти од то -
га да ли су у пи та њу по ле ни
др ве ћа, тра ва, ко ро ва или пле -
сни из при ро де. Из ла га ње ду -
ван ском ди му, без об зи ра на

окол но сти, мо -
же да по гор ша
симп то ме аст -
ме. Кућ на ло жи -
шта пред ста вља -
ју из вор штет -
них га со ва и ди -
ма ко је уди ше -
мо. То се од но -
си и на раз не
спре јо ве и хе ми -
ка ли је при сут не
у жи вот ној или
рад ној сре ди ни.
Од по мо ћи је за -

па жа ње по ја ве симп то ма са -
мо на од ре ђе ним ло ка ци ја ма
или слич ни симп то ми при -
сут ни код ви ше ли ца.

Ко жни те сто ви се сма тра ју
нај ко ри сни јом и нај јеф ти ни -
јом оп ци јом у ди јаг но сти ци
алер гиј ских бо ле сти. Иа ко је
при сут но до ста ла жно по зи -
тив них ре зул та та, не га тив на
ко жна ре ак ци ја на од ре ђе ни
алер ген са си гур но шћу ис -
кљу чу је ње гов ути цај на по ја -
ву аст ме. У не ким дру гим си -
ту а ци ја ма ко ри сте се те сто ви
на IgE ан ти те ла или ео зи но -
фи ле из кр ви.

Шта по гор ша ва 
симп то ме аст ме

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Ис по ста ви ло се да ко ли чи -
на ко ла ге на ни је кључ на став -
ка за леп, мла да лач ки из глед.
До ми нант ну уло гу за пра во
има ква ли тет ко ла ген ских вла -
ка на и он је тај ко ји с го ди на -
ма опа да. То се све де ша ва
због ни за спо ља шњих фак то -
ра ко ји ути чу на ко жу, као
што су UV зра ци и сло бод ни
ра ди ка ли. Али по сто је и уну -
тра шњи фак то ри ко ји ути чу
на ква ли тет ко ла ге на. Нај бит -
ни ји од њих је по ре ме ћај про -
це са са ста вља ња ко ла ге на. Као
по сле ди ца то га од ви ја се ску -
пља ње ко ла ге них вла ка на с
де фек ти ма (не ма ју од го ва ра -
ју ћу чвр сти ну).

Ко ла ген, као и оста ле ком -
по нен те дер мал ног ма трик -
са, је сте ком по нен та ко ја се
об на вља. Ква ли тет но вог,
мла дог ко ла ге на кон тро ли -
ше бе лан че ви на де ко рин. Она
ре гу ли ше про цес ства ра ња и
са ста вља ња ко ла ге на, обез -
бе ђу је фор ми ра ње вла ка на
ко ла ге на хо мо ге не кон зи стен -
ци је без де фе ка та. Али то -
ком ста ре ња се про из вод ња
де ко ри на у ко жи, као и оста -
лих бе лан че ви на у те лу, сма -
њу је. За то је по треб но од ла -
зи ти ре дов но на би о ло шке
трет ма не и сва ко днев но не -
го ва ти ко жу ква ли тет ним кре -
ма ма и ма ска ма, чу ва ти ли -
це од UV зра че ња и хра ни ти
се здра во.

На ши су гра ђа ни већ до бро зна -
ју да у За во ду за здрав стве ну
за шти ту рад ни ка „Пан че вац”
све спе ци ја ли стич ке и ла бо ра -
то риј ске пре гле де мо гу ура дити
на јед ном ме сту, по по вољ ним
це на ма, уз нај са вре ме ни ју ди -
јаг но сти ку. Та ко ђе, по зна то је
да тим ле ка ра За во да „Пан че -
вац” чи не еми нент ни струч ња -
ци ко ји до ла зе из Кли нич ког
цен тра Ср би је, са Ин сти ту та
„Де ди ње” и из Оп ште бол ни це
Пан че во. Том ти му се са да при -
дру жи ла и др Ве сна Но ви чић
Ђо но вић, спе ци ја ли ста ги не ко -
ло ги је и аку шер ства из До ма
здра вља Палилулa.

Док тор ка Но ви чић Ђо но вић је
за вр ши ла сред њу шко лу у Сре -
бре ни ци, у Бо сни и Хер це го -
ви ни, а по том Ме ди цин ски фа -
кул тет у Бе о гра ду. Ду го је би -
ла у ди ле ми ко јој обла сти ме -
ди ци не да се окре не у на став -
ку шко ло ва ња, а из бор се су -
зио кад се вра ти ла у Бо сну и
за по сли ла у бол ни ци на ко јој
су по сто ја ла два оде ље ња: ин -
тер но и ги не ко ло ги ја. Ра ди ла
је на оба и та ко сте кла дра го -
це но ис ку ство у обе обла сти.
Сплет жи вот них окол но сти на
кра ју ју је усме рио ка ги не ко -
ло ги ји, али док тор ка Но ви чић
Ђо но вић је оста ла у ду ши и
ин тер ни ста. Ње не па ци јент ки -
ње сто га има ју сре ћу да их она
пре гле да ко ри сте ћи хо ли стич -
ки при ступ, од но сно не фо ку -
си ра ју ћи се са мо на про блем
због ко га су до шле, већ по сма -
тра ју ћи чи тав ор га ни зам.

Као шлаг на тор ту до ла зи и
по да так да ову док тор ку ње не
па ци јент ки ње не са мо да це не
као вр сног струч ња ка већ је и
во ле као чо ве ка, о че му све до -
че њи хо ве број не по хва ле ко је
се мо гу про чи та ти на раз ли чи -
тим пор та ли ма и фо ру ми ма на
ин тер не ту. Док тор ка ова кве
ком пли мен те об ја шња ва у две
ре че ни це: „Сма трам да сам ов -
де са мо да љу ди ма пру жим љу -
бав и ни шта ви ше од то га. Сти -
ца јем окол но сти то чи ним као
ле кар”.

Са др Ве сном Но ви чић Ђо -
но вић раз го ва ра ли смо о пре -
гле ди ма ко је ће она од 1. фе -
бру а ра оба вља ти у За во ду „Пан -
че вац”, али и о не ким од нај -
че шћих ги не ко ло шких про бле -
ма да на шњи це, те о на чи ни ма
да се они пре ве ни ра ју.
ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка кве вр сте пре -
гле да ће те оба вља ти у За во ду
„Пан че вац”?

ДР ВЕ СНА НО ВИ ЧИЋ ЂО -
НО ВИЋ: Осми сли ли смо три
кон крет на па ке та ко ји об у хва -
та ју нај ва жни је пре гле де ко је
сва ка же на тре ба да пре вен -
тив но ура ди јед ном го ди шње,
с тим што они ни су оба ве зу ју -
ћи, већ па ци јент ки ње мо гу
ура ди ти и би ло ко ји по је ди -
нач ни пре глед у скла ду са соп -
стве ним по тре ба ма. Пр ви па -
кет об у хва та ги не ко ло шки пре -
глед, ва ги нал ни брис, папа -
тест, цер ви кал ни брис, кол по -
ско пи ју и ул тра звук и ко шта
6.000 ди на ра. У дру ги па кет
спа да ју сви го ре на ве де ни пре -
гле ди осим ул тра зву ка и он
ко шта 4.000 ди на ра. Тре ћи
пакет под ра зу ме ва ги не ко ло -
шки пре глед, ва ги нал ни брис

да закључи ти ако зна мо да рак
грли ћа ма те ри це има сво је
пре ин ва зив не фор ме и ево лу -
ци ја бо ле сти углав ном тра је
го ди на ма, што вам и да је мо -
гућ ност да бо лест уо чи те и из -
ле чи те у ра ној фа зи. Пре вен -
тив ни пре глед је не ин ван зи -
ван, без бо лан, јед но ста ван,
крат ко тра јан, ни је не при ја тан,
а ко рист, као што ви ди мо из
ових при ме ра, мо же би ти
више стру ка.

l Шта же не нај че шће на во -
де као раз лог не до ла ска на пре -
вен тив ни пре глед?

– За ви си од сре ди не до сре -
ди не. Не ке же не сма тра ју да
ви ше не тре ба да од ла зе код
ги не ко ло га јер су за вр ши ле
свој ре пр о дук тив ни пе ри од. У
ма лим сре ди на ма још увек је
„сра мо та” ићи код ги не ко ло -
га. По је ди не же не због пре ви -
ше оба ве за за бо ра вља ју на сво -
је здра вље све док их не ка
озбиљ ни ја те го ба не при мо ра
да по се те ле ка ра. Про бле ми
су, да кле, раз ли чи ти: од не до -
вољ не еду ка ци је, пре ко тем па
жи во та, па до то га да па -
цијентки ње због про бле ма с
по сло дав цем не ма ју ове ре ну
здрав стве ну књи жи цу и не могу
до ћи на пре глед, што је за и -
ста стра шно.

l Чи ни се да се у по след ње
вре ме све ве ћи број па ро ва су -
о ча ва са сте ри ли те том? Да ли
и ви има те тај ути сак?

– На жа лост, та ко је. Узрок
се не зна, али по мом ми шље -
њу, на тај про блем ути че чи -
тав сплет раз ли чи тих фак то -
ра: стрес, брз тем по жи во та,
елек тро маг нет но зра че ње, те -
ле фо ни, не а де кват не жи вот не
на ви ке... Исти ти фак то ри
утичу и на про блем ри зич не
труд но ће.

l Шта, по ред од ла за ка на
пре вен тив не пре гле де, же не мо -
гу да учи не да би са чу ва ле сво -
је ре про дук тив но здра вље, али
и здра вље чи та вог ор га ни зма?

– Са вет на ту те му је ве о ма
ла ко да ти, али га је у да на шње
вре ме те шко по слу ша ти. Би ло
би див но кад би љу ди мо гли
да бу ду мир ни ји, да ма ње бу -
ду под стре сом, да се ви ше ба -
ве фи зич ком ак тив но шћу, да
се хра не здра во, али сви зна -
мо ко ли ко је да нас те шко све
то из ве сти. До вољ но је да по -
ђе мо од се бе. Ипак, на на ма је
да се по тру ди мо да те до бре
на ви ке у што ве ћој ме ри увр -
сти мо у свој жи вот, јер зна мо
да здрав чо век има хи ља ду
жеља, а бо ле стан са мо јед ну –
да оздра ви.

и ул тра звук и ко шта та ко ђе
4.000 ди на ра.

Као што сам већ ре кла, па -
ци јент ки ње се мо гу од лу чи ти
за не ки по је ди нач ни пре глед
или кон тро лу, а на рав но до -
бро до шле су и труд ни це и по -
ро ди ље. Пре гле ди се мо гу за -
ка за ти пу тем те ле фо на За во да
013/21-90-900 и 013/21-90-903.

l На ка кве се те го бе нај че -
шће жа ле па ци јент ки ње ко је
до ла зе на пре глед код вас?

– Тру дим се да сво је па ци -
јент ки ње на у чим ко ли ко је ва -
жно да ре дов но до ла зе на пре -
вен тив не пре гле де и нај срећ -
ни ја сам кад је то раз лог њи -
хо вог до ла ска у мо ју ор ди на -
ци ју. Пра ви ло је да се на кон
пр вог сек су ал ног од но са код
ги не ко ло га од ла зи јед ном го -
ди шње. До са да сам ра ди ла у
не ко ли ко до мо ва здра вља – у
Сре бре ни ци, Звор ни ку и ши -
ром Бе о гра да – у Гроц кој, на
Во ждов цу и на Па ли лу ли, и
мо гу да ка жем да се на ви ке
же на да ре дов но по се ћу ју ги -
не ко ло га у сва ком од тих ме -
ста бит но раз ли ку ју. Мој је за -
да так да раз ви јем ту на ви ку
код же на ко је је до са да ни су
има ле.

l За што је ва жно да же не
ре дов но од ла зе код ги не ко ло -
га чак и кад не ма ју ни ка квих
те го ба?

– Ко ли ко су пре вен тив ни
пре гле ди ва жни, до вољ но го -
во ри чи ње ни ца да у Ср би ји у
про се ку сва ког да на јед на же -
на умре од ра ка гр ли ћа ма те -
ри це, при че му је то вр ста ра -
ка ко ја је нај лак ша за ди јаг -
но сти ку и чи јим се ра ним от -
кри ва њем спа са ва жи вот. То
је раз лог што ја упо р но скре -
ћем па жњу па ци јент ки ња ма
да не ста вља ју сво је здра вље
на по след ње ме сто и да про -
на ђу тих по ла са та вре ме на
јед ном го ди шње да по се те свог
ги не ко ло га. Кар ци ном гр ли -
ћа ма те ри це се, на жа лост, ја -
вља код све мла ђих же на, и то
чак и та мо где га не би сте оче -
ки ва ли на осно ву фак то ра ри -
зи ка, што је раз лог ви ше да се
ова те ма схва ти из у зет но
озбиљ но.

l Да ли су же не у Ср би ји по -
че ле озбиљ но да схва та ју ва -
жност пре вен тив них пре гле да?

– Ства ри се по пра вља ју, али
још увек не до вољ но. О то ме
ко ли ко же не уме ју би ти нео д -
го вор не пре ма свом здра вљу,
све до чи чи ње ни ца да сам са -
мо то ком про шле го ди не има -
ла чак три па ци јент ки ње ко је
су на пре глед до шле са већ
по од ма клим кар ци но мом гр -
ли ћа ма те ри це. То зна чи да
оне го ди на ма пре то га ни су
ишле на пре гле де, што се лако

Прегледи се могу
заказати путем
телефона Завода
013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

Кожни тестови 
се сматрају
најкориснијом и
најјефтинијом
опцијом у
дијагностици
алергијских болести.
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РЕЧ СОЦИОЛОГА

Мушкарци теже одлазе 
од родитеља

У уз ра сту од ше сна ест до

три де сет го ди на 80 од сто

мла дих жи ви с ро ди те љи ма

– ка зао је сво је вре ме но за

Ра дио „Сло бод на Евро па”

Дра ган Ста но је вић, до цент

на Ка те дри за со ци о ло ги ју

Фи ло зоф ског фа кул те та у

Бе о гра ду, ко ји је, ис пред

Ин сти ту та за со ци о ло шка

ис тра жи ва ња, уче ство вао у

ис тра жи ва њу мо ти ва због

ко јих мла ди жи ве са сво јим

ро ди те љи ма.

– Од ових 80 од сто ко ји

жи ве с ро ди те љи ма, ин те -

ре сант но је да је знат но ви -

ше му шка ра ца, око 90 од -

сто, и око 70 од сто же на. То

упу ћу је на тра ди ци о нал ни

обра зац где же не, ка да се

уда ју, пре ла зе углав ном у

до ма ћин ство свог су пру га.

Ту не ко вре ме жи ве, а уко -

ли ко има ју сред ста ва, он да

се оса мо ста љу ју. Али за пра -

во по ка зу је и дру гу осо би ну:

да му шкар ци ду же оста ју у

до ма ћин ству сво јих ро ди те -

ља – ис ти че Ста но је вић.

Он је го во рио и о то ме ка -

кве су по сле ди це жи во та у

ова квим ме ђу ге не ра циј -

ским за јед ни ца ма.

– У тим про ши ре ним до -

ма ћин стви ма су че шћи кон -

флик ти из ме ђу ге не ра ци ја

и уну тар ге не ра ци ја. То је

јед на це на. Дру га це на је

да се уну тар про ши ре них

по ро ди ца лак ше ре про ду -

ку ју тра ди ци о нал ни па три -

јар хал ни обра сци. Та ко ђе

се по ка зу је да у тим до ма -

ћин стви ма по сто ји мно го

из ра же ни ја род на по де ла

ра да, по де ла на му шку и

жен ску сфе ру. Му шкар ци

се мно го ре ђе укљу чу ју 

у кућ не по сло ве. Пре ма 

овим ис тра жи ва њи ма, же -

не мно го ре ђе и из ла зе на

тр жи ште ра да – по ја шња ва

Дра ган Ста но је вић.

Све је ви ше мла дих ко ји жи ве
с ро ди те љи ма. Јед ни за то што
не мо гу да обез бе де сред ства
за са мо ста лан жи вот, дру ги за -
то што им је та ко удоб ни је. Али
по сле ди це су за јед нич ке, а тр -
пи и дру штво у це ли ни.

Про це њу је се да не што ма ње од
по ла ми ли о на мла дих љу ди у
Ср би ји, ста рих из ме ђу 25 и 34
го ди не, жи ви с ро ди те љи ма.
Слич но је на це лом Бал ка ну:
око три че твр ти не ста нов ни -
штва овог уз ра ста жи вот ни про -
стор де ли са оцем и мај ком.

Глав ни раз лог за ово је, на -
рав но, не по вољ на еко ном ска
си ту а ци ја. Јед но ис тра жи ва ње
под окри љем УН кон ста то ва ло
је да за по сле не мла де осо бе ре -
ђе жи ве с ро ди те љи ма не го не -
за по сле ни и сту ден ти.

Пре ма оквир ним про це на -
ма, јед на тре ћи на мла дих у Ср -
би ји не ма из гле де да за поч не
са мо ста лан жи вот, јер не ма ни -
ка кве при хо де. А и они ко ји су
за по сле ни оста ју с ро ди те љи -
ма јер од пла те не мо гу да пла -
ћа ју ки ри ју за из најм ље ни ста -
ни и да остат ком по кри ва ју тро -
шко ве са мо стал ног жи во та.

Два су основ на пред у сло ва
за са мо ста лан жи вот: стал ни
по сао, од но сно ре дов ни при -
хо ди за жи вот, и стам бе ни про -
стор.  Кад јед но од овог из о -
ста не, или оба, мла ди су при -
ну ђе ни да жи ве под ро ди тељ -
ским кро вом. А ка ко ства ри
сто је, би ће све ви ше та квих.
Јер тренд за по шља ва ња на ли -
зинг или на уго вор на од ре ђе -
но вре ме, све и кад има ју по -
сао, мла де чи ни кре дит но не -
спо соб ним, па не мо гу да пла -
ни ра ју ку по ви ну ста на...

Жи вот с ро ди те љи ма, и не -
рет ко још не ким чла ном по ро -
ди це, и по ред мно гих ма на, у
та квој си ту а ци ји ис па да нај бо -
ље ре ше ње:

– Не мо рам да бри нем ка ко
да обез бе дим но вац да пла тим
све те ра чу не. По ла пла те би
ми оти шло са мо на ре жи је. Не
мо рам ни да бри нем шта ћу да
је дем, ка ко ћу и шта ћу да ску -
вам. Ту сам, с ро ди те љи ма. На -
рав но, по мог нем ко ли ко тре ба
– ти пич на је при ча јед ног та -
квог три де се то го ди шња ка.

Удоб ност по сва ку це ну

Али струч ња ци на во де да ни су
са мо фи нан си је раз лог ка сног
оса мо ста љи ва ња.

По сто је и они ко ји има ју бо -
ле сне ро ди те ље и ве ћу емо тив -
ну по ве за ност с по ро дич ним
до мом, па осе ћа ју од го вор ност
да им по мог ну. Иа ко по сто ји
ква ли тет на кућ на не га ста рих

ли ца, ко ја пру жа по др шку и
си гур ност, мно ги ма је и да ље
те шко да не гу бли жњих пре пу -
сте дру ги ма, те се од лу чу ју да
оста ну с њи ма.

Та квих је, ме ђу тим, нај ма -
ње. Мно го је ви ше мла дих ко -
ји има ју и по сао и при хо де,
али се те шко но се са од ра ста -
њем и ствар ним жи во том и ни -
су спрем ни да се од рек ну ком -
фо ра ко ји им пру жа жи вот с
ро ди те љи ма.

Пси хо ло зи ова кав стил жи -
во та на зи ва ју „про ду же ним де -
тињ ством”, јер мла ди у та квом
по ло жа ју по ка зу ју да ни су
довољ но зре ли за са мо ста лан
жи вот.

Иста је си ту а ци ја и у раз ви је -
ни јим и у не раз ви је ним др жа -
ва ма, а струч ња ци об ја шње ње
на ла зе у ма те ри јал ном из о би љу
у ко јем мла ди од ра ста ју, па сма -
тра ју да део кри ви це, мо жда и
ве ћи, с де це тре ба пре ба ци ти на
ро ди те ље. У та квим до ма ћин -
стви ма ро ди те љи де ци све плаћа -
ју, а но вац ко ји три де се то го ди -
шњак за ра ди на свом стал ном
или ус пут ном по слу иде са мо на
ње гов про вод и лич не по тре бе.

Жи вот не ста во ве мла дих у
ова квом по ло жа ју ка рак те ри -
ше од би ја ње би ло ка квих оба -
ве за, а че сто и по сло ва ко ји ни -
су ве о ма до бро пла ће ни. И док
сви при ча ју о не за по сле но сти,
мно ги не ће да ра де „за ма ле
па ре”. Ко ли ко пу та смо чу ли
од ро ди те ља да ка жу де ци: не -
мој ти да се му чиш, ја ћу то да
ура дим!?

Озбиљ не по сле ди це

На рав но, све ово оста вља по -
сле ди це на мла де.

Мла ди ћи и де вој ке ко ји жи -
ве с ро ди те љи ма ма ње су мо -
ти ви са ни и обич но ма ње успе -
шни. Те осо бе че сто гу бе са мо -
по што ва ње. Жи вот код ро ди -
те ља с 35 го ди на ста вља ту осо -
бу у ин фан тил ну по зи ци ју, због
че га сло бод но мо же мо ре ћи да
је ис фру стри ра на. Да би мла -
да осо ба сте кла сво је ис ку ство,
са мо по у зда ње и си гур ност у
сво је спо соб но сти и лич ну зре -
лост, тре ба да се оти сне из ро -
ди тељ ског кри ла – ско ро су је -
дин стве ни у оце ни пси хо ло зи.

По сле ди це тр пи и дру штво
у це ли ни. Од ла га ње од лу ке о
са мо стал ном жи во ту, ства ра њу
по ро ди це и де ци, све јед но да
ли је из ну ђе но или до бро вољ -
но, дра стич но се од ра жа ва на
де мо граф ска кре та ња. Про шле
сед ми це је алар мант но са оп -
ште но да је број ста нов ни ка у
Ср би ји пао ис под се дам ми ли -
о на, а је дан од раз ло га је сва -
ка ко и ово!

И ни ка кве про кла ма ци је и
ре зо лу ци је по ли ти ча ра и ми -
ни стар ста ва, као ни јед но крат -
не по мо ћи за но во ро ђе ну де цу,
ни шта не ће про ме ни ти на том
пла ну све док мла ди, кад ди -
пло ми ра ју, не бу ду мо гли да се
за по сле на си гур ни јим по сло -
ви ма и док не бу ду мо гли да
пла ни ра ју сво ју бу дућ ност као
ре ла тив но ста бил ну. Пре то га
је те шко оче ки ва ти да ће се
опре де љи ва ти за за сни ва ње по -
ро ди це и ра ђа ње де це. Р. П.

БЕЗ ПО СЛА И СТА НА НЕ МА СА МО СТАЛ НОГ ЖИ ВО ТА

КОД НАС ЈЕ ДЕ ТИЊ СТВО НА СИ ЛУ 
ПРО ДУ ЖЕ НО ДО ТРИ ДЕ СЕ ТЕ ГОДИНЕ

РЕЧ ПСИХОЛОГА

Родитељи „добронамерно” 
саботирају децу

Када је право време да се

осамосталимо – питали смо

Јадранку Грујичић Ђурић,

психолога и породичног

психотерапеута из панче-

вачког удружења „Психоге-

неза”.

– Све је врло индивиду-

ално и зависи од различи-

тих фактора: психолошке

спремности, од

мотивације и

жеља, заокру-

жених развој-

них фаза или

економске си-

туације и кон-

текста у којем

живимо. Нема

правог, нити

универзалног

одговора, већ

свако, у односу

на своје могућ-

ности и потре-

бе, одређује моменат одла-

ска из породице порекла –

истиче Јадранка Грујичић

Ђурић.

Према речима наше саго-

ворнице, да би се дошло до

овакве сепарације, неоп-

ходна је спремност младих

да оду, али и спремност ро-

дитеља да их пусте.

– Врло често се дешава

да родитељи, из превелике

брижности и љубави, не пу-

штају „децу” да оду, да од-

расту, тражећи бројне раз-

логе због којих је боље ре-

шење остати у примарној

породици: економски моме-

нат, комодитет који доносе

подељене улоге и слично. У

основи ове „добронамерне

саботаже” су бројни страхо-

ви од тога како ће се „дете”

снаћи у новом животном

циклусу, преко страха од

самоће и напуштања, до

страха од смрти. У овом пе-

риоду родитељи неретко за-

борављају да је један од

њихових најважнијих зада-

така оспособљавање деце

за самосталан живот – на-

глашава психолог.

Одлазак из породице мо-

гу пролонгирати и страхови

који се јављају код младих.

– Најчешће

је то страх од

одрастања и

пре у зимања

личне одговор-

ности. Сем то-

га, постоје ду-

бока, несвесна

уверења да ро-

дитељи неће

моћи сами, да

ћемо их издати

својим одла-

ском, да остан-

ком показујемо

љубав и захвалност за све

оно што су урадили за нас...

Овде је важно имати на уму

да волети родитеље или во-

лети децу значи заузети ре-

алан став према породици

порекла, бити заинтересо-

ван и емоционално укључен

и након изласка из породи-

це. Одвајање од родитеља

подразумева преузимање

личне одговорности, осећај

аутономије и изградњу ста-

билног индивидуалног

идентитета. Младима који

излазе из породице следује

радост услед личне слободе

и независности, док родите-

љима предстоји фаза у којој

могу обновити свој партнер-

ски однос и социјални жи-

вот. Што пре то прихвате,

пре ће и уследити задо-

вољство обеју страна – за-

кључује Јадранка Грујичић

Ђурић. Д. К.

КА КВА СУ ИС КУ СТВА ПАН ЧЕ ВА ЦА

Ис пла ти се
„Жи вот с ро ди те љи ма има и пред но сти и

ма не. Се би мо жеш да при у штиш ве ћи лук -

суз не го што би мо гао ка да би жи вео сам:

ску пље па ти ке, јак ну, ле то ва ње... На рав но,

лак ше је и што се ти че ку ва ња, јер јед на је

ма ми на ку хи ња! С дру ге стра не су ма не.

Не ма те сло бо ду за не ке ства ри. Раз ли чи те

ге не ра ци је има ју и раз ли чи те по гле де на

свет, па увек бу ду

при ди ке: за што ово,

ка ко оно, кад си до -

шао, ку да си оти -

шао...” (Смех)

Ма ја Теп шић (38), 

ди пло ми ра ни 

ме на џер за мар ке тинг

„С ро ди те љи ма жи вим из ви ше раз ло га. Код

нас су ку ће пра вље не да у њи ма жи ви ви ше

ге не ра ци ја, та ко да ја имам свој спрат, не ко

би то мо гао на зва ти и по себ ним ста ном, па

не ви дим, бар за сад, раз лог да одем и на

дру гом ме сту из најм љу јем стан. Да ли је жи -

вот под истим кро вом те жак? Мно го за ви си

од то га ка кви су по ро дич ни од но си, има и

пред но сти и ма на. Пре по ру чу јем сва ком да

ра ди она ко ка ко му же ље и окол но сти до -

зво ља ва ју.”

Б. К. (36)

Ко ка ко мо же

Брачним паровима није лако
„Као и ве ћи на нас у Ср би ји, жи ви мо у за јед -

ни ци с ње го вим ро ди те љи ма. Та ко нам је

лак ше, пре све га из фи нан сиј ских раз ло га.

Има мо ма лу де цу ко ја ће уско ро кре ну ти у

шко лу. До бро нам до ђе и то што кад же ли мо

не куд да оде мо, има мо где да оста ви мо де -

цу. Они во ле да бу ду с ба ком и де ком. Знам

не ко ли ко слу ча је ва у ко ји ма до ла зи до

честих су ко ба и раз до ра из ме ђу су пру жни -

ка, јер је син увек из ме ђу две ва тре, па кад

до ђу и де ца, не зна се ко ко га вас пи та ва!

Не кад је мо жда и бо ље са че ка ти да се пар

оса мо ста ли, све за ви си.”

Брач ни пар 

из Ба нат ског Бре стов ца (33 и 31)

Ј. Грујичић Ђурић
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МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Че сто се ис ти че да, по ред ра чу на ра и
мо бил них те ле фо на, те ле ви зор ви ше
ни ком ни је ни по тре бан. Све је ви ше
љу ди ко ји и не ма ју ТВ у свом до му.

Су де ћи по од го во ри ма у на шој ан -
ке ти, без об зи ра на ин тер нет и но ве
тех но ло ги је, ма ли екра ни су и да ље
по пу лар ни ме ђу на шим гра ђа ни ма.

ДА МЈАН МАР КО ВИЋ, уче ник:
– Ин те ре су је ме спо рт. Гле дам још

и ка нал HBO. Али не та ко че сто. Има
да на ка да уоп ште не гле дам ТВ. Ме -
ђу тим, ка да игра мој оми ље ни клуб,
то бу де обич но јед но три са та днев но.

ЛА ЗО ЋУ ЛИ БРК, пен зи о нер:
– Гле дам ТВ. У пр вом ре ду гле дам

ин фор ма тив не и по љо при вред не

емиси је. Уз те ле ви зи ју про во дим не -
ко ли ко са ти днев но, мо жда пре ви ше,
она ко пен зи о нер ски. На ТВ Пан че ву
пре под не и по под не слу шам ве сти.

МИ ЛОШ КИ ТА НО ВИЋ, те сар:
– Цр та ће гле да ју де ца. Ја пра тим

се ри је, и то тур ске, али и спо рт. Пре -
ко да на у про се ку сат вре ме на гле дам
те ле ви зи ју, не ви ше од то га, због по -
сла. Ка да до ђем ку ћи, од мо рим се уз
ве сти и се ри ју.

САМ КА СТО ЈА КОВ, пен зи о нер ка:
– Не гле дам се ри је ни ти ри ја ли ти -

је. По гле дам не ку до бру дра му, ако
се при ка зу је. Во лим исти ни те при че
и до ку мен тар не еми си је. Уоп ште но
гле да но, вр ло ма ло вре ме на 

проведем уз ТВ, не мам кад. Мо жда
два-три са та.

АЛЕК САН ДРА ЦВЕТ КО ВИЋ, 
ку ва ри ца:

– Гле дам углав ном три ле ре, ка да има
не ких до брих. Де ца гле да ју цр та ће. Три
до че ти ри са та у то ку да на гле дам те -
ле ви зи ју. Слу шам ве сти на РТС-у.
Пратим „Пинк” и „Хе пи” нај че шће. ТВ
не ка да ра ди а да га и не гле да мо.

РУ ЖА ДИ МИ ТРИ ЈЕВ, фри зер ка:
– Чим до ђем на по сао, укљу чим те -

ле ви зор и пра тим ве сти, се ри је, жи во -
тињ ски свет, све што пу шта ју. Ка да
стиг нем ку ћи, опет се од ма рам уз укљу -
чен ТВ. Он ра ди по цео дан, па шта чу -
јем – чу јем. Ј. Катана

С. СТОЈАКОВМ. КИТАНОВИЋ А. ЦВЕТКОВИЋ Р. ДИМИТРИЈЕВ

ДА ЛИ ГЛЕ ДА ТЕ ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈУ?

Још увек има ко ри сних и за ни мљи вих ка на ла

Л. ЋУЛИБРКД. МАРКОВИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у пе так, 24. ја ну а ра,
од 8 до 9 са ти, без стру је ће би ти део
Ба нат ског Но вог Се ла, од но сно Ули -
ца мар ша ла Ти та од Иве Ло ле Ри ба ра
до Ву ка Kараџића, док ће од 10.30 до
11.30 без на па ја ња елек трич ном енер -
ги јом оста ти део До ло ва или тач ни је
– Ули ца Пе тра Драп ши на од Про лет -
ње до Лет ње.

Истог да на, од 10 до
12 са ти, стру је не ће
има ти Пан чев ци ко -
ји жи ве у де лу Ули це
Све тог Са ве од Ми хај -
ла Пу пи на до Иве
Kурјачког и у Ули ци Ми -
хај ла Пу пи на од Све тог Са ве
ка Kарађорђевој.

У пе так, од 12.30 до 14.30, без стру -
је ће оста ти и ста нов ни ци де ла Син -
ђе ли ће ва ули це од Ули це Мо ше Пи -
ја де до Све то за ра Ми ле ти ћа.

У по не де љак, 27. ја ну а ра, од 8 до
8.30 стру је не ће има ти они ко ји жи ве
на Ја буч ком пу ту од бро ја 83 до 115,
а од 9.30 до 10.30 они на Ја буч ком

пу ту од „Пре ги са” до кру жног то ка и
це ла Ка ра у ла.

Истог да на, од 11.30 до 12 са ти,
стру је не ће има ти сле де ће ули це у
Омо љи ци: Ву ка Kараџића од Рад нич -
ке до Пе тра Чар но је ви ћа, Пе тра Чар -
но је ви ћа од Иве Ан дри ћа до Пе тра
Kочића, Пе тра Kочића од Ар се ни ја
Чар но је ви ћа до Kнеза Ми ло ша, Бран -
ка Ра ди че ви ћа од цен тра до Ра син ске

и део Ша бач ке. У
истом се лу, од 12.30
до 13 са ти, ис кљу -
че ње мо гу оче ки ва -
ти и ста нов ни ци
ових ули ца: Ду нав -
ске, Мак си ма Гор -
ког од Ца ра Ду ша -

на до Kнеза Ми ло ша,
Ца ра Ду ша на од Сте фа на

Не ма ње до Kарађорђеве, Жи во ји на
Ми ши ћа од Ду нав ске до Kарађорђеве
и По ња вич ке од Ду нав ске до
Kарађорђеве.

У уто рак, 28. ја ну а ра, од 9 до 11,
стру је не ће има ти део Ја бу ке, и то Та -
ми шка ули ца од Ули це Хри сти ја на
Kарпоша до Змај Јо ви не и Ули ца Иве
Ло ле Ри ба ра од Ле њи но ве до Та мишке.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у слу -
ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва на па -
ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но пре
пла ни ра ног вре ме на.

Без стру је де ло ви Пан че ва 
и још че ти ри се ла

Бахатост на тротоару

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ули ца Жар ка Зре ња ни на је, ви де ли
смо то већ у овој ру бри ци, пра во сте -
ци ште ба ха тих во за ча ко ји се че сто
пар ки ра ју баш та мо где не тре ба. От -
ка да се на углу с Ка са пи но ви ће вом
отво рио ма ло про дај ни обје кат по зна -
тог тр го вач ког лан ца, ства ри су по -
ста ле још го ре.

Иа ко ис пред про дав ни це не ма пар -
кин га, ни ти га је ика да би ло, во за чи -
ма ау то мо би ла то не сме та да ста ну
на тро то ар „са мо да утр че да ку пе...

(до пу ни ти по же љи)”. Ова на ви ка не
са мо да је ру жна већ мо же би ти по -
губ на и по пе ша ке и по би ци кли сте,
по го то во но ћу.

Сто га, за пу ти те ли се овом ули цом,
отво ри те че тво ре очи, а на и ђе те ли
на ова кав при зор, број Ко му нал не ми -
ли ци је је 347-555 (рад ним да ни ма од
7.30 до 15.30), 065/866-2537 (рад ним
да ни ма од 16 до по но ћи) и 065/866-
2537 (ви кен дом и не рад ним да ни ма
од 7.30 до по но ћи).

Мно ги су гра ђа ни нам се ја вља ју из не -
де ље у не де љу жа ле ћи се на про блем
па са лу та ли ца. Бу ду ћи да је по зна то
да се ова кви пси, на кон чи по ва ња и
сте ри ли са ња, вра ћа ју на ули цу, ис по -
ста ви ло се да ве ћи на наших су гра ђа -
на ни је си гур на ка ко да раз ли ку је та -
квог пса од оста лих лу та ли ца.

Од го вор смо про на шли на сај ту ЈКП-
а „Хи ги је на”, бу ду ћи да је основ на де -
лат ност ор га ни за ци о не је ди ни це „Зо -
о хи ги је на” тог пред у зе ћа упра во хва -
та ње па са и ма ча ка лу та ли ца на те ри -
то ри ји гра да Пан че ва, укла ња ње жи -
во тињ ских ле ше ва и кон фи ска та од
фи зич ких и прав них ли ца, као и са ку -
пља ње жи во тињ ских ле ше ва са са о -
бра ћај ни ца на те ри то ри ји гра да.

На сај ту „Хи ги је не” об ја шње но је
на ко ји на чин се по сту па са жи во ти -
ња ма ухва ће ним на ули ци.

„Сва ки пас при мљен у при хва ти -
ли ште нај пре се вак ци ни ше про тив
бе сни ла, очи сти од спо ља шњих и уну -
тра шњих па ра зи та, за тим се чи пу је и

на пра ви му се лич ни кар тон, а уко -
ли ко је бо ле стан – ле чи се. На кон то -
га жи во ти ња ула зи у про грам сте ри -
ли за ци је, а по том би ва или удо мље на
или вра ће на на бив ше ста ни ште, у за -
ви сно сти од осо би на и ка рак те ри сти -
ка по на ша ња.”

Од го вор на пи та ње ка ко пре по зна -
ти псе ко је је „Зо о хи ги је на” вра ти ла
на ули цу гла си:

„По но во пу ште ни пси има ју озна -
ке: муж ја ци бе ле огр ли це са две пла -
ве тра ке, а жен ке та ко ђе бе ле огр ли -
це са две цр ве не тра ке.”

У ЈKП-у „Хи ги је на” на во де да то
пред у зе ће по се ду је нај са вре ме ни ју
опре му за без бед но хва та ње па са и
ма ча ка лу та ли ца, во зи ла ко ји ма се
они тран спор ту ју и стру чан ка дар ко -
ји спро во ди град ску Од лу ку о сма ње -
њу по пу ла ци је лу та ли ца, при ме њу ју -
ћи ху ма ну стра те ги ју сте ри ли за ци је.

Те ле фон „Зо о хи ги је не” је 013/352-
148, а имејл адре са: zoohigijena@jkphi-
gijena.co.rs.

Ка ко да пре по зна те 
чи по ва ног пса лу та ли цу?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Позвали смо у петак 
по подне неколико
комуналних предузећа.
Сазнајте ко је све 
подигао слушалицу...

Ко му нал на пред у зе ћа има ју сво је те -
ле фон ске бро је ве пре ко ко јих гра ђа -
ни при ја вљу ју раз ли чи те про бле ме.
Сви ма нам је, без об зи ра на то, по -
зна то да по сто је те ле фо ни ко ји зво не
и зво не уне до глед, али се на њих ни -
ко не ја вља. Са мо они ко ји су би ли у
та квој си ту а ци ји зна ју ко ли ко је те -
шко бес по моћ но че ка ти на „ха ло” с
дру ге стра не слу ша ли це.

Овог пу та смо по зва ли не ко ли ко
бро је ва да про ве ри мо ко ли ко су пан -
че вач ке слу жбе ажу р не у ја вља њу.
Учи ни ли смо то у пе так, 17. ја ну а ра,
и то по сле 14 са ти. Иа ко то, да бу де -
мо ис кре ни, ни смо оче ки ва ли – ве ро -
ва ли или не, на по зи ве, као и на пи -
та ња, од го во ри ли су сви с ко ји ма смо
кон так ти ра ли!

Бр зо и ефи ка сно

У пред у зе ћу „Гре ја ње” (тел. 315-400)
за тра жи ли смо ин фор ма ци ју о при ја ви
ква ра – до ко ли ко са ти је по треб но до -
ћи и да ли се на про блем мо ра ука за ти
ис кљу чи во лич но. Од го вор смо до би ли
од мах, а гла сио је да квар мо же да се
при ја ви и пу тем те ле фо на. У „Хи ги је -
ни” (327-000) та ко ђе су нам од мах пру -
жи ли ин фор ма ци ју. Ак ци ја од но ше ња
ка ба стог сме ћа оче ку је се у апри лу.

„Зе ле ни ло” (377-904) и „Ур ба ни -
зам” (2190-300) је су слу жбе ко је се

исто та ко ода зи ва ју на те ле фон ске по -
зи ве гра ђа на.

Ко му нал ну по ли ци ју и Ко му нал -
ну ин спек ци ју по не кад је те же „до -
би ти” из пр ве због, ка ко нам је об ја -
шње но, пре ве ли ког бро ја по зи ва ко -
је на ши су гра ђа ни сва ко днев но упу -
ћу ју тим слу жба ма. Сре ћом, ов де по -
сто ји дру га оп ци ја: „Си стем 48”. Пре -
ко овог ин фор ма ци о ног си сте ма про -
блем мо же те при ја ви ти елек трон -
ски, пу тем зва нич ног сај та Град ске
упра ве.

Ко је нај а жур ни ји

ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја” је у
на шој про ве ри мо жда био нај а гил ни -
је пред у зе ће. На кон до би је них од го -
во ра раз го ва ра ли смо и са струч ном
са рад ни цом за на пла ту по тра жи ва ња
и пи-аром Та њом Ма те јић. Тој слу -
жби се пу тем те ле фо на днев но обра -
ти око два де сет гра ђа на.

– Ин фор ми са ње ве за но за услу ге на -
ше уста но ве од ви ја се пу тем бес плат -
ног бро ја 0800/111-146. Гра ђа ни мо гу
по зва ти од 7.30 до 15.30 ра ди ре кла -
ма ци ја или не ког про бле ма или пи та -
ња. Ин фор ма ци је ко је на ши ко ри сни -
ци обич но тра же ти чу се нај че шће ста -
ња ду го ва ња по ис по ста вље ним ра чу -
ни ма – от кри ла је Та ња Ма те јић.

Де жур ни и но ћу

Ка ко је ово пред у зе ће у по след њих
не ко ли ко го ди на пре у зе ло во до вод не
мре же на се ље них ме ста До ло во, Ка -
ча ре во, Ја бу ка и Гло гоњ, оче ки ван је
за и ста ве ли ки број по зи ва и евен ту -
ал них жал би.

– Упр кос по ве ћа њу те ри то ри је ко ју
„по кри ва мо”, број по зи ва и ре кла ма -
ци ја остао је у уо би ча је ним окви ри -
ма. То об ја шња ва мо до бр ом ди на ми -
ком ра до ва на при кљу че њу во до во да
на град ску мре жу, од но сно бла го вре -
ме ним ин фор ми са њем пу тем по сто -
је ћих ме ди ја о сва кој про ме ни на мре -
жи – до да ла је Та ња Ма те јић.

Све ин фор ма ци је од зна ча ја, као
што су ха ва ри је, ис кљу че ња, ре кон -
струк ци је, пла ни ра ни ра до ви и слич -
но, по ста вља ју се на сајт „Во до во да” и
ша љу град ским ме ди ји ма, па се на -
ши су гра ђа ни мо гу ин фор ми са ти и
на тај на чин. Ква ро ви на во до вод ној
мре жи при ја вљу ју се пу тем те ле фо на
377-452, ко ји је ак ти ван 24 са та да би
де жур на слу жба мо гла од мах да ре а -
гу је. Ка да су у пи та њу при го во ри ко је
гра ђа ни упу ћу ју пи са ним пу тем, у
„Во до во ду” ка жу да њи хо ве слу жбе
од го ва ра ју по шту ју ћи За кон о управ -
ном по ступ ку (ЗУП) у ро ку од осам
да на од при је ма ре кла ма ци је.

Ј. Ка та на

Кварови на водоводној
мрежи пријављују се путем
телефона 377-452, који је
активан 24 сата, да би
дежурна служба могла
одмах да реагује.

КАКО ДО СЕРВИСНИХ ИНФОРМАЦИЈА

ДА ЛИ СВЕ СЛУЖБЕ ОДГОВАРАЈУ
НА ТЕЛЕФОНСКЕ ПОЗИВЕ?
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Ло вач ка сек ци ја из До ло ва
по но во је у не де љу, 12. ја ну а -
ра, уго сти ла ко ле ге из Бе ле -
ги ша. Реч је о при ја тељ ству
ко је тра је још од 1977. го ди -
не, ка да су се ове ме сне за јед -
ни це зва нич но збра ти ми ле.

Тра ди ци ју ме ђу соб них од -
но са одр жа ва ју је ди но лов ци,
што се огле да у то ме што јед -
ни код дру гих од ла зе два до
три пу та го ди шње у лов, а по -
во ди су ра зни, по пут обе ле -
жа ва ња се о ских сла ва, хај ки
на ште то чи не ли си це, га ђа ња
гли не них го лу бо ва...

Пред сед ни ца до ло вач ке
сек ци ја Та ња Ста мен ко вић,
ве ро ват но је ди на же на на тој
„функ ци ји” у окру же њу, ка -
же да је раз лог за по след њи,
но во го ди шњи су срет био лов
на фазане.

– На овај на чин смо и окон -
ча ли ову се зо ну. Дра ге при ја -
те ље из Бе ле ги ша до че ка ли

смо кла сич ним ба нат ским до -
руч ком, уз су во ме со, сла ни -
ну, ле пи ње... По том смо иза -
шли на те рен, ка да је од стре -
ље но не ко ли ко при ме ра ка,
али бит ни је је то што је у на -
шем ло ви шту оста ло до вољ -
но ко ка нео п ход них за ре про -
дук ци ју ове ди вља чи. Дру же -
ње је окон ча но у До му кул ту -
ре уз за јед нич ки ру чак – на -
во ди пред сед ни ца.

Што се До ло ва ца ти че, сле -
де ћа ак ци ја би ће ор га ни зо ва -
на 23. фе бру а ра, а у пи та њу
је тра ди ци о нал на хај ка на ба -
нат ску ли си цу и ша ка ле, ка -
да се оче ку је пре ко сто ло ва -
ца из ра зних ме ста.

СЕЛО

Ка ко су у 2019. го ди ни функ -
ци о ни са ла пан че вач ка на се ље -
на ме ста, шта је ура ђе но, а шта
ни је или бар не још увек, ре ћи
ће у овом и у на ред ним бро је -
ви ма „Пан чев ца” пр ви љу ди
скуп шти на се о ских ме сних за -
јед ни ца.

Они ће ујед но и на ја ви ти шта
гра ђа ни ко ји су их би ра ли мо -
гу да оче ку ју у тек за по че тој
го ди ни.

Се ри јал се на ста вља при чом
о си ту а ци ји у Стар че ву, Но вом
Се лу и До ло ву.

Стар че во гле да у нео лит,
али и у бу дућ ност

У на се ља ко ја су за о кру жи ла
ко му нал ну ин фра струк ту ру сва -
ка ко спа да и Стар че во, што у
са деј ству с бо га том дру штве -
ном над град њом отва ра мо гућ -
ност за оста нак мла дих, а ни је
ма ли ни број оних ко ји до ла зе
да у ње му жи ве – ре чи су Пе -
тра Ан дре ји ћа, ше фа слу жбе за
од но се с јав но шћу та мо шње
Ме сне за јед ни це.

– Да би смо прет ход но ус пе -
ли, глав ни ак це нат ста вља мо
на пла ни ра ње и об ли ко ва ње
бу дућ но сти на шег ме ста, па је
ор ман у Ме сној за јед ни ци пре -
пун про је ка та. На осно ву тих
пред у сло ва на ме ра ва мо да ком -
плет но ре кон стру и ше мо ко ло -
воз у де се так ули ца, као што
су Вељ ка Вла хо ви ћа, Про лет -
ња, Ви но град ска или Ули ца ке -
сте но ва. Про шле го ди не смо
до би ли и гра ђе вин ску до зво лу
за тре ћу фа зу ре кон струк ци је
Тр га нео ли та, од но сно ком -
плет но пре у ре ђе ње пар ка у цен -
тру; ура ђен је про је кат ка пе ле
на ри мо ка то лич ком гро бљу, а
тра је про јек то ва ње кру жног то -
ка у цен тру ме ста код не ка да -
шњег ПИК-а, као и пар кин га
код пра во слав ног гро бља. Ту
су и ра до ви на ар хе о ло шко-
ту ри стич ком пар ку и на уч но -
и стра жи вач ком цен тру „Нео -
лит ско Стар че во” – ис ти че
Андре јић.

То ком апри ла у Стар че ву се
већ че тврт ве ка спро во ди ак -
ци ја про лећ ног уре ђе ња. Та ко
ће би ти и ове го ди не, а Ме сна
за јед ни ца и ЈКП „Стар че вац”
пла ни ра ју „осве же ње” ур ба ног
мо би ли ја ра у цен тру, као и из -
град њу два ју тро то а ра – од До -
ма кул ту ре до пи јач ног пла тоа
и код „Ло ли ни це”.

– По ред на ве де ног, на ше ме -
шта не оче ку је и отва ра ње сво -
је вр сног стар че вач ког му зе ја,
на че му већ не ко вре ме сло -
жно ра де Ме сна за јед ни ца,
Дом кул ту ре и шко ла. Оно што
нај ви ше ин те ре су је Стар чев -
це у бу дућ но сти, је сте из град -
ња спорт ске ха ле, као и за вр -
ше так га си фи ка ци је, али и
оби ла зни це око Бе о гра да,
тачни је пра вац Вин ча –Стар -
че во. Па жња ме сне упра ве би -
ће кон цен три са на у та три сме -
ра, иа ко то од нас не ће за ви -

си ти – пре ци зи ра члан Са ве -
та МЗ.

У Но вом Се лу ка пе ле 
у фоку су

У слич ном ду ху раз ми шља и
Не дељ ко То пић, пр ви чо век Но -
вог Се ла, ко ји ис ти че да је упр -
кос не до вољ ним фи нан сиј ским
сред стви ма и огра ни че ним ин -
ге рен ци ја ма Ме сна за јед ни ца,
ко ју он пред во ди, уло жи ла крај -
ње на по ре ка ко би уна пре ди ла
ква ли тет жи во та ме шта на.

– Ас фал ти ра ње ули ца, као
го ру ћи про блем, би ће нам око -
сни ца пла на и за те ку ћу го ди -
ну. Од пре ко пе де сет ки ло ме -
та ра пут не мре же још тре ћи на
ни је под том цр ном под ло гом,
али ка ко је Град Пан че во ода -
брао кон сул тан та за во ђе ње по -
сла око јав но-при ват ног парт -
нер ства, има мо раз ло га да оче -
ку је мо бо љи так у том по гле ду.
У ту свр ху смо спре ми ли не ко -
ли ко про је ка та, на рав но уз на -
ста вак из град ње ка на ли за ци о -
не мре же – ис ти че То пић.

Он под се ћа и на то да је прет -
ход на го ди на по че ла по се том
пред сед ни ка Ср би је, ко ји је та -
да об и шао и Но во Се ло и сти -
гао да ло кал ним по љо при вред -
ни ци ма да кон крет не од го во -
ре на њи хо ва пи та ња.

– По ред то га, до бро вољ ном
ак ци јом Ме сне за јед ни це и дру -
гих ин сти ту ци ја и ме шта на у
ве тро за штит ном по ја су по обо -
ду се ла по са ђе но је око 1.400
сад ни ца ја пан ске тре шње, ко је
нам је до ни ра ла ме штан ка Ива -
на Кр га Вељ ко вић. Ура ђе на је
и пр ва фа за сре ђи ва ња пот кро -
вља у згра ди Ме сне за јед ни це,
ко ји је пре дат на ко ри шће ње
Удру же њу же на „Но во се љан -
ке/Boboacele”. Ра ди ло се и на
пре ко гра нич ној са рад њи у на -
сту пу пре ма ЕУ фон до ви ма с
брат ском оп шти ном Са нан дреј
из Ру му ни је, што ће мо на ста -
ви ти, бу ду ћи да нам, на жа лост,
ни је про шао про је кат из град -

ње вр ти ћа. С До мом здра вља
Пан че во у не ко ли ко на вра та
ор га ни зо ва ли смо пре вен тив не
здрав стве не пре гле де, а по ма -
га ли смо и тра ди ци о нал не ма -
ни фе ста ци је, по пут „Трак то ри -
ја де”, „Бан гу ла”, „Ба нат ског хле -
ба”... – ка же пред сед ник.

Као мо жда кључ ни до га ђај у
прет ход ној го ди ни он на во ди
за вр ше так из град ње ка пе ле на
Ис точ ном гро бљу, ко ју је во -
дио Град Пан че во, а кра јем ју -
на овај обје кат зва нич но је осве -
штан и пу штен у рад.

– На спи ску да љих ак тив но -
сти сва ка ко је и из ра да про јект -
но-тех нич ке до ку мен та ци је за
ка пе лу на За пад ном гро бљу, што
је на чин за до би ја ње фи нан сиј -
ских сред ста ва од над ле жних за
ње ну из град њу. Што се оста лог
ти че, по ред по ме ну тог вр ти ћа,
же ља нам је да на ста ви мо ас -
фал ти ра ње, из град њу ка на ли за -
ци је, при кљу че ња ме шта на на
га сну мре жу... – ка же То пић.

До лов ци ма при о ри тет
путеви и ка на ли за ци ја

Бог дан Ан ку цић, за ме ник пред -
сед ни ка Са ве та МЗ „Ми та Ву -
ко са вљев” из До ло ва, за ду жен
за фи нан сиј ске по сло ве, као нај -
ва жни је у про шлој го ди ни ис -
ти че из град њу ас фалт ног пу та
до ло ка ци је Ђур ђев шпиц у ду -
жи ни од око пет ки ло ме та ра.

– Тај пут је био ве о ма ру и ни -
ран при ли ком не дав ног по ста -
вља ња ве тро е лек тра на, али га
је фир ма ко ја се ти ме ба ви, пре
све га за хва љу ју ћи ан га жо ва њу
Ме сне за јед ни це и Гра да Пан -
че ва, у пот пу но сти ре кон стру и -
са ла. Оче ку је се да у пер спек -
ти ви бу де ре кон стру и сан и део
те тра се на те ри то ри ји оп шти -
не Ко вин, јер је ве о ма ва жна за
по љо при вред ни ка и вла сни ке
ви кен ди ца на Де во јач ком бу -
на ру. Има мо не ка обе ћа ња и за
са на ци ју пу та од Вој во ђан ске
ули це до кра ја на шег ата ра ка
Вла ди ми ров цу. Те мељ но је по -

пра вљан и ко ло воз у ви ше ули -
ца у дру гом и че твр том ре јо ну,
а уско ро ће мо исто да ура ди мо
у пр вом и тре ћем. Кра јем го ди -
не смо отво ри ли по сту пак за
из ра ду про јек та за ас фал ти ра -
ње Рад нич ке ули це и пут ног
пре ла за ка Ули ци кра ља Пе тра.
По ста ви ли смо и че тр де сет ви -
со ко на пон ских сту бо ва за ра -
све ту у ло ше осве тље ним де ло -
ви ма се ла – на бра ја Ан ку цић.

Он до да је и то да је про шле
го ди не, по ста вља њем кан де ла -
бра, за о кру же но улеп ша ва ње
тр га ис пред До ма кул ту ре; као
и да је Ме сна за јед ни ца по ма -
га ла по зна те ма ни фе ста ци је,
по пут „Ви на ри ја де”, „Штру дли -
ја де” и, спе ци јал но, фе сти вал
вој во ђан ских Ру му на, у ве зи с
ко јим ис ти че по моћ Гра да Пан -
че ва, као и је дин ство свих се о -
ских струк ту ра.

– Што се тек за по че те го ди -
не ти че, по ред 2,3 ми ли о на ди -
на ра за те ку ће по сло ва ње, из
град ске ка се при па шће нам још
че ти ри ми ли о на за уре ђе ње
пар ка у Ули ци Ак сен ти ја Мак -
си мо ви ћа, на ко јем би би ле
одр жа ва не ма ни фе ста ци је по -
пут смо тре ов но ва. Од тих па -
ра би ће ура ђен и про је кат озе -
ле ња ва ња тог кра ја. Уко ли ко
ко нач но за жи ви јав но-при ват -
но парт нер ство у ре жи ји Гра да
Пан че ва, мо гле би да бу ду ура -
ђе не и ули це Со ње Ма рин ко -
вић и Иве Ло ле Ри ба ра. Упу ти -
ли смо и зах тев „Зе ле ни лу” у
ве зи са уче шћем на ре пу блич -
ком кон кур су за озе ле ња ва ње
у ши рем по те зу око шко ле. Ве -
чи те же ље су нам и да на ста -
ви мо из град њу ка на ли за ци о не
мре же, као и са на ци ју глав ног
пу та из сме ра гра да. Има мо и
спре ман про је кат за ра све ту на
спорт ском цен тру. На по слет -
ку, во ле ли би смо и ка да би смо
има ли веће мо гућ но сти у по -
гле ду реша ва ња со ци јал не про -
бле ма ти ке – за кљу чу је за ме -
ник пред сед ни ка. 

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ У ПРО ШЛОЈ (И У НА РЕД НОЈ) ГО ДИ НИ (3)

АС ФАЛ ТИ РА ЊЕ УВЕК АК ТУ ЕЛ НО
Ба нат ски Бре сто вац: По на -
ло гу Ме сне за јед ни це про сек
Ули це 4. ок то бра би ће на сут
ри злом. Рад ни ци ЈКП-а „Ком -
брест” укло ни ли су шут и гра -
ђе вин ски ма те ри јал у Ули ци
мар ша ла Ти та код фуд бал -
ског игра ли шта, а тре нут но
ко се и кр че ши бље на не мач -
ком (ка то лич ком) гро бљу. Уз
по моћ сто ла ра во лон те ра из
се ла би ће по пра вља не сто ли -
це и сто ло ви у све ча ној са ли
Ме сне за јед ни це. Де ле га ци ја

шко ле при пре ма се за од ла -
зак у по се ту брат ској шко ли
у Ви де му (Сло ве ни ја).

Ба нат ско Но во Се ло: На род -
ни ор ке стар је про шлог ви -
кен да го сто вао у сло ве нач ким
Је се ни ца ма, за јед но с ду го го -
ди шњим са рад ни ци ма из дру -
штва „Вук Ка ра џић” из
Радовљицe. Дом кул ту ре пла -
ни ра ра до ве на кре че њу ен -
те ри је ра згра де, као и на бав -
ку но шње и озву че ња.

До ло во: Због пла ни ра них ра -
до ва на елек трич ној мре жи,
у пе так, 24. ја ну а ра, од 10.30
до 11.30 би ће ре стрик ци је у
Ули ци Пе тра Драп ши на, у де -
лу од Про лет ње до Лет ње. На
пре сти жном фе сти ва лу ви на
у Те ме ри ну Ср би слав Ћој ба -
шић је до био злат не ме да ље
за ка бер не со ви њон и со ви -
њон блан. Про мо ци ја 22. „До -
ло вач ке ви на ри ја де” би ће
упри ли че на у су бо ту, 25. ја -
ну а ра, на пи јач ном тр гу.

Гло гоњ: У то ку је уград ња ви -
део-над зо ра на деч јем игра -
ли шту у пар ку.

Ива но во: ОШ „Мо ша Пи ја -
де” обе ле жи ће при ред бом

славу Све ти Са ва, а део про -
гра ма би ће из ве ден на је зи ку
на ци о нал них ма њи на ко је жи -
ве у Ива но ву. Фуд бал ски клуб
је за по чео при пре ме пред про -
лећ ни део ли га шке се зо не.

Ја бу ка: По след њих да на су
из би ла два по жа ра, ка да је
из го ре ла јед на ку ћа, а Ме сна
за јед ни ца ће, уз по моћ Гра да
Пан че ва, по мо ћи ко ли ко мо -
же. У ор га ни за ци ји по ме ну те
ин сти ту ци је, со ци јал но угро -
же ни ма је де ље на очу ва на по -
лов на гар де ро ба.

Ка ча ре во: Пу ном па ром те ку
при пре ме за „Сла ни ни ја ду”,
ко ја ће би ти одр жа на од 20.
до 23. фе бру а ра. По ред оста -
лих, за уче шће (са штан дом
и пе вач ком гру пом) спре ма
се и Удру же ње Ма ке до на ца
„Вар дар Ка ча ре во”.

Омо љи ца: При из во ђе њу ра -
до ва на во до во ду и ка на ли за -
ци ји оште ћен је оп тич ки кабл
за те ле фо не и ин тер нет, али
је слу жба По ште от кло ни ла
тај про блем за два да на. Нео -
д го вор ни љу ди на ста вља ју да
ба ца ју сме ће у Ду бо кој до лини
на до мак ба ва ни штан ског атар -
ског пу та. По чи ње но ва се зо -
на и упис у фол клор не гру пе
свих уз ра ста КУД-а „Жи сел”.

Стар че во: Пре да ва ње у ор га -
ни за ци ји Дру штва пче ла ра у
окви ру про јек та „EcoStack”,
под на зи вом „Ва ша ви зи ја бу -
дућ но сти по љо при вре де? Одр -
жи вост про из вод ње и би о ди -
вер зи те та”, упри ли че но је у
сре ду, 22. ја ну а ра, у све ча ној
са ли Ме сне за јед ни це, a на
истом ме сту на ред не сре де,
29. ја ну а ра, пче лар Иван Ва -
си ље вић из Кра гу јев ца пред -
ста ви ће сво ју тех но ло ги ју пче -
ла ре ња. Из ло жба фо то гра фи -
ја под на зи вом „Ка мен и во -
да” ау то ра Пре дра га За гор ца,
филм ског и ТВ сни ма те ља из
Бор че, би ће отво ре на у пе так,
24. ја ну а ра, у 19 са ти, у га ле -
ри ји „Бо ем”.

Месне актуелности

ЛЕП ПРИ МЕР У ОМО ЉИ ЦИ: КА КО МЛА ДИ БРИ НУ О ПРИ РО ДИ

Вук озе ле ња ва По ња ви цу
Да мла ди у ти неј џер ском до бу
не ју ре са мо по дру штве ним
мре жа ма и оп скур ним клу бо -
ви ма, го во ре и при ме ри по пут
се дам на е сто го ди шњег Ву ка Го -
лу бо ви ћа, ко ји не про пу шта
при ли ку да ура ди не што ко ри -
сно за сво ју жи вот ну сре ди ну.

Вре дан је и пре дан на ви ше
фрон то ва, па по ред за ла га ња у
шко ли и на фол кло ру, обо жа -
ва и стре ли чар ство, а ре дов но
од ла зи у при ро ду. Та ко је, уз
оца Де ја на, за во лео и жи во ти -
ње, по пут ко ња, и че сто уче -
ству је у одр жа ва њу ло кал ног
хи по дро ма, све јед но да ли је
реч о при пре ми за не ка так -
ми че ња или укла ња њу пла стич -
них фла ша и дру гог сме ћа.

Отац и син го ди на ма ре дов -
но од ла зе у при ро ду, а не гу ју

и је дан леп ри ту ал – сва ког 1.
ја ну а ра По ња ви цом про ше та -
ју свог љу бим ца фок сте ри је -

ра. Ме ђу тим, овог пу та ве о ма
их је ра жа ло стио при зор почу -
па них тек по са ђе них млади ца

ја се но ва и хра ста. Обе сни уни -
шти те љи су у во ду по ба ца ли и
пет на е стак сту бо ва мар ке ра.

Ка да их је про шао пр во бит -
ни шок, мла ђа ни Вук се вра -
тио с фо то-апа ра том, усли као
те не ми ле сце не и по слао фо -
то гра фи је чу вар ској слу жби,
ко јој су Го лу бо ви ћи пред ло -
жи ли да са ми са ни ра ју оса ка -
ће не мла ди це и њи ма до да ју
мла де вр бе. Ка да су до би ли
одо бре ње, Вук, ко ји је уз оца
на у чио ка ко се оре зу је др ве -
ће, од ра дио је све без ичи је
по мо ћи. Уз на ду да ће бар не -
ке да за жи ве.

По ред бри ге о при ро ди, овај
омо љич ки ти неј џер сва ког ју -
тра по ра ни ка ко би на ми рио
жи во ти ње. Јед но став но, ни шта
му ни је те шко...

ДРУ ЖЕ ЊЕ ДО ЛО ВА ЦА И БЕ ЛЕ ГИ ША НА

„Брат ски” лов

Улепшавање Трга неолита и ове сезоне у плану
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Алек сан дра То ма ше вић, 

ап сол вент ки ња ком па ра тив не

књи жев но сти на 

Фи ло ло шком фа кул те ту

КЊИ ГА ко ја је на ме не оста -
ви ла ути сак је „Ћер ка” Да ви -
да Ал ба ха ри ја. Ду хо ви ти и
иро нич ни про фе сор – при по -
ве дач, сле де ћи сво ју учма лу
жи вот ну и рад ну сва ко дне ви -
цу, се да у воз ко ји тре ба да га
од ве де у Бе о град, али ту на и -
ла зи на не по зна ту са пут ни -
цу, де вој ку ко ја ће сво јим сло -
бод ним по ступ ци ма, а услед
нео бич ног спле та окол но сти,
ус пе ти да пу тем екс пли цит -
них са др жа ја на те ле ви зиј -
ском екра ну ко ји по сма тра
на ве де ми сле ћег про фе со ра
на пре љу бу. При по ве да че ва
свест као да се дис тан ци ра од
нео бич них, уз бу дљи вих до га -
ђа ја усред ко јих се об рео, па
му по сма тра ње пор но граф -
ског фил ма иза зи ва раз не асо -
ци ја ци је. Док де вој ка да је све
од се бе да га на ве де на те ле -
сни чин, про фе сор раз ми шља
о ре чи ма, пи са њу, при по ве -
да њу, за ди ре у сво је по е тич -
ке ста во ве, кри ти ку је обра -
зов ни си стем...
ФИЛМ ко ме се увек ра до вра -
ћам је „Пре ки ше” Мил ча
Ман чев ског, тру дим се да га
од гле дам бар јед ном го ди -
шње. Је дан од нај ве ћих успе -
ха ма ке дон ске ки не ма то гра -
фи је, до бит ник „Злат ног ла -
ва” на фе сти ва лу у Ве не ци ји
и но ми но ван за „Оска ра” у
ка те го ри ји фил мо ва с не ен -
гле ског го вор ног под руч ја.

Пред ста вља јед ну на пе ту, емо -
тив ну и екс пло зив ну дра му,
при ка за ну у три де ла или по -
гла вља: „Ре чи”, „Ли ца” и „Сли -
ке”. Рад ња фил ма пра ти рат -
ног фо то гра фа Алек сан дра
(Ра де Шер бе џи ја) ко ји се вра -
ћа у род ну Ма ке до ни ју и сво -
је се ло. По се бан ква ли тет овом
фил му да је му зич ка под ло га,
ко ју је ма е страл но до не ла
маке дон ска му зич ка гру па
„Ана ста си ја”.
МУ ЗИ КА: Нај но ви ји ал бум
Ла ре Фа би јан „Па пи лон” до -
но си вр ло мо де ран, ди на ми -
чан звук, пе сме бр жег и сред -
њег рит ма пре у зи ма ју при мат,
што је по ма ло из не ве ре но оче -
ки ва ње ка да је она у пи та њу.
Ипак, то не зна чи да је овај,
њен већ че тр на е сти ал бум ма -
ње ин те ре сан тан од прет ход -
них. Ужи ва ње у ње ном ве ли -
чан стве ном во ка лу је пот пу -
но. Иа ко ово ни је Ла ра на ко -
ју сам на ви кла, јер не ма гран -
ди о зних ком по зи ци ја у ко ји -
ма она мо же да по ка же сву
рас кош свог та лен та, при јат -
но сам из не на ђе на. Ле по је
чу ти је у не чем дру га чи јем,
мо дер ни јем и мо жда ма ло ви -
ше ко мер ци јал ном.

Пре ки ше

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Културни телекс
Му зи ка
Пе так, 24. ја ну ар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Елек тра данс сту ди ја „Спо рт за све”.

Пе так, 24. ја ну ар, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
поп, треп, реп тех но и ха ус жур ка „За бра ње на зо на вол. 1”.

Су бо та, 25. ја ну ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
жур ка Е-70.

Че твр так, 30. ја ну ар, 20 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че
сал се.

Пред ста ве
Су бо та, 25. ја ну ар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Сне жна кра љи ца”.

Те мат ски про грам
Че твр так, 23. ја ну ар, 19 са ти, га ле ри ја Град ске би бли о те ке:
отва ра ње ре тро спек тив не из ло жбе аква ре ла Ми ле та Ку ла чи ћа.

По не де љак, 27. ја ну ар, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
Све то сав ска ака де ми ја. 

Од по не дељ ка до пет ка, 27–31. ја ну а ра, у 19 са ти, чи та о ни -
ца Град ске би бли о те ке: не де ља ру ског фил ма.

Из ло жбе
Уто рак, 28. ја ну ар, 20 са ти, Дом омла ди не: из ло жба „Ра до ви
на па пи ру” Дра га на Ђор ђе ви ћа и Мир ја не Ши му но вач ки
Шуње ва рић.

НО ВА КЊИ ГА ЗО РА НА Т. ПО ПО ВИ ЋА

До ђох, ви дех, пре бе гох
Но ва књи га афо ри -
сти ча ра Зо ра на Т.
По по ви ћа об ја вље -
на је у из да њу Удру -
же ња књи жев ни ка
и књи жев них пре -
во ди ла ца Пан че во.

– У но вој књи зи
те ме су слич не као
у прет ход ним – ма -
ли чо век и ње го ви
про бле ми. Има
афо ри за ма о ра ту,
по ли ти ци, со ци ја -
ли, љу ба ви, спо р ту, сек су и,
на рав но, оних ко је нај ви ше

во лим, а то су они
ко ји су пи са ни у
пр вом ли цу. Мно -
ги хва ле на слов
књи ге, а ја сам са -
мо хтео да до ка -
жем да и ми тех -
ни ча ри де ли мич -
но вла да мо ла тин -
ским – ре као је у
ин тер вјуу за лист
„Пан че вац” Зо ран
Т. По по вић.

Ко ри це је ра дио
Ни ко ла Дра гаш, а пре лом је
ура ди ла Ја сна Ми ли ћев.

Пред ста вље на де ла
сто ау то ра

Ра до ве би рао 
исто ри чар умет но сти
Ми ле Иг ња то вић

У Умет нич ком па ви љо ну „Цви -
је та Зу зо рић” у Бе о гра ду у че -
твр так, 16. ја ну а ра, отво ре на је
из ло жба „Све до чан ство вре ме -
на”, ко јом се обе ле жа ва пе де -
се та го ди шњи ца по сто ја ња Ли -
ков не ко ло ни је „Де ли блат ски
пе сак”. Ово је за вр шни до га ђај
у окви ру пред ста вља ња зна чај -
ног ју би ле ја.

Сто ра до ва, ко је је иза брао
Ми ле Иг ња то вић, исто ри чар
умет но сти, на нај бо љи на чин
пред ста вља ју рад умет ни ка из
Пан че ва, ли ков них цен та ра из
Ср би је и из ино стран ства, а са -
да су се на шли и на зи до ви ма
ове ве ле леп не га ле ри је, где су
за си ја ли пу ним сја јем. По став -
ку је ра ди ла Оли ве ра Ву ко тић,
ви ши ку стос Га ле ри је УЛУС.

– Згра да у ко јој се тре нут но
на ла зи из ло жба „Све до чан ство
вре ме на”, ко јом се обе ле жа ва
пе де се та го ди шњи ца Ли ков не
ко ло ни је „Де ли блат ски пе сак”,
отво ре на је за јав ност из ло -

жбом 1928. го ди не, а у но вем -
бру је би ло тач но сто го ди на
од ка да је осно ва но Удру же ње
ли ков них умет ни ка Ср би је. На -
ве ла сам ово јер сма трам да
сва ка зе мља и на род мо ра ју да
не гу ју сво ју тра ди ци ју и кул ту -
ру. А ми смо овом при ли ком
то спо ји ли у тро стру ки ју би леј
– ре кла је Оли ве ра Ву ко тић.

Пред сед ник Кул тур но-
просвeтне за јед ни це Пан че во
Сто јан Бо шков ре као је да је
циљ ове из ло жбе да се пред -

ста ви шта је Ли ков на ко ло ни ја
као нај ста ри ја град ска кул тур -
на ма ни фе ста ци ја из не дри ла у
прет ход них пе де сет го ди на.

– Ово је са мо је дан део оно -
га чи ме Пан че во рас по ла же и
чи ме се ми по но си мо. Реч је о
раз ли чи тим по е ти ка ма, за пи -
си ма, ру ко пи си ма. Све до са да

смо ура ди ли за хва љу ју ћи кре -
а тив ном по тен ци ја лу ко ји по -
се ду ју умет ни ци. Они су ипак
оно што је нај ва жни је и што
све му ово ме да је нај вред ни ји
пе чат – ре као је Бо шков.

Кул тур но-про свет на за јед -
ни ца је ор га ни за тор ове ма ни -
фе ста ци је, уз по др шку Гра да
Пан че ва.

– Ми за јед но с дру гим ак те -
ри ма кул тур ног жи во та у Пан -
че ву чи ни мо и до при но си мо
да Пан че во за и ста и да ље важи

и де лу је као истин ски ли ков -
ни, па и кул тур ни цен тар у овом
де лу зе мље – ис та као је он.

Град ски већ ник за кул ту ру и
омла ди ну Не ма ња Ро тар ни је
крио за до вољ ство што је јед на
пан че вач ка из ло жба укра си ла
про стор Умет нич ког па ви љо на
„Цви је та Зу зо рић”.

– По но сан сам што мо же мо
у пу ном све тлу да при ка же мо
на ше ства ра лач ке ка па ци те те,
де ла умет ни ка ко ји су про шли
кроз ли ков ну ко ло ни ју за ових
по ла ве ка. То су за и ста им по -
зант на име на не ка да шње ју го -
сло вен ске ли ков не сце не. Иа -
ко та сце на не по сто ји, као ни
зе мља, њи хо ва де ла су трај но
оста ла у ко лек ци ји Ли ков не ко -
ло ни је „Де ли блат ски пе сак” да
све до че о не ким про шлим вре -
ме ни ма – ре као је Ро тар.

До дао је да је Пан че во у кул -
тур ном сми слу би ло по зна то и
за хва љу ју ћи Би је на лу умет но -
сти.

– У по чет ку је то би ло пре
све га Би је на ле ју го сло вен ске
скулп ту ре, а ка сни је је по ста -
ло Би је на ле ви зу ел них умет -
но сти, по зна то не са мо у Ју -
госла ви ји не го и ши ром ре ги -
о на. То су две нај зна чај ни је
мани фе ста ци је, ко је су ком -
пле мен тар не у сва ком слу ча ју,
али ко је су про не ле леп глас о
на шем гра ду – ре као је Ро тар.

На гла сио је да су ове ма ни -
фе ста ци је за пра во нај бо ља
лична кар та умет нич ке сце не
Пан че ва.

– Мно ги сли ка ри ко ји су жи -
ве ли и ра ди ли у Пан че ву ушли
су у ли ков ну исто ри ју ове др -
жа ве као бри љант на име на, ге -
ни јал ци ко ји су ства ра ли на
овом под не бљу. Мно ги ће тек
ући, али у сва ком слу ча ју њихо -
ва де ла су вред ност ко ју ми
не гу је мо и чу ва мо и у На род -
ном му зе ју и Га ле ри ји са вре -
ме не умет но сти – за кљу чио је
Ро тар.

Да под се ти мо, то ком по лу -
ве ков ног функ ци о ни са ња Ли -
ков не ко ло ни је „Де ли блат ски
пе сак” Пан че во на ста ла је обим -
на и дра го це на зби р ка уља, па -
сте ла, аква ре ла, скулп ту ра, цр -
те жа и гра фи ка, од укуп но 1.289
пред ме та, ко је је ство ри ло че -
ти ри сто три де сет умет ни ка. Сви
из ло же ни пред ме ти пред ста -
вље ни су и у ве ли ком ка та ло -
гу, ко ји са др жи и спи сак свих
де ла на ста лих то ком пет де це -
ни ја ра да Ко ло ни је.

ЕВРОП СКО НА СЛЕ ЂЕ У СА ВРЕ МЕ НОМ АУ ТОР СКОМ СТРИ ПУ И ИЛУ СТРА ЦИ ЈИ

Пред ста вља ње из ло жбе у Па ри зу
Из ло жба под на зи вом „Европ -
ско на сле ђе у са вре ме ном ау -
тор ском стри пу и илу стра ци -
ји” би ће отво ре на 4. фе бру а ра
у 19 са ти у Кул тур ном цен тру
Ср би је у Па ри зу. По став ка ко -
ја об у хва та ра до ве че тр де сет
дво је ау то ра из два де сет пет
зе ма ља на ста ла је у окви ру че -
твр тог из да ња „Но ва фе сти ва -
ла” у Пан че ву 2018. го ди не, у
ор га ни за ци ји удру же ња „Ко му -
ни кАрт”, и увр ште на је у оквир
на ци о нал ног про гра ма Ми ни -
стар ства кул ту ре и ин фор ми -
са ња Ре пу бли ке Ср би је као део
обе ле жа ва ња Европ ске го ди не
кул тур ног на сле ђа на на ци о -
нал ном ни воу.

Са ша Ра ке зић, се лек тор ра -
до ва, ре као је да је ова из ло -
жба до бар на чин да се раз у ме
и при ка же ста ње европ ског кул -
тур ног иден ти те та.

– Ср би ја је за хва љу ју ћи исто -
риј ским окол но сти ма, и као зе -
мља ко ја ме ђу по след њи ма на -
сто ји да по ста не део Европ ске
уни је, у по ло жа ју да при ме ти
све про тив реч но сти у ко ји ма
се уни ја европ ских др жа ва
затекла у овом тре нут ку. У вези

с тим, мо жда ће бо ље од
би ло ка кве по ли тич ке
ана ли зе по слу жи ти пре -
глед стри по ва и илу стра -
ци ја на те му европ ског
кул тур ног на сле ђа ко ји
смо при ре ди ли у окви -
ру „Но ва фе сти ва ла”, по -
звав ши ау то ре ка ко из
зе ма ља ЕУ, та ко и ван
тог про сто ра, да из ра зе
сво ја раз ми шља ња –
рекао је он.

Глав ни циљ из ло жбе
био је да се по диг не ни -
во све сти о европ ској
исто ри ји и вред но сти ма,
као и да се оја ча осе ћај
европ ског иден ти те та
кроз ра до ве еми нент них
европ ских ау то ра и ау -
то ра у успо ну у сфе ра ма
са вре ме ног и ал тер на -
тив ног стри па и илу стра -
ци је. Са вре ме ни, ан дер -
гра унд, ал тер на тив ни
стрип и илу стра ци ја има -
ју спе ци фич не естет ске
ква ли те те ко ји су вред ни ис -
тра жи ва ња, бу ду ћи да пред ста -
вља ју зна чај не де ло ве са вре ме -
не ви зу ел не кул ту ре и мо гу бити

ко ри шће ни да осве тле посеб не
аспек те дру штва и кул ту ре.

Сне жа на Ћу ру ви ја, про ду -
цент ки ња из ло жбе, ис та кла је

ви ше стру ки зна чај и уло -
гу кул тур ног иден ти те та:

– Кул тур но на сле ђе
има уни вер зал ну вред -
ност за сва ког од нас као
по је дин ца, за за јед ни цу
и дру штво у це ли ни. Ва -
жно је очу ва ти вред но -
сти и пре не ти их на бу -
ду ће ге не ра ци је. Мо же те
по сма тра ти на сле ђе као
не што „из про шло сти”
или ста тич но, али оно се
у ства ри раз ви ја кроз на -
ше ба вље ње њи ме. Шта -
ви ше, на ше на сле ђе има
ве ли ку уло гу у из град њи
бу дућ но сти Ср би је и
Евро пе, оно об ли ку је наш
иден ти тет и сва ко днев ни
жи вот. Не го ва ње кул тур -
ног на сле ђа омо гу ћу је
нам да от кри је мо на шу
ра зно ли кост, те за поч не -
мо ме ђу кул тур ни раз го -
вор о оно ме што нам је
за јед нич ко.

Из ло жба ће би ти отво -
ре на до 16. мар та, а одр жа ва
се уз по кро ви тељ ство Ми ни -
стар ства кул ту ре и ин фор ми -
са ња Ре пу бли ке Ср би је.

Отварање изложбе

Оливера Вукотић, Немања Ротар и Стојан Бошков

„СВЕДОЧАНСТВО ВРЕМЕНА” ГОСТУЈЕ У БЕОГРАДУ
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М а  ј а  м и
Бич. Два де -
сет пет ми -
ли о на до -
ла ра у злат -
ним по лу -
га ма ле жи
с к р и  в е  н о
ис под ви ле
ко ја је не -
ка да при -
па да ла Па -
блу Еско ба -
ру, ко лум -
биј ском кра љу дро ге. Гру па бес -
кру пу ло зних љу ди са да тра жи ово
бла го, а њен во ђа је Ханс Пе тер
Шнај дер, чо век ко ји за ра ђу је за
жи вот та ко што оства ру је нај су ро -
ви је и нај мор бид ни је фан та зи је бо -
га тих и моћ них. Сво јом нео бич -
ном и за стра шу ју ћом по ја вом у љу -
ди ма иза зи ва га ђе ње и страх, али
он не ма ри за то. Јер ка да пре по -
зна ју чу до ви ште у ње му, обич но је
већ ка сно. Све док не иза бе ре Ка -
ри Мо ру, же ну ко ја се не пла ши да
по гле да де мо на пра во у очи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта су за вас чу да ко ја мо же те да
ку пи те. Књи ге из „Вул ка на” до би -
ће ау то ри сле де ћих по ру ка:

„Ку пу јем ре дов но ла жи мог му -
жа. Ве ћих чу да не ма, ве руј те. Са -
мо не ћу још ду го...” 064/1171...

„Све што нам по ли ти ча ри про -
да ју, ми ку пу је мо.” 060/0020...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко је го ди не пам ти -
те као нај бо ље:

„Не пам тим до бре го ди не. Мо ји
ка жу да су би ле до бре у Ти то во
вре ме, али тад ни сам био ро ђен,
па не знам.” 063/2434...

„Нај бо ље су ми све го ди не пре
не го што сам упо зна ла све кр ву.”
064/2731... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 29. ја ну а ра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко ли ко ку по хо ли ча ра има -
те у свом окру же њу?”, на гра ди ће -
мо по јед ном књи гом. Од го во ре
ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

Се стра Џес
тра жи ве ган -
ску ћур ку,
муж Лук за
по клон опет
хо ће ло си он
за бри ја ње,
док ма ла
Ми ни же ли
вр ло по се бан
бо жић ни по -
клон – али
Бе ки је сва -
ка ко у ста њу
да се из бо ри са свим тим зах те ви -
ма, као и са из не над ном по ја вом
бив шег мом ка и ње го ве на ме тљи -
ве но ве де вој ке, чи ји су мо ти ви вр -
ло не ја сни...

„Бо жић код
купо хо ли чар ке”
Со фи Кин се ле

„Ка ри Мо ра” 
То ма са Ха ри са

Два чи та о ца ко ји до 29. ја ну а ра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Че га се нај ви ше пла ши те?”,
на гра ди ће мо по јед ном књи гом.
Од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

На те ри то ри ји на шег гра да по сто ји
ве ли ки број кул тур но-умет нич ких
удру же ња ко ја се тру де да са чу ва ју
тра ди ци о нал не игре и ко ла на ро да
ко ји су жи ве ли и жи ве на овим про -
сто ри ма. У на ред них не ко ли ко бро је -
ва пред ста ви ће мо ак тив но сти свих
удру же ња у про те клој го ди ни и пла -
но ве ко је има ју за 2020. го ди ну.

КУД „Ве се ли ја”

Кул тур но-умет нич ко дру штво „Ве се -
ли ја” осно ва но је 14. сеп тем бра 1938.
го ди не и од та да па све до да нас, без
пре ки да ак тив но сти, га ји тра ди ци о -
нал ну ру мун ску му зи ку и фол клор из
Ба на та и Тран сил ва ни је. На сту па ли
су на мно гим так ми че њи ма, смо тра -
ма, при ред ба ма и фе сти ва ли ма у зе -
мљи и ино стран ству.

Ак ти ван су чи ни лац свих кул тур них
де ша ва ња у Гло го њу, са мо стал но или
у са рад њи с До мом кул ту ре „Мла дост”,
у чи јим про сто ри ја ма одр жа ва ју про -
бе. Члан ство „Ве се ли је” је по де ље но у
сек ци је: ор ке стар, фол клор на сек ци ја,
сек ци ја во кал них и ин стру мен тал них
со ли ста и курс ру мун ског је зи ка.

Њи хов основ ни циљ је не го ва ње ру -
мун ске на род не му зи ке и фол кло ра,
као и ства ра ње под сти цај ног окру же -
ња за раз вој му зич ког и ви зу ел ног
умет нич ког ства ра ла штва и ускла ђен
кул тур ни раз вој у Ре пу бли ци Ср би ји.

Ови фол кло ра ши из Гло го ња у 2019.
го ди ни на сту па ли су ви ше од два де -
сет пу та. Као је ди ни ру мун ски ан -
самбл из це ле Ср би је уче ство ва ли су
у ква ли фи ка ци ја ма на град ској и зон -

ској смо три и пла си ра ли се на по кра -
јин ско так ми че ње у Вр ба су.

На Ве ли ком фе сти ва лу фол кло ра Ру -
му на у Вој во ди ни фол клор ни ан самбл
и ор ке стар Кул тур но-умет нич ког дру -
штва „Ве се ли ја” до би ли су по хва ле.
На сту пи ли су и у Ру му ни ји, у гра до ви -
ма Фок ша ни, Ма на шти ур и Де та.

КУД „Ве се ли ја” већ осам го ди на заре -
дом ор га ни зу је дво днев ну ма ни фе ста -
ци ју „Да ни Ру му на” у Гло го њу на ко јој
на сту па ју ан сам бли из Ср би је и Ру му -
ни је, с ви ше од две ста уче сни ка, а у де -
цем бру 2019. го ди не по ја ви ли су се и у
еми си ји РТС „Сви на ши Бо жићи”.

Фол клор на сек ци ја До ма кул ту ре
„3. ок то бар” Ба нат ско Но во Се ло

Фол клор на сек ци ја но во се љан ског До -
ма кул ту ре ра ди пре ко че тр де сет го -
ди на. У про те кле три го ди не ома со -
ви ле су се три деч је гру пе и по ве ћао
се број чла но ва пр вог из во ђач ког са -
ста ва, а већ го ди ну да на успе шно ра -
ди и но во о тво ре на гру па ре кре а ти ва -
ца са че тр де се так чла но ва. Укуп но,
ова сек ци ја има око сто пе де сет чла -
но ва раз ли чи тог уз ра ста.

Про те кла го ди на је за чла но ве Фол -
клор не сек ци је би ла ис пу ње на број -
ним на сту пи ма. Чла но ви деч јег ан -
сам бла, основ ци ни жих раз ре да, осво -
ји ли су злат но од лич је у сво јој ка те -
го ри ји на 58. му зич ком фе сти ва лу де -
це Вој во ди не у ма ју про шле го ди не,
из во де ћи вла шке игре из ђер дап ског
По ду на вља. А чла но ви пр вог из во ђач -
ког ан сам бла Сек ци је до би ли су 2018.
сре бр ну ме да љу на 55. фе сти ва лу му -
зич ких дру шта ва Вој во ди не. Из во ди -
ли су вла шке игре из око ли не Бо ра и
игре из Цр не Тра ве, две но ве ко ре о -
гра фи је Ма ри је Ву ко слав че вић ко је
су од ско ра на њи хо вом ре пер то а ру.

– Стал но осве жа ва мо про грам но -
вим ко ре о гра фи ја ма. По ред ових ко -
је су на гра ђе не, у свој ре пер то ар смо
увр сти ли и деч је игре из Ба на та,
игре из Ужи ца, Ни ша, за тим Ка че -
ра, од не дав но и из Бо си ле град ског

кра ји шта и Ја дра, а ре кре а тив ци
игра ју и ко ла из цен трал не Ср би је 
– ре кла нам је Ма ри ја Ву ко слав -
чевић, умет нич ки ру ко во ди лац и
коре о граф.

Го сто ва ли су у Тр сту, Ру му ни ји, Бо -
сан ској Гра ди шки, а не дав но и у Пра -
гу, где су уче ство ва ли на Ме ђу на род -
ном фе сти ва лу.

– По ред го сто ва ња у ино стран ству
и уче шћа на смо тра ма у ре ги о ну, би -
ли смо до ма ћи ни у ви ше на вра та го -
сти ма из Бе шке, Гра ди шке, Вр шца,
Тр ста... Ор га ни зу је мо и го ди шње кон -
цер те у ха ли спор то ва у Ба нат ском
Но вом Се лу, уз бо гат про грам – рекла

је Ма ри ја, до дав ши и да су ви ше пу та
го сто ва ли на те ле ви зи ји.

У окви ру фол клор не сек ци је ра де и
жен ска гру па пе ва ча и со ли сти из во -
ђа чи, ко ји не гу ју и срп ску и ру мун ску
тра ди ци о нал ну пе сму.

– На ши ус пе си не би би ли мо гу ћи
без му зи ке и На род ног ор ке стра Ба -
нат ског Но вог Се ла, с ко јим ра ди

профе сор Жа ни јел Шу бља. Они већ
ду ги низ го ди на сви ра ју не са мо с
фол клор ним ан сам бли ма у Ба нат ском
Но вом Се лу не го и у ино стран ству.
Та ко са ра ђу ју с мно го број ним клу бо -
ви ма и кул тур но-умет нич ким дру -

штви ма из Не мач ке, Швај цар ске, Сло -
ве ни је, Ита ли је и на сту па ју на Европ -
ској смо три срп ског фол кло ра ди ја -
спо ре. Ор ке стар је про шле го ди не  до -
био ва жно при зна ње Кул тур но-про -

свет не за јед ни це Ср би је као нај бо љи
ор ке стар у зе мљи – ка же она.

По ред про ба, на сту па и пу то ва ња,
Дом кул ту ре сво јим чла но ви ма ор гани -
зу је и че ста оку пља ња и дру же ња. Они
за јед но сла ве ро ђен да не, Но ву го дину...

– У пла ну су нам но ва пу то ва ња, да -
љи рад на очу ва њу тра ди ци је и кул ту -
ре на шег на ро да, као и же ља да оку пи -
мо што ве ћи број оних ко ји ви де да се
у овом се лу, у на шем До му кул ту ре, не

са мо игра, пе ва и сви ра већ и ства ра ју
но ва при ја тељ ства и љу ба ви. Ми смо
јед на ве ли ка по ро ди ца ко ја не за бо ра -
вља на пра ве и ис кре не вред но сти –
за кљу чу је Ма ри ја Ву ко слав че вић.

Фол клор на сек ци ја „Мла дост”

Фол клор на сек ци ја До ма кул ту ре
„Мла дост” Гло гоњ је дан је од нај у -

спе шни јих сег ме на та те уста но ве. Она
оку пља око осам де сет чла но ва уз ра -
ста од че ти ри до три де сет го ди на, по -
де ље них у ви ше уз ра сних гру па. На -
ро чи то је успе шна деч ја фол клор на
сек ци ја, ко ја је осво ји ла број на при -

зна ња и на гра де на так ми че њи ма ши -
ром на ше зе мље. Нај за слу жни ји за
успе хе у про те клих де се так го ди на су
мла ди ен ту зи ја сти ко ји ру ко во де До -
мом кул ту ре и сек ци јом.

– Прет ход на го ди на је јед на од нај -
у спе шни јих у исто ри ји ове уста но ве.
Деч ја фол клор на сек ци ја је, из во де -
ћи игре из Бе ле Па лан ке, по сле ни за
ква ли фи ка ци о них так ми че ња, осво -
ји ла зла то на По кра јин ској смо тру
фол кло ра у Бач кој То по ли. Ова сек -
ци ја је пр во зла то на по кра јин ској
смо три осво ји ла 2011, а и ина че се
го то во увек с вој во ђан ских фи на ла
вра ћа с на гра да ма – ка же Слав ко Јо -
ва нов ски, ди рек тор До ма кул ту ре Гло -
гоњ. 

Фол клор на сек ци ја се так ми чи ла и
на јед ном од нај е ми нент ни јих фе сти -
ва ла деч јег фол кло ра у ре ги о ну „Злат -
ни опа нак”, ко ји се сва ког ма ја одр -
жа ва у Ва ље ву. У ве о ма ја кој кон ку -
рен ци ји осва ја ли су то ком не ко ли ко
про те клих го ди на и „брон за ни” и „сре -
бр ни” и „злат ни опа нак”.

– Сви ови ус пе си све до че да гло -
гоњ ски Дом кул ту ре има јед ну од нај -
бо љих шко ла фол кло ра у на шој зе -
мљи, за шта су сва ка ко нај за слу жни -
ји ко ре о граф и умет нич ки ру ко во ди -
лац Је ле на Кр стев ски и шеф ор ке -
стра Па вле Убо вић. Овај тан дем већ
ду же од де це ни је успе шно ру ко во ди
сек ци јом – ре као је Јо ва нов ски.

Фол клор на сек ци ја је у 2019. го ди -
ни има ла мно го на сту па на фе сти ва -
ли ма и ма ни фе ста ци ја ма ка ко у Гло -
го њу, та ко и ши ром Вој во ди не, а кру -
ну на успе шној се зо ни пред ста вља на -
ступ на фе сти ва лу у Сун че вом Бре гу
у Бу гар ској.

– Ре пер то ар на ших ко ре о гра фи ја је
ја ко ши рок и об у хва та игре, пе сме и
му зи ку из свих кра је ва на ше зе мље,
од Вра ња до Бач ке. Не гу је мо и игре
Ма ке до на ца и Ру му на и са ра ђу је мо с
мно гим дру штви ма из зе мље и ре ги о -
на. Ра ду је мо се сва ком но вом на сту пу
и по зи ву за са рад њу – за кљу чио је он.

Мир ја на Ма рић

АК ТИВ НО СТИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ КУЛ ТУР НО-УМЕТ НИЧ КИХ ДРУ ШТА ВА

ГО ДИ НА ИС ПУ ЊЕ НА НА СТУ ПИ МА И НА ГРА ДА МА

КУД „Младост”

КУД „Веселија”

Фолклорна секција ДК „3. октобар” Банатско Ново Село
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Бо рис Ма ти је вић (69) ро ђен је
Но вом Кне жев цу, а у Пан че ву
је од ра стао и ту жи ви и ра ди и
дан-да нас. На кон основ не шко -
ле за вр шио је Му зич ку шко лу
„Стан ко вић” у Бе о гра ду, а за -
тим Ви шу пе да го шку шко лу у
Зре ња ни ну и Фа кул тет му зич -
ке умет но сти, од сек тру ба, у
Бе о гра ду. Радиo je као на став -
ник, за тим у До му кул ту ре у
Стар че ву, До му пи о ни ра у Пан -
че ву и Му зич кој шко ли „Јо ван
Бан дур” као по моћ ник ди рек -
то ра, ди рек тор и про фе сор тру -
бе. Во дио је деч је хо ро ве и ор -
ке стре од ра слих. Осно вао је ви -
ше ан сам ба ла и ру ко во ди лац
је му зич ких фе сти ва ла и так -
ми че ња. Об ја вио је ви ше де се -
ти на пу бли ка ци ја пр вен стве но
му зич ке ли те ра ту ре, два де сет
ком пакт-ди ско ва, не ко ли ко
пло ча умет нич ке и деч је му зи -
ке, као и не ко ли ко књи га по е -
зи је за де цу, у ви ше из да ња.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да сте се до се -
ли ли у Пан че во?

БО РИС МА ТИ ЈЕ ВИЋ: Ро ђен
сам у Но вом Кне жев цу, где је
мој отац био пред сед ник су да.
Ста ри ја бра ћа и се стре ста са ли
су за фа кул тет, па је отац тра -
жио пре ме штај и до био ме сто
у пан че вач ком Окру жном су -
ду.  Ме не ни шта ни су пи та ли,
имао сам две го ди не... У Пан -
че ву жи вим ше зде сет се дам го -
ди на. Ту сам по шао у Основ ну
шко лу „Јо ван Јо ва но вић Змај”.

l Да ли се не ко из ва ше по -
ро ди це ба вио му зи ком?

– Му зи ком сам по чео да се
ба вим при лич но ка сно, тек по -
сле основ не шко ле. На кон вој -
ске сам де сет го ди на ра дио у
До му пи о ни ра у Пан че ву. По -
кре нуо сам  фе сти вал „Рас пе -
ва но про ле ће”, ко ји се ове го -
ди не одр жа ва у Пан че ву че тр -
де сет пр ви пут, за тим Пи о нир -
ски опе р ски сту дио, с ко јим
сам при пре мио и из вео осам
деч јих опе ра, па Пи о нир ски
ду вач ки ор ке стар... Број ни уче -
сни ци тих ак тив но сти ка сни је
су по ста ли по зна ти умет ни ци.

l Би ли сте и ди рек тор и про -
фе сор у Му зич кој шко ли. Ко -
ли ко вам је зна чио пе да го шки
рад?

– У Му зич ку шко лу сам до -
шао по по зи ву на ме сто по моћ -
ни ка, ка сни је и ди рек то ра (два
ман да та). За то вре ме је из вр -
ше но ре но ви ра ње шко ле, на -
пра вље на је и по пу ње на би бли -
о те ка, до ве де ни су нај бо љи про -
фе со ри, ор га ни зо ва на је на ста -
ва за све ин стру мен те сим фо -
ниј ског ор ке стра. Шко ла је збра -
ти мље на с Му зич ком шко лом

број 33 из Ки је ва и с Му зич ком
шко лом „Јон Ви ду” из Те ми -
шва ра, при сту пи ли смо Фон ду
„Спи ва ков”, ор га ни зо ва ли Срп -
ско-ру мун ски хор, из да ли не -
ко ли ко ЛП пло ча и ви ше нот -
них и дру гих пу бли ка ци ја. На -
ша шко ла је 2001. го ди не про -
гла ше на за нај у спе шни ју шко -
лу у Ср би ји. Осно ван је Пан че -
вач ки сим фо ниј ски ор ке стар, а
Град ски ду вач ки ор ке стар је ре -
ви та ли зо ван. На кон ис те ка ман -
да та пре да вао сам тру бу. Мо ји
уче ни ци су са мо у јед ној го ди -
ни осво ји ли сто два де сет се дам
на гра да на так ми че њи ма. При -
хва тио сам иде ју про фе со ра Ду -
брав ка Мар ко ви ћа из Но вог Са -
да и увео мул ти ин стру мен тал -
ност. Нај у спе шни ји ме ђу њи ма
био је Ми лош Бу ди ми ров, ко ји
је сви рао чак ше сна ест ин стру -

ме на та. Успе шност ове ме то де
по твр ђу је по да так да је сред њу
шко лу за вр шио као тру бач, а на
фа кул те ту је ди пло ми рао ту бу
и са да је је дан од нај бо љих ту -
би ста у ши рем ре ги о ну.

l Осни вач сте број них фе -
сти ва ла и ма ни фе ста ци ја ко је
и да нас тра ју. По че му је сва ки
од ових до га ђа ја по се бан?

– Кра јем 2001. го ди не осно -
вао сам удру же ње Му зич ки цен -
тар, пр во те вр сте у Ср би ји. Он
ор га ни зу је фе сти ва ле за де цу
„Рас пе ва но про ле ће” и „Рас пе -
ва но про ле ће Ср би је” и Ме ђу -
на род но так ми че ње ка мер них
са ста ва ду ва ча. Се дам го ди на
ор га ни зу је мо и Ме ђу на род но
брас так ми че ње (одр жа ва се у

ма ју у Еван ге лич кој цр кви) и
„Lady Wind Festival”, ко ји пу ни
пет го ди на ра да, а одр жа ва се у
но вем бру у На род ном му зе ју.

Сва ова так ми че ња ду ва ча
осно ва ли смо ра ди по пу ла ри -
са ња сви ра ња на ду вач ким ин -
стру мен ти ма у по ку ша ју да за -
жи ви што ве ћи број ду вач ких
ан сам ба ла, ка мер них и ве ли -
ких ор ке ста ра. Так ми че ња ини -
ци ра ју и ства ра ње но вих ком -
по зи ци ја за ду ва че.

Му зич ки цен тар је осно вао и
број не ан сам бле, а ор га ни за тор
је број них ве чер њих, пе да го -
шких и бо жић них кон це ра та и
за чет ник ор га ни зо ва ња му зич -
ких ве че ри у На род ној ба шти.

На ша из да вач ка ак тив ност
је им по зант на: ви ше де се ти на
нот них зби р ки пе са ма за де цу
и ин стру мен тал них ком по зи -
ци ја, два де сет ори ги нал но сни -
мље них ком пакт-ди ско ва, ви -
ше де се ти на му зич ких спо то -
ва. На ша из да ња су сти гла и до
Ја па на, Ка на де и Бра зи ла…

l Ка ко сте по че ли да се ба -
ви те ор га ни за ци јом му зич ких
до га ђа ја?

– Имао сам осам на ест го ди -
на ка да сам по стао пред сед -
ник Му зич ке омла ди не. Иде је
те ор га ни за ци је су трај но усме -
ри ле мо је број не ак тив но сти.
Не кад су, ре ци мо, би ле по пу -
лар не ак ци је „Во зом у опе ру”.
Мно ги мла ди љу ди су пр ви, а
не ки и је ди ни пут, та да ушли
у На род но по зо ри ште у Бе о -
гра ду или Срп ско на род но
позо ри ште у Но вом Са ду.
Читаву де це ни ју сам био уче -
сник „Ју го сло вен ско-не мач ке
хор ске не де ље”, а ка сни је сам
по том узо ру ор га ни зо вао

Српско-ру мун ски хор. Пре ко
де сет го ди на сам пе вао у Сту -
диј ском хо ру Му зи ко ло шког
ин сти ту та СА НУ. Ту сам ван -
ред но обо га тио сво ја зна ња о
ста рој срп ској му зи ци, што је
ре зул ти ра ло уво ђе њем ста ре
срп ске му зи ке у на став ни план
за сред ње му зич ке шко ле.

l На по љу му зи ке оства ри ли
сте зна чај не ре зул та те, а ни на -
гра де ни су из о ста ле. Шта вас
мо ти ви ше на да љи рад?

– Во лим и ужи вам ка да осе -
тим да оно што ра дим љу де у
мом окру же њу чи ни срећ ним
и за до вољ ним. Не ко во ли
пецање, не ко ску пља лу ле, а
ја во лим да ор га ни зу јем
концер те.

l Пи ше те и об ја вљу је те по е -
зи ју за де цу...

– Сва ко у де тињ ству по не -
што пи ше. Мој са став „Ста ро
ко ри то” осво јио је на гра ду на
Ре пу блич ком так ми че њу 1963.
го ди не… Он да је усле ди ла па -
у за у пи са њу. По стао сам отац
у ста ри јој жи вот ној до би и док
сам успа вљи вао де цу, ја сам
им при чао и ре ци то вао. Ка сни -
је сам то по чео да за пи су јем.
Пр ва по ет ска зби р ка на ста ла
је по на го во ру пе сни ка Ла за ра
Ко при ви це… На пи сао сам се -
дам књи га по е зи је, од ко јих је
пет об ја вље но, јед на чак у три
из да ња, а јед но дво је зич но
штам па но је и у Те ми шва ру.
Се бе не сма трам пе сни ком, то
ми је ус пут на ак тив ност. На го -
то во сто ти ну мо јих тек сто ва
ком по но ва на је му зи ка. При -
јат но је кад чу је те да не ко пе ва
ваш текст.

l Ко ји део ка ри је ре је за вас
нај зна чај ни ји? Ка да сте се осе -
ћа ли нај и спу ње ни је?

– Во лим ве ли ке ан сам бле.
Кад год сам био у мо гућ но сти,
ја сам оку пљао сви ра че. Ка да
ди ри гу је те ве ли ким из во ђач -
ким апа ра том, а он успе шно
ре а гу је, та да кре и ра те ин тер -
пре та ци ју му зич ког де ла, што
је ства ра лач ки чин ко ји све ис -
пу ња ва по себ но при јат ним осе -
ћа њем. Још ако има те пу бли ку
ко ја је до бар кон зу мент по ну -
ђе ног про гра ма, та да де ли те
сре ћу,  чи ме по ста је те знат но
бо га ти ји. То је ја ко леп осе ћај,
до ко јег се при лич но те шко
сти же. Ве о ма сам за до во љан и
ка да успем да ор га ни зу јем из -
да ва ње не ке пу бли ка ци је, јер
то зна чи знат но про ши ре ње и

про ду же ње до ступ но сти оном
што је ре зул тат мно гих на по -
ра. Го то во да ре зул та ти по ста -
ју веч ни и ши ро ко до ступ ни.
Ди во та.

l Ко ли ко је рад с де цом те -
жак? Шта је нај леп ше?

– Не по сто ји леп ши рад не го
с де цом и мла ди ма, јер они
при сту па ју иде ји чи сте ду ше,

без ика квих скри ве них ра чу -
ни ца. Они су ма са ко ју пе да гог
сво јим уме ћем ва ја у са вр шен -
ство, под усло вом да не по сто -
је не га тив ни ути ца ји на раз вој
лич но сти, што је ма ње-ви ше
при сут но у свим дру штви ма…
Упра во ра дим с ма лим сви ра -
чи ма и огром но је за до вољ ство
кад ви ди те ка ко на пре ду ју у
сви ра њу, али и у со ци ја ли за -
ци ји. У за јед нич ком ра ду из -
гра ђе на при ја тељ ства су знат -
но ква ли тет ни ја и мно го ду же
тра ју.

l Јед на од зна чај них став ки
у ва шој би о гра фи ји је са на ци -
ја Еван ге лич ке цр кве и ње но
оспо со бља ва ње за одр жа ва ње
кул тур них до га ђа ја. Ка кав зна -
чај има за вас овај про је кат?

– Од ра стао сам у не по сред -
ној бли зи ни Еван ге лич ке цр -
кве, ко ја је увек би ла за тво ре -
на. Згра да је би ла ве о ма за пу -
ште на, ни је би ло стру је, во де,
мо крог чво ра. Цу ри ло је на све
стра не и не ки де ло ви су се уру -
ша ва ли. Сти ца јем окол но сти
име но ван сам за се кре та ра цр -
кве ног од бо ра и пу но то га смо
по пра ви ли, за кр пи ли, али то
ни је до вољ но. Обје кат и да ље
про па да, а ту „по ма жу” и не са -
ве сни по ступ ци фир ми и по је -
ди на ца.

Циљ нам је да се гра ђе ви на
ре но ви ра и са чу ва као из у зет -
но леп обје кат са крал не ар хи -
тек ту ре и да се омо гу ћи ко -
ришће ње за из во ђе ње умет -
нич ких, пр вен стве но му зич -
ких про гра ма, чи ме би град
Панче во, па и ре ги он, до био
ве о ма при кла дан кон церт ни
про стор.

Мир ја на Ма рић

Јед на од зна ме ни то сти Пан -
че ва је тра ди ци ја за нат ства
ко ја тра је 225 го ди на. Пр ва
удру же ња су фор ми ра ли ба -
чва ри, ко ва чи, ужа ри, кро ја -
чи и опан ча ри, а 1795. го ди -
не је осно ван пр ви пан че вач -
ки еснаф за на тли ја.

Ње го ви чла но ви су мо ра ли
да се при др жа ва ју пра ви ла
до бр ог по сло ва ња. Из ме ђу
оста лог, во ди ли су ра чу на да
не бу ду не ло јал на кон ку рен -
ци ја дру ги ма и да це не њи хо -
вих услу га бу ду до ступ не свим
му ште ри ја ма.

На ве ли кој из ло жби ко ју су
пре пет го ди на при ре ди ли
Алек сан дра Ја ко вље вић, ку -
стос-ет но лог На род ног му зе -
ја у Пан че ву, и њен ко ле га
исто ри чар Ср ђан Бо жо вић и
у књи зи ко ју су за јед нич ки
из да ли на ши су гра ђа ни Ми -
ро слав Жу жић и Зо ран Ро тар
при ка зан је исто ри јат пан че -
вач ког за нат ства. Они су об у -
хва ти ли ви ше од пет хи ља да
име на и пре зи ме на пан че вач -
ких за на тли ја и пред ста ви ли
оби ље фо то гра фи ја, ме ђу ко -
ји ма је би ло мно го оних из
19. ве ка.

Мај сто ри су не ка да би ли
из у зет но по што ва ни у Пан -
че ву. Осло вља ва ње не ко га са
„мај сто ре” зна чи ло је не са -
мо да за ње га не ма тај ни у за -
на ту ко јим се ба ви већ и да је
у пи та њу осо ба ко ја је углед -
на и по што ва на.

Ме ђу тим, пут до та квог ста -
ту са ни је био ни ма ло јед но -
ста ван. Ти ту ли мај сто ра свог
за на та прет хо ди ло је ше гр то -
ва ње, а сле де ћа сте пе ни ца је
био ста тус кал фе.

Зву чи не ве ро ват но да су
кал фе мо ра ле пр во да стек ну
прак су ра де ћи че ти ри го ди не
код ра зних мај сто ра ван Пан -
че ва, по ра зним ме сти ма

Аустро у гар ске ца ре ви не или
ван ње, ши ром Евро пе.

По сле ван дро ва ња (ка ко се
зва ло то сти ца ње рад ног ис -
ку ства) мо ра ли су да по ла жу
при јем ни ис пит пред ви шеч -
ла ном ко ми си јом и да се до -
ка жу пра ве ћи тзв. ре мек (мај -
стор ски рад). Ако би чла но ви
ко ми си је би ли за до вољ ни,
кал фе би до би ја ле тзв. мај -
стор ско пи смо, ди пло му да
су за до во љи ли све нео п ход не
пред у сло ве и да мо гу да се
упи шу у мај стор ски еснаф. 

Це ре мо ни ја при је ма кал -
фи у мај стор ски еснаф била
је свечана. Сва ки но во пе че -
ни мај стор мо рао је да про ђе
сво је вр сни об ред ини ци ја ци -
је – да за ку ца свој ек сер у др -
ве но ста бло, што је био до каз
да је по стао део не ког за нат -
ског есна фа. За ни мљи во је да
је то ста бло оста ло са чу ва но
до да нас, да је је дин стве но у
Ср би ји, а да слич на ста бла
по сто је са мо у Бе чу и у Тран -
сил ва ни ји.

До сре ди не 19. ве ка око ва -
но ста бло је ста ја ло у цен тру
Пан че ва, а да нас се мо же ви -
де ти са мо у На род ном му зе -
ју. 

Су де ћи пре ма са чу ва ним
спи ско ви ма не ка да шњих за -
на тли ја, у Пан че ву су нај број -
ни ји би ли чи зма ри, бер бе ри,
бра ва ри, ћур чи је, ко ва чи, му -
шки и жен ски кро ја чи, обу -
ћа ри, зи да ри и ме са ри. Нај -
де фи ци тар ни ји су би ли фар -
ба ри и ве те ри на ри, што је
пред ста вља ло ве ли ки про -
блем, с об зи ром на то да су
број на до ма ћин ства има ла
сто ку. Ве те ри нар ски курс је
тра јао две го ди не, по сто јао је
са мо у Бе чу, а они ко ји би га
за вр ши ли би ли су из у зет но
це ње ни и мо гли су да до бро
на пла те услу ге. М. Г.

Моји ученици су само
у једној години
освојили сто двадесет
седам награда на
такмичењима.

Верица Степанов Вера
(1934–2020)

У Пан че ву је 20. ја ну а ра умр ла
Ве ри ца Сте па нов, не ка да шња
шам пи он ка Ју го сла ви је у ве сла -
њу. По ни кла је у спорт ској по ро -
ди ци, у ко јој се отац ба вио рва -
њем, а био је и по кло ник со кол -
ског по кре та. Ње на мла ђа бра ћа
би ли су успе шни  атле ти ча ри и
раг би сти. У ра ној мла до сти Ве -
ри ца се ба ви ла па до бран ством, а
за тим се окре ну ла ве сла њу. У то
вре ме у ју го сло вен ском ве сла њу
до ми ни ра ли су клу бо ви с мо ра, па је Ве ри ца сво јим та -
лен том, ве ли ким тру дом и за ла га њем ус пе ла да пре ки не
ту до ми на ци ју.

Осво ји ла је укуп но је да на ест шам пи он ских ти ту ла Ју -
го сла ви је у ски фу, дубл-ску лу и че твер цу. За Ве слач ки
клуб „Та миш” из Пан че ва осво ји ла је се дам ти ту ла шам -
пи о на, а че ти ри ти ту ле је осво ји ла у дре су „Цр ве не зве -
зде” из Бе о гра да. У че твер цу с кор ми ла ром „Та ми ша” би -
ла је уче сни ца Пр вен ства Евро пе 1957, одр жа ног у Бу гар -
ској на је зе ру Сна гов. Ви ше пу та се Ве ри чи но име на ла -
зи ло на го ди шњим ли ста ма нај бо љих спор ти ста Пан че ва,
ко је је и та да „Пан че вац” об ја вљи вао.

Не ко ли ко са о бра ћај них не зго да, од ко јих је јед ну је два
пре жи ве ла, пре ки да ло је Ве ри чин низ успе ха. По след њу
ти ту лу у ду блу осво ји ла је као већ ве те ран ка. По за вр шет -
ку так ми чар ског ба вље ња ве сла њем Ве ри ца је оста ла уз
ре ку и уче ство ва ла у под у ча ва њу мла дих ве сла ча.

Ве слач ки клу бо ви „Та миш” и „Цр ве на зве зда” и да нас
чу ва ју успо ме не на не ка да шњу сјај ну спор тист ки њу.

IN ME MO RI AM

НАШ ГОСТ: БО РИС МА ТИ ЈЕ ВИЋ, ПРО ФЕ СОР МУ ЗИ КЕ

РА ДОСТ СТВА РА ЊА

Детаљ са изложбе „220 година занатства”

ЗА НАТ СТВО У ПАН ЧЕ ВУ

Мајстори су некада
били цењени људи
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УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати



КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински

ИСПОРУКА ОДМАХ

Бесплатна достава
на кућну адресу

061/176‐34‐08

(2
/2

8
5

9
7

1
)

ПРОДАЈЕМ фијат бра-

во, 200. годиште, тек

регистрован. 063/833-

78-85. (287779)

ПРОДАЈЕМ југо ин, има

плин, регистрован, 700

евра. 062/370-831,

013/370-831. (287756)

ДЕЛОВИ југо, кец, суза,

мотори, петостепени

мењачи, остало.

0674/856-60-65.

(287839)

ФИЈАТ пунто 1.2, берли-

на, 1999, прва боја,

регистрован, 700 евра.

063/140-62-92.

(287983)

РЕНО лагуна, дизел, за

делове, на продају,

2002. годиште.

063/89651-75. (287922)

ОПЕЛ корса Д, 2007. го-

диште, 1.3, дизел, шест

брзина, власник. 2.600

евра. 063/256-191.

(287959)

ФИЈАТ панда 1.2, 2007.

годиште, 170.000 км,

регистрована до маја

2020. 065/351-50-58.

(287961)

ОПЕЛ астра Г, караван,

1.7, ДТИ, 2001. годи-

ште, повољно.

066/921-21-00.

(287969)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Ко-

теж 1. Тел. 062/339-299.

(287979)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Со-

дара, код Топлане,

60.000 динара.

064/866-22-33.

(287981)

СУВО ДРВО, са прево-

зом, мерењем код вас,

4.500. 066/576-25-92.

(287299)

ДАЧИЈА логан 1.4,

2006, клима, серво,

160.000 км. 064/857-50-

24. (287842)

ПУНТО 1.2, 8 В,

2011/12, петора врата,

атестиран плин.

064/130-36-02.

(287842)

ГРАНДЕ пунто 1.9, мул-

тиџет, дигитална клима,

шест брзина. 064/130-

36-02. (287842)

ПУНТО 3, 1.2, 2007, пе-

тора врата, атестиран

плин. 064/130-36-02.

(287842)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ,

2003, 3 В, бео, одлично

стање. 064/142-55-93.

(287839)

ПРОДАЈЕМ шлепер ре-

но премијум, 420 R,

2002. годиште, испра-

ван. Тел. 063/103-04-33.

(287547)

ПРОДАЈЕМ пежо 306,

2.0 ХДИ, 2016. 66 kw –

90 ks, 1997 цм, истекла

регистрација, у добром

стању. 063/774-86-29.

(287774)

ПЕЖО 206, 1.1, 2001,

металик плав, ате4сти-

ран плин, регистрован.

064/856-60-65.

(287839)

ДАЧИЈА логан, 1.5 ДЦИ,

2006, регистрован.

064/857-50-24.

(287842)

ПОЛО 1.4 ТДИ, 2003,
петора врата, фул опре-
ма. 064/857-50-24.
(287842)

ПРОДАЈЕМ голф 2, 1.6
дизел, регистрован. Тел.
0’13/332-384, 063/778-
81-33. 

ФИЈАТ пунто Д, 2001,.
регистрован, мало у
квару. 061/656-85-54.
(287990)

ПОВОЉНО продајем

симпов сто (метал-ста-

кло) и четири столице.

063/327-003. (287752)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ и

улазна двокрилна врата.

Тел. 061/352-11-40.

(287806)

НА ПРОДАЈУ балирана

детелина, екстра квали-

тета. 064/539-62-04.

(287854)

ОГРЕВНО дрво: багрем,

буква, храст, бесплатан

превоз. Попуст пензио-

нерима. 064/356-03-93.

(286602)

УГАОНА гарнитура, са-

мачки кревет, сто,

столице, кофе шиваћа

машина. 063/861-82-66.

(287786)

ВЕШ-МАШИНА, фри-

жидер, алфа пећ камин,

комбиновани фрижи-

дер. 063/861-82-66.

(287778)

ПРОДАЈЕМ регал, ви-

трину, сто, столице,

лежај, кауч, писаћи сто.

064/144-37-65.

(287823)

СТО за компјутер, замр-

зивач, две фотеље,

тросед, сеф, бицикли

мушки. 064/290-46-44.

(287845)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 4.5

кв и пећ на бутан боцу.

065/608-25-80.

(287880)

ПРОДАЈЕМ: угаона гар-

нитура, лежај, ел.

Шпорет, стелажа.

064/408-49-65.

(287891)

РАСПРОДАЈА новог на-

мештаја: столице од

1.600, столови од 4.500.

060/600-14-52.

(287903)

ПРОДАЈЕМ земљу на

црепајском путу.

061/691-74-32.

(287905)

ПРОДАЈЕМ судоперу,

остале кухињске еле-

менте, судопера, 3.000,

нова. 063/773-45-97.

(287945)

ПЕЋ на чврсто гориво,

старинска витрина.

064/290-46-44.

(287951)

ПЛИНСКЕ пећ, камин

са два горионика, 250

евра. 063/256-191.

(287959)

ПРОДАЈЕМ кухињу, тр-

пезарију, прелепе

ормариће за купатило,

шпорет, спратне креве-

те, тросед, храстови

ормари. 064/367-96-96.

(287996)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-

ну елин, индесит, бош,

горење за делове.

064/129-73-60.

(287988)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, фрижиде-

ре, замрзиваче,

телевизоре, долазим на

адресу. 064/158-44-10,

063/101-11-47.

(287558)

БУКВА, багрем, багре-

мове сеченице.

„Топлина”. 063/364-

310. (287967)

ПРОДАЈЕМ намештај

због пресељења.

065/612-71-67.

(2879549



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊАКУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

ОТКУП гвожђа. Долазак

на адресу. Исплата од-

мах. 066/855-99-72

(СМС)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, веш-маши-

не, замрзиваче,

телевизоре. Долазим на

адресу. 064/158-44-10,

063/101-11-47.

(287761)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, фрижиде-

ре, замрзиваче,

телевизоре. Долазим на

адресу. 064/148-01-31.

(287761)

КУПУЈЕМ полован на-

мештај, перје, плинске

боце, гвожђе, бакар,

алуминијум. 066/900-

79-04. (287745)

КУПУЈЕМ значке, орде-

ње, медаље, новац,

сатове, пенкала.

013/313-458, 063/199-

60-36, 064/481-14-77.

(287831)

КУПУЈЕМО обојене ме-

тале, гвожђе,

акумулаторе, веш-ма-

шине, замрзиваче,

шпорете, телевизоре,

све остало. 061/206-26-

24. (287918)

КУПУЈЕМО секундарну

сировину, гвожђе, оло-

во, месинг, бакар,

веш-машине, замрзива-

че, телевизоре.

0617322-04-94.

(287918)

КУПУЈЕМО гвожђе, ба-

кар, месинг, олово,

алуминијум, веш-маши-

не, замрзиваче,

телевизоре, долазим.

0561/321-77-93.

(287918)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

10 ари, викендица,

сструја, вода, 17.000.

(679), „Трем 01”,

063/836-23-83.

(287827)

ПРОДАЈЕМ четири и по

ланца, грађевинског зе-

мљишта северна зона,

преко пута „Секиног са-

лаша. 062/102-89-16.

(287546)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 53

квм, легализовано,

25.000 евра. 063/771-

42-24. (287780)

ИНВЕСТИТОРУ потре-

бан плац за изградњу

випшепородичног стам-

беног објекта. Плацеви

већи од 6 ари на лока-

цији ужег и ширег

центра града. 064/128-

52-21. (ф)

ПРОДАЈЕМ плац са но-

во зиданим објектом, 7

ари, стара Миса

064/514-12-98 (СМС)

ПРОДАЈЕМ два ланца

земље у Качареву. Тел.

601-281. (287055/6/р)

ЊИВА, 72 ара, Јабучки

пут, код Споменика,

друга дуж, 7.000.

060/353-99-10.

(287801)

НА ПРОДАЈУ кућа у Со-

кобањи, код

стационара, 300 квм,

чука 2. 063/248-254.

(287148)

ПРОДАЈЕМ два ланца

земље, Новосељански

пут, пре Крнете. Тел.

063/103-04-33.

(287547)

КУЋА, укњижена, усе-
љива, 12 ари, подрум,
помоћне просторије.
Старчево, 065/262-40-
30. (287615)

ПРОДАЈЕМ плац, 49
ари, Новосељански пут.
064/131-42-02.
(287910)

ИЗДАЈЕМ озбиљној по-
родици на дуже време:
кућу, помоћни објекат,
башта, воћњак 30 ари,
пластеник 4 ара. Тел.
064/194-03-87.
(287817)

ИЗДАЈЕМ земљу у Доло-

ву, потез Ливадице.

319-754, 061/153-34-61.

(287846)

КУЋА, центар, нова лук-

сузна за бизнис,

уживање породице, 196

квм, власник, 137.000

евра, договор. 063/232-

757. (287883)

СТАРА кућа на 6 ари

плаца, близина центра,

власник. 064/136-42-00.

(287884)

КУЋА, центар, две ета-

же. (188), „Una Dal li”,

064/255-87-50.

(287834)

ГРАЂЕВИНСКО земљи-

ште, северна зона, 110

ари, 1.700 евра ар,

струја, вода. 064/136-

42-00. (287722/р)

ПРОДАЈЕМ 58 ари,

градско грађевинско зе-

мљиште, северна зона.

060/442-22-08.

(287889)

СТАРИ ТАМИШ, новија

кућа, 110 квм, 6 ари,

40.000. „Кров”,

060/683-10-64.

(287851)

КУЋА 100 квм, на 4 ара,

20.000 евра, приземна,

реновирана, Козарачка.

063/721-62-13.

(287897)

КУЋА, монтажна, нова,

70 квм, усељива, двори-

ште, 2 ара. Козарачка,

15.000 евра. 063/721-

62-13. (287897)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19

ари плаца, Банатско

Ново Село. 063/887-84-

00. (287835)

КУЋА, 60 квм, 2 ара,

13.000 евра. Миса, Ко-

зарачка 10-а.

063/721-62-13.

(287897)

БЛИЗУ центра кукћа са

две стамбене јединице,

договор. (396), „Лајф”,

061/662-91-48.

(287919)

СИНЂЕЛИЋЕВА, 250

квм, 4 ара, гас, гаража,

125.000. (353), „Преми-

ер”, 063/800-44-30.

(287930)

ПОЧЕТАК Војловице,

две куће на 30 ари,

50.000 евра, почетак

Тополе, реновирана,

33.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48.

(287919)

ЦЕНТАР, 65 квм, ЕГ,

дворишно, 28.000.

Стрелиште, плац 10 ари,

37.000. (338), „Јанко-

вић”, 348-025. (287929)

НОВА МИСА, 180 квм,

ЕГ, гаража, усељива,

60.000. (353), „Преми-

ер”, 063/800-44-30.

(287930)

ПРОДАЈЕМ недовршену

кућу са помоћним

објектима, легализова-

но. 065/687-96-48.

(287991)

КУЋА, Брестовац, 84

квм, приземна, укњиже-

на, нова, 6.5 ари. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (287994)

КУЋА, Козјак, прелепа,

СУ + ПР, 30 ари, усељи-

ва, нова. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(287994)

ПЛАЦ, Старчево, 30

ари, вода, струја, 30 м

фронт, 30.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (287994)

КУЋА, Ново Село, 200

квм, 6 ари плаца, јефти-

но. 061/656-85-54.

(287990)

ВОЈЛОВИЦА, почетак,

20 ари, 240, одлична,

93.000. (338), „Јанко-

вић”, 348-025. 

(287929)

КУПУЈЕМ кућу или гра-

ђевинско земљиште, у

центру Панчева, погод-

но за изградњу

вишеспратног стамбе-

ног објекта.

060/148-09-30,

063/187-66-07.

(287679)

КУПУЈЕМ кућу или део

куће у Качареву.

064/369-47-02.

(287760)

МЕЊАМ мањи двосо-
бан стан, први спрат, у
Панчеву, за Лозницу.
063/864-07-34.
(287866)

ПРОДАЈЕМ лукс двосо-
бан стан од 55 квм, у
центру Панчеву (код Ре-
сторана „Европа”).
Алуминијумска стола-
рија, сигурносна врата
са камером и кухиња са
свим елементима и
електричним уређајима
(само кухиња плаћена
преко 12.000 евра). Це-
на 55.000 евра. За више
детаља позвати
064/863-40-93.
(287799)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, лифт, IX, 37.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(287834)

ПРОДАЈЕМ стан на

Стрелишту. 064/832-00-

16. (287821)

ПРОДАЈАМ станове на

Стрелишту, трособан и

Содари двособан

066/937-00-13. (СМС)

ДВОИПОСОБАН стан,

66 квм, строги центар,

58.000 евра. 064/171-

22-70, 064/090-10-92.

(287862)

СТРОГИ центар, четво-

рособан салонски стан,

1и73 квм. (470) , „Дива

некретнине”, 064/246-

05-71. (287865)

СТРОГИ центар, салон-

ски, 38 квм, могућ

дуплекс. (470) , „Дива

некретнине”, 064/246-

05-71. (287865)

СТРЕЛИШТЕ, трособан

стан, 96 квм (84 ЦГ), IV,

реновиран. 064/163.57-

59. 287784)
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА

(еритроцити, хемоглобин, леукоцити 
и тромбоцити) и ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA – цена: 700 динара,    fPSA – цена: 800 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

FT4 – цена: 450 динара,          FT3 – цена: 450 динара, 
TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

T3 – цена: 400 динара, T4 – цена:  400 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

УПРАВЉАЊЕ

 
Kontakt: Maja-0638179404
                Ljilja-0643257318

doo MB RPRO A e
prodaja lokala  Ž. Fogaraša 20 ,19m²
i stanova L.Tolstoja 38, 88 i 109m2

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04
(6/284892)

ПОТРЕБНИ

КУВАРИ
SA ISKUSTVOM

064/393-56-90

ПОТРЕБНИ

КОНОБАРИ/

КОНОБАРИЦЕ
SA ISKUSTVOM

064/393-56-90

ДВА ЛОКАЛА 

ЗА ИЗДАВАЊЕ, 

76 и 68 квм, 

на транзитном путу, 

за све намене.

064/026-90-54
(3/287870)

ЦЕНТАР, двоипособан,

II, сређен, 45.000.

(188), „Una Dal li”,

064/255-87-50.

(287834)

КОТЕЖ 2, троипособан,

ЦГ, II, три спаваће собе,

без улагања, 55.000.

(679), „Трем 01”,

063/836-23-83.

(287827)

СОДАРА, 54 квм, ЦГ,

IV, 33.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(287827)

СОДАРА, 62 квм, ЦГ,

IV, 36.500. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(287827)

СОДАРА, троипособан,

ЦГ, VI, поред реке.

(679), „Трем 01”,

063/836-23-83.

(287827)

МИСА, 64 квм, 21.000;

Маргита, 30 квм,

27.000. 069/655-214.

(287841)

НОВА МИСА, двоипо-

собан стан, 60 квм, III.

(398), „Кров”, 060/683-

10-64. (287851)

СТАН, центар, I спрат,

130 квм + поткровље

130 квм, 1/1, 160.000

евра, М. Горког 10.

063/721-62-13.

(287897)

ПРОДАЈЕМ једнособан

дворишни стан у цен-

тру, новије градње,

укњижен. 066/318-235.

(287899)

ЦЕНТАР, нов трособан,

96 квм, II, ЕГ, 73.000.

(396), „Лајф”, 061/662-

91-48. (287919)

ТЕСЛА, двособан, преко

пута Авива, IV, ТА, нема

лифт, 31.000. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(287919)

ТЕСЛА, троипособан

дуплекс, ЦГ, наткривен

паркинг, видео надзор,

80.000 евра. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(287919)

УЛИЧНИ део куће, засе-

бан улаз, Војловица, 56

квм, двособан, 12.000.

(336), „Олимп”, 351-

061, 063/274-951.

(287923)

ШИРИ ЦЕНТАР, четво-

рособан, дуплекс, 91

квм, III, ЦГ, лифт,

70.000.(336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(287923)

КОТЕЖ 1, двоипособан,

IV, 58 квм, ЦГ, 36.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30.

(287930)

НОВА МИСА, трособан,

III, ЕГ, 69 квм, 42.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30.

(287930)

СОДАРА, двоипособан,

71 квм, два лифта, ЦГ,

реновиран. Тел.

061/102-27-46.

(287995)

ТЕСЛА, IV, двособан,

52, терасе, 32.000, TA.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66.

(287994)

ТЕСЛА, I, , 45 квм, сре-

ђен, 38.000, ТА. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (287994)

ТРОСОБАН, Тесла, IV,

88, ЦГ, тростран,

55.000. (67), 063/744-

28-66. (287994)

НОВА МИСА, двособан,

57 квм + једнособан 34

квм, ЕГ, ВП, две стамбе-

не јединице, 35.000.

(336), „Олимп”, 351-

061, 063/274-951.

(287923)

ЦЕНТАР; двособан, IV

ЦГ, двостран, 35.000.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66.

(287994)

КУПУЈЕМ једнособан

или једноипособан стан.

Исплата истог дана.

064/385-31-15.

(287498)

КУПУЈЕМ двособан стан

у Панчеву, без посред-

ника, Котеж 1 или Тесла

– до трећег спрат, цен-

трално грејање и лифт

обавезни. Исплата у ке-

шу. 064/960-87-87.

(287772)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”

потребни станови, све

локације, брза реализа-

ција. (679,

063/744-28-66.

(2879949

КУПУЈЕМО станове, ку-

ће на свим локацијама.

Брза исплата. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (287930)

КУПУЈЕМ мањи стан,

гарсоњеру, кућу или

плац. 066/354-204.

(287792)

КУПУЈЕМО стан, од гар-

соњере до двособног,

брза исплата. 060/551-

64-50. (287851)

АГЕНЦИЈА „Дива”, Жар-

ка Зрењанина 14, купује

стан у згради, исплата

одмах. 064/246-05-71.

(187865)

НА СОДАРИ, без по-

средника, купујем

двособан стан до IV

спрата, обавезан лифт,

централно грејање, ис-

плата одмах.

063/637-673. (287875)

КОМПЛЕТНО опре-

мљен двособан стан 60

квм + лођа, Котеж 2, за

издавање. 063/701-11-

31. (287770)

ИЗДАЈЕМ стан Миса,

први, ТА, једноипосо-

бан, 35, тераса.

069/744-286. (287994)

ИЗДАЈЕМ мањи стан са

централним грејањем.

064/171-26-69.

(287785)

ИЗДАЈЕМ намештену

кућу у строгом центру

града, две собе, кухиња,

купатило, са двори-

штем. 013/312-415.

(287757)

ИЗДАЈЕМ намештен

трособан стан, погодно

за раднике. Тел.

063/477-371. (287803)

ИЗДАЈЕМ полунаме-

штен једнособан стан,

ЦГ, 43 квм, Миса.

063/802-58-75,

013/372-449. (287767)

ТЕСЛА, издајем двосо-

бан стан, ЦГ, сређен,

ненамештен, депозит.

060/095-83-05.

(287812)

ИЗДАЈЕМ смештај за

раднике, самце, студен-

те. Раднички смештај.

Центар. 063/502-211.

(287814)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-

лишту. Тел.

064/932-00-16. (287820)

ЦЕНТАР, гарсоњера 25

квм, намештена, ТВ,

wi/fi, TA, 135 евра.

069/113-00-73.

(287853)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру, Стевана

Сремца 80. Стрелиште.

061/615-80-80.

(287877)

ИЗДАЈЕМ једнособан

намештен стан, Котеж

1, ЦГ, високо приземље,

депозит. 064/051-73-55.

(287886)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панче-

ву, стара Миса.

060/011-96-66.

(287932)

ИЗДАЈЕМ стан у Ул. Г.

Петра Арачића бр. 4, I

спрат, 37 квм, ЦГ. Кон-

такт телефон

064/124-82-58. Стана-

рина 120 евра. (287896)

ИЗДАЈЕМ намештен

стан у строгом центру,

50 кв. 066/235-752, са

етажним грејањем.

(287900)

ИЗДАЈЕМ намештен

двособан комфоран

стан, ТА пећ. Тел.

066/352-27-10,

013/352-710. (287907)

ИЗДАЈЕМ једнособан

намештен, реновиран ,

ЦГ, Содара, Моравска,

3. спрат. 063/528-610.

(287916)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
и гарсоњеру, намеште-
но, ТА грејање, центар.
061/131-79-04.
(287935)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
стан, полунамештен,
062/467-711. (287881)

ДВОРИШНИ стан за из-
давање, Синђелићева
58-а, полуопремљен,
једнособан. Тел. 352-
028. (287943)
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Potreban MAGACIONER za poslove

pakovanja i odvajanja robe, utovar-is-

tovar i deklarisanje. Neophodno mini-

mum 3 godine relevantnog radnog

iskustva, SSS, vozačka dozvola B

kate gorije i sposobnost upravljanja

viljuškarem. 

Prijave slati na dario.bjelos@danijela-commerce.com

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен, 5. спрат,
тераса, грејање, клима,
Котеж 1, повољно.
061/148-89-48.
(287939)

ИЗДАЈЕМ трособан и
једнособан стан, полу-
намештен, може и за
раднике. 064/555-41-
16. (287944)

ИЗДАЈЕМ двособан ду-
плекс стан,
полунамештен, Ул. Иве
Курјачког, код Цитаде-
ле. 065/612-71-67.
(287954)

ИЗДАЈЕМ суперком-
форну кућу са три
трособна одвојене ста-
на, са гаражама.
063/301-151, 063/801-
09-85. (287955)

ИЗДАЈЕМ супер кућу,
погодну за раднике,
фирму. 063/301-151.
(287955)

ИЗДАЈЕ се једноипосо-
бан стан у центру,
екстра сређен, ново, на-
мештен. 061/292-30-30.
(287958)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Содари.
061/217-70-70.
(287971)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
на Котежу 2. 064/164-
12-56. (287977)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, нова Миса. Тел.
372-677. (287984)

ИЗДАЈЕМ празан дво-
собан стан са шупом, на
дуже време, Иве Кур-
јачког 97.
064/164-12-56.
(287977)

ИЗДАЈЕМ локал, Змај
Јовина! Климатизован,
централно,40 квм.
063/861-52-08.  (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм,
Ул. Р. Путника 14-а. Тел.
063/540-209. (287549)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор 83, 120, 160,
243 квм, у центру.
060/312-90-00.
(287985)

ИЗДАЈЕМ локал 90 квм
и више канцеларијских
простора. АЦ „Звезда”,
Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. 
(287286)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске ста-
нице. 063/278-421.
(287318)

ИЗДАЈЕМ два локала по
24 квм, у центру.
062/345-958. (1287885)

ИЗДАЈЕМ локал, Стре-
лиште, код Смарт блока,
одлична локација, 34
квм. 064/006-43-33.
(287975)

ИЗДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру Трубач, 20
квм. 064/348-05-68.
(287782)

ИЗДАЈЕМ локале 72 и
130 квм, из два нивоа.
Војводе Путника 29.
063/278-250. (287286)

ИЗДАЈЕМ локал 46 квм,
у Цара Душана 22-а,
повољно. 064/440-20-
89, 063/775-84-53.
(287900)

ИЗДАЈЕМ локал од л86
квм, код Аутобуске ста-
нице. 063/278-421.
(287794)

ИЗДАЈЕМ локал 32 квм,
у центру Панчева.
064/866-22-70.
(287924)

ИЗДАЈЕМ локал 65 квм,
два излога, центар, ше-
талиште, Његошева бр.
2. Тел. 065/334-32-80.
(287960)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад у продавници и пи-
церији. 064/643-41-22
(СМС)

ПОТРЕБАН мушко жен-
ски фризер салон
Београду. Плата. радни
однос, 063/322-63-30.
(СМС)

ФИРМА „ČA RA PAN KO-
SR B” Панчево, Јабучки
пут 105, тражи магацио-
нера. За додатне
информације јавити се
на 069/561-09-99. (ф)

ПОТРЕБАН радник за
дубинско прање возила.
Перионица „Мака”.
061/551-95-31.
(287692)

ПОТРЕБНА радница за
рад на роштиљу у Мар-
кету „Идеал”.
063/855-65-56,
063/133-14-64.
(287470)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије. Младенов,
063/286-914.
(287438/9)

ПОТРЕБНА радница у
Маркету „Идеал” на
Стрелишту. 013/333-
160, 063/106-02-84.
(287470)

ВОДОИНСТАЛАТЕР са
дугогодишњим иску-
ством при изради и
адаптацији купатила.
060/747-53-36.
(287019)

ПОТРЕБНА радница за
рад у маркету „Цеца
013”. 060/555-11-73.
(287786)

КНД хидро инжењерин-
гу потребни мајстори
водоинсталатери. Тел.
060/035-53-98.
(287810)

ПОТРЕБНА куварица,
Ресторан „Звезда”, Сте-
вана Шупљикца 88.
063/278-250. (287826)

КАФЕ „Перла” потребан
конобар-ица, са иску-
ством. Стални радни
однос, плата по догово-
ру. 065/344-54-66.
(287847)

ЕСТЕТИК студио „Пер-
ла” потребна ученица за
фризера, козметичар,
педикир, маникир.
065/344-54-66.
(287847)

ГОЛУБ такси тражи во-
заче таксија. Неопходни
услови: завршена сред-
ња саобраћајна школа,
пет година искуства на
пословима возача или
поседовање Ц категори-
је са било којом
средњом школом. Кон-
такт Марија
Симоновић, 060/663-
64-63, радним данима
од 8 до 16 сати.
(287978)

ПОТРЕБНА продавачи-
ца за рад у пекари.
063/320-847. (287857)

ХИТНО потребан му-
шко-женски фризер.
Добри услови рада,
проценат плус 10.000
стимулативно. 064/134-
62-62. (287890)

ЗА РАД у урамљивачкој
радионици „Stu dio ima -
go” потребан радник на
дуже време. 060/017-
00-62, 064/210-68-94.
(287902)

ПОТРЕБНИ коноба-
ри/це, за рад у
ресторану. Тел.
064/383-89-68.
(287906)

КАНЦЕЛАРИЈИ јавног
извршитеља потребан
радник-ца, познавање
рада на рачунару. CV
слати на mail: iz vr si -
teljcv@gmail.co m
(287908)

ПРИВАТНОЈ фирми по-
требна два КВ
електричара и два при-
правника.
062/847-00-95.
(287911)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и
Е категорије, на неодре-
ђено време.
061/213-37-66,
060/033-56-10.
(287933)

ПОТРЕБАН радниккк на
бувљаку за продају обу-
ће, мушкарац.
064/147-18-52.
(287963)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским
машинама, ендлерица,
ибердек, шивара се на-
лази у Јабуци. Тел.
065/882-30-37.
(287962)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализаци-
ја ТВ-а, ИПТВ, антена
плус. 064/866-20-70.
(287860)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-
СКИ и фасадерски
радови, мајстори из Ко-
вачице.060/066-08-60
(СМС)

ЋЕВАБЏИНИЦИ Грил
Бум /код Кеве/ потреб-
не жене за рад на
роштиљу. 064/323-92-
77. (287973)

ПОТРЕБНО помоћно
особље за кухињу у ки-
неском ресторану,
плата 34.000, пут се
плаћа. 060/668-60-90.
(287993)

ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици.
064/462-12-61.
(287956)

ПОТРЕБАН радник на
фарми крава. 064/160-
56-68. (287969)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ са
искуством, нуди своје
услуге. Ђорђе. 060/314-
13-80. (287561)

ПРАЊЕ намештаја, до-
говор. 064/110-93-62.
(287035)

ПРЕВОЗ намештаја, ро-
бе, грађевинског
материјала, селидбе...
Иван. 064/243-82-85.
(287633)

ИЗРАДА металних хала,
биндера, тенди, коване
капије, грађевинска ли-
марија. 064/068-10-85.
(287825)

ПОМОЋ у кући, одржа-
вање, хигијена.
063/160-75-19. (287837)
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300-820,  300-830

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 21.
01. 2020. године на основу захтева носиoца пројек-
та „Vip mobile” д.о.о. Београд, Улица Милутина Ми-
ланковића 1ж, Нови Београд, донео решење број:
XV-07-501-273/2019 којим је утврђено да за
пројекат Радио-базне станице на локацији
„BA1409_01 PA_Pancevo_Zeleznicka stanica” на
к.п. 8106/18 КО Панчево на територији града Пан-
чева, DCS1800/UMTS2100/LTE800/LTE1800, у Ули-
ци Стевана Шупљикца бр. 10 у Панчеву, није по-
требна процена утицаја на животну средину.

Увид у решење из претходног става може се оба-
вити у просторијама Секретаријата за заштиту жи-
вотне средине Градске управе Града Панчева,
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 617, рад-
ним даном од 10 до14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-
банизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у
року од 15 дана од дана његовог објављивања, а
преко овог органа.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобође-
ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.

• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобође-
ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.

• Локал бр. 5 у ламели 10, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобође-
ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на оглас-
ним таблама Радне заједнице (Панчево, Димит-
рија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зе-
лене пијаце у Панчеву.

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,
koja se bavi proizvodnjom čelične konstrukcije

oglašava potrebu za zaposlenjem: 

– PREDRADNIK, uslov: završen tehnički smer, znanje
čitanja tehničke dokumentacije

– TEHNIČAR KONTROLE, uslov: završen tehnički
smer, znanje čitanja tehničke dokumentacije

– BRAVARI sa znanjem čitanja tehničke dokumentacije

– ZAVARIVAČI sa znanjem čitanja tehničke dokumen-
tacije

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 

                                                           

КОНКУРС
за пријем у радни однос:

1. Возач аутобуса
Услови: возачка дозвола са Д категоријом, лекарско уверење, квалификациона картица.

2. Продавац аранжмана у туристичкој агенцији
Услови: средње или више економско – туристичко образовање, искуство у туристичкој 
агенцији од 1 или 3 године.

Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке 
или трансфере из Панчева

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ
РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
– ТЕХНИЧАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 
адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -
вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 31. јануар 2020.
Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље, це-

на договор.

013/366-843, 063/193-

22-29. (287623)

БАЛТОКАД када, обно-

ва глазуре,

пластифицирање, га-

ранција.

Www.bal to kad.co.rs

065/347-55-02,

011/288-30-18.

(287717)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услу-

ге: електроинсталације,

израда нових, преправ-

ка, поправка старих,

расвета. 063/644-353.

(287532)

МОЛЕРСКИ радови,

гипсарски радови, ла-

минат. 061/283-66-41,

064/390-00-87.

(287807)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,

струја, гипсарско-фаса-

дерски радови,

поставка ламината,

проверите. 062/816-66-

78. (287813)

ВРШИМО све услуге се-

лидби са људима.

Проверите. 062/816-66-

78. (287813)

ТВ сервис Плус, нова

адреса: Браће Јовано-

вић 56. 063/877-38-21,

066/579-39-58.

(287816)

РОЛО-НАЈ нуди израду,

уградњу роло-челичина

заштитна врата, тенда,

најповољније. 063/894-

21-80. (287872)

РОЛО-НАЈ нуди: по-

правку, уградњу,

ролетна, венецијанера,

тракастих завеса, најпо-

вољније.

063/894-21-80.

(287872)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

одгушење купатила, ка-

нализације, водоводне

адаптације, замена вир-

бли, вентила, батерија,

санитарије, све за воду,

0-24 сата. Пензионери-

ма екстра попуст.

Долазим одмах.

013/348-139, 063/811-

74-89, Јовичин.

(287843)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне,

комарници, венецијане-

ри, све завесе, тенде,

хармо-врата, роло-за-

штита. 063/816-20-98,

013/351-498. (287861)

РОЛО-НАЈ нуди уград-

њу-израду хармо-врата,

туш-кабина, комарника,

најповољније. 063/894-

21-80. (287872)

СЕЛИДБЕ, транспорт

комбијем и камионом,

демонтажа, монтажа

намештаја, изношење

непотребних ствари, ку-

тије за паковање.

064/047-55-55.

(287096)

ЧИСТИМО таване, по-
друме, шут, радимо све
послове. 061/631-51-46.
(287918)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници,
венецијанери, гуртне.
Уграђујем/поправљам.
064/181-25-00.
(287790)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим,
јефтино, 25 година ис-
куства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(287874)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење канализације,
поправке водокотлића,
чесми, вентила, бојлера,
фина монтажа, адапта-
ција купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-
71-67. (287887)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
реновирање купатила,
вентили, славине, по-
правке, преправке.
Одгушење канализаци-
је. 061/193-00-09.
(287868)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
шупа, чишћење тавана,
подрума, одношење
ствари. 064/122-69-78.
(287895)

ОБАРАЊЕ стабала, кр-
чење плацева, чишћења,
рушења, ископи, одно-
шење ствари.
060/035-47-40.
(287895)

ЛИМАРИЈА, трађевин-
ска, израда, монтажа,
кровопокривачки радо-
ви, санације цурења,
термо-хидроизолације
кровова, најповољније.
061/108-66-99.
(2879689

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика,
информатика, могућ-
ност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-
336, 061/603-94-94.
(287927)

ПРЕВОЗ намештаја, ро-
бе, грађевинског
материјала, селидбе...
Иван. 064/243-82-85.
(287633)

СТРУЧНО орезивање
воћака. 060/431-52-70.
(287941)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар,
064/157-20-03.
(287964)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи.
Припрема за полагање
свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892.
(287982)

КЕРАМИЧАР са дугого-

дишњим искуством,

квалитетно, педантно и

повољно. 064/1252-51-

75, 062/153-37-06.

(287855)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање во-
де, канализације,
кабине, славина, бојле-
ра, котлића.
063/836-84-76.
(287051)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници,
венецијанери, тракасте
завесе, уграђујем, по-
прављам.
063/882-25-09. (28740

КЕРАМИЧАР, припрема
и постављање свих вр-
ста керамичких
плочица, повољно.
063/744-08-24.
(287766)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
свако дрво које смета.
063/369-846. (287783)

ИЗРАДА металних хала,
биндера, тенди, коване
капије, грађевинска ли-
марија. 064/068-10-85.
(287825)

ПОМОЋ у кући, одржа-
вање, хигијена.
063/160-75-19.
(287837)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализаци-
ја ТВ-а, ИПТВ, антена
плус. 064/866-20-70.
(287860)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-

СКИ радови, кречење,

глетовање, столарија,

веома повољно.

064/280-26-15.

(286051)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

одгушење судопере, ку-

патила, адаптације,

поправке, замене од-

мах. 013/331-657,

064/495-77-59.

(287789)

ОБАРАЊЕ стабала, кр-

чење плацева, чишћења,

рушења, ископи, одно-

шење ствари.

060/035-47-40. (287895)

Потребна женска особа
за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 
од искуства + пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница
„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78

(7/284892)

ВОДОИНСТАЛАТЕР са

дугогодишњим иску-

ством при изради и

адаптацији купатила.

060/747-53-36.

(287019)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зида-

ње, реновирање,

кровови, бетонирање,

стиропор, бавалит фа-

саде, повољно.

063/865-80-49.

(287508)

КЕРАМИЧАР, поста-

вљање свих врста

плочица и комплетна

адаптација купатила.

Данијел.  061/249-29-

90. (287490)
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У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18, 31/19

и 37/19-др.закон) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ката-

старске парцеле бр.1994/40 К.О.Качарево, пут

Панчево-Качарево, за планирану изградњу објек-

та А-Пословни објекат-П ( подземни резервоари за

нафту, гас, течно гориво и пумпна станица за снаб-

девање моторних возила горивом, са отвореном

надстрешницом за точеће аутомате и затвореним

продајним простором, са канцеларијом и мокрим

чвором, Б-Пословни објекат-П ( самоуслужна пе-

рионица) и Ц-Помоћни објекат ( рекламни стуб-то-

тем), израђен од стране атељеа „Archi Tec” Панче-

во, за инвеститоре Анкић Милоја из Панчева и Ам-

повски Савка из Качарева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 24. 01.

2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 25. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о давању сагласности 

на Студију о процени утицаја на животну 

средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 16. 01.

2020. године, донето Решење о давању сагласно-

сти на Студију о процени утицаја на животну сре-

дину ПРОЈЕКТА Реконструкција резервоара FB-

0711 и FB-0714 у оквиру комплекса НИС „Рафине-

рије нафте Панчево” на кп. бр. 3536 К.О. Војлови-

ца, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад, Улица

Народног фронта бр. 12 из Новог Сада.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја

Техничке комисије као и увидом у достављену до-

кументацију, којом је констатовано да предметни

пројекат својом реализацијом неће имати негатив-

них утицаја на животну средину уколико се испош-

тују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе

мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о проце-

ни утицаја на животну средину, као и да обезбеди

извршавање програма праћења утицаја на живот-

ну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о

процени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о проце-

ни утицаја на животну средину је коначно у управ-

ном поступку. Против овог решења се може покре-

нути управни спор пред Управним судом у Београ-

ду у року од 30 дана од дана објављивања овог

обавештења.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 25. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о  давању сагласности

на Студију о процени утицаја на животну 

средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 17. 01.

2020. године,  донето Решење о давању сагласно-

сти на Студију о процени утицаја на животну сре-

дину ПРОЈЕКТА Замена горионика на пећима BA-

2401 и BA-2402, у склопу Рафинерије нафте Пан-

чево на кп. бр. 3559 КО Војловица СО Панчево, но-

сиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад, Улица Народ-

ног фронта бр. 12 из Новог Сада.

Решење о давању сагласности је донето на осно-

ву предлога одлуке који је саставни део Извештаја

Техничке комисије као и увидом у достављену до-

кументацију, којом је констатовано да предметни

пројекат својом реализацијом неће имати негатив-

них утицаја на животну средину уколико се испош-

тују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе

мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о проце-

ни утицаја на животну средину, као и да обезбеди

извршавање програма праћења утицаја на живот-

ну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о

процени утицаја  на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о проце-

ни утицаја на животну средину је коначно у управ-

ном поступку. Против овог решења се може покре-

нути управни спор пред Управним судом у Београ-

ду у року од 30 дана од дана објављивања овог

обавештења.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја

на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине, на осно-

ву захтева за одлучивање о потреби процене ути-

цаја на животну средину поднетог од стране носио-

ца пројекта Бурјан Шандора, улица Шандора Пете-

фија 83, Панчево, донео је Решење број XV-07-501-

267/2019 којим је утврђено да за Пројекат доградње,

реконструкције и изградње пословно-производног

објекта, постројења за клање животиња око 17 тона

по дану и постројење за прераду меса око 4,7 тона

по дану, на кат. парц. бр. 398/5, 401/1, 404/6 и 404/6

К.О.Војловица на територији Града Панчева носио-

ца пројекта, Бурјан Шандора, Улица Шандора Пете-

фија 83, Панчево није потребна процена утицаја на

животну средину. Увид у донето решење може се из-

вршити у просторијама Градске управе Града Пан-

чева, Трг краља Петра I бр. 2–4, канцеларија 708.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-

банизам, градитељство и заштиту животне среди-

не, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављи-

вања обавештења, а преко овог органа.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта „VIP MOBILE” D.O.O. BEOGRAD
Улица Милутина Миланковића бр. 1ж, Bеоград,
поднео је захтев за одлучивање о потреби проце-
не утицаја на животну средину за Појекaт радио-
базне станице за мобилну телефонију „ПА – Ба-
натско Ново Село центар” – БА1383_01, Улица
Маршала Тита бб, Банатско Ново Село.

Увид у податке и документацију из захтева носио-
ца пројекта може се извршити у просторијама Сек-
ретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4,
соба 708 у периоду од 24. јануара до 03, фебруара
2020. године радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-
деном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19-др.закон) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД 

План детаљне регулације за изградњу два јед-

нострука прикључна 110KV далековода за при-

кључење трансформаторске станице „ТС-Пан-

чево 6” у насељеном месту Панчево

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регу-

лације за изградњу два једнострука прикључна

110KV далековода за прикључење трансформа-

торске станице „ТС-Панчево 6” у насељеном ме-

сту Панчево ( у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од

15 дана и то почев од 24.01.2020.године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани

јавни увид, у згради Градске управе Града Панче-

ва, Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању раног јавног увида, на званичној

интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања раног јавног увида,

искључиво у писаном облику, Градској управи Гра-

да Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађе-

винске и стамбено-комуналне послове, путем пи-

сарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе

и сугестије могу утицати на планска решења.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 25. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о давању сагласности

на Студију о процени утицаја на животну

средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 20. 01.

2020. године, донето Решење о давању сагласно-

сти на Студију о процени утицаја на животну сре-

дину ПРОЈЕКТА Замена горионика на пећима BA-

2101 и BA-2301, у склопу Рафинерије нафте Пан-

чево на кп. бр. 3559 КО Војловица СО Панчево,

носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад, Улица На-

родног фронта бр. 12 из Новог Сада.

Решење о давању сагласности је донето на осно-

ву предлога одлуке који је саставни део Извеш-

таја Техничке комисије као и увидом у доставље-

ну документацију, којом је констатовано да пред-

метни пројекат својом реализацијом неће имати

негативних утицаја на животну средину уколико се

испоштују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе

мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о про-

цени утицаја на животну средину, као и да обезбе-

ди извршавање програма праћења утицаја на жи-

вотну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Сту-

дије о процени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о проце-

ни утицаја на животну средину је коначно у управ-

ном поступку. Против овог решења се може покре-

нути управни спор пред Управним судом у Београ-

ду у року од 30 дана од дана објављивања овог

обавештења.

РОЛО-НАЈ нуди: по-

правку, уградњу,

ролетна, венецијанера,

тракастих завеса, најпо-

вољније.

063/894-21-80.

(287872)

АКО си усамљена, же-

лиш брак, јави се.

064/437-63-59.

(287781)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-

жидере, замрзиваче,

климе, шпорете, бојле-

ре, ТА пећи,

поправљамо квалитетно

са гаранцијом. „Фриго-

техник”, 013/361-361,

064/122-68-05.

(287987)

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших 

услу га 

да на це не

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим 

рад ним 

да ни ма

осим

сре дом.

РАД НО

ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ:

понедељком

и уторком 

од 8 до 18,

средом 

од 8 до 15,

а четвртком 

и петком 

од 8 до 13

сати
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НИКОЛАЈ

ШЕДКО

Последњи поздрав

драгом брату Бати од

НИКОЛЕ са породи-

цом

(5/287763)

17. јануара 2020. године, у 80. години, напустио

нас је наш драги

НИКОЛАЈ ШЕДКО
1940–2020.

С тугом се опраштају твоји: АРСА, НАТАША, 

ТЕОДОРА, ВИШЊА, СТРАХИЊА и ВЛАДАН

(12/287773)

Са великим болом опраштамо се занавек од

наше маме, супруге и снаје

НЕЛЕ БОЖИЋ
доктор ветеринарске медицине

рођена 21. XI 1970. године, преминула 13. I

2020. године у Вулерину у Шведској

Вечно тугују: деца МАРИЈА и АЛЕКСАНДАР,

супруг ВЛАДАН и свекрва са родбином и при-

јатељима

Неутешни БОЖИЋИ

(61/287859)

Опраштамо се занавек од наше ћерке и сестре

Неле

доктор ветерине НЕЛА

ЂОРЂЕВИЋ БОЖИЋ
рођена 21. XI 1970. године у Пироту, живела у

Кучеву – Панчеву – Нишу.

Преминула 13. I 2020. године у Вулерину у

Шведској

Неутешни родитељи и сестра, родбина и прија-

тељи. Вечна јој слава и рајско насеље.

Неизмерно тужни а поносни

сестра и родитељи ЂОРЂЕВИЋ

(60/287859)

Последњи поздрав

вољеном брату

НИКОЛИ

од САШЕ, БОРЕ и

ТАЊЕ са породицом

(68/2187878)

Последњи поздрав

вољеном ујаку

НИКОЛИ

од ТАЊЕ

и АЉОШЕ

(69/287878)

ЉУБИША

КОПИТИЋ

Последњи поздрав од

твојих другова: ЦУ-

ПЕТА, НЕСТОРОВА,

САРКЕТА и ЧОЛЕ

(29/287798)

Последњи поздрав

другу и пријатељу

ЉУБИШИ

КОПИТИЋУ

Нека ти је вечна ду-

ша на небу.

Од ФИЛИПА

и БОЈАНА
(79/287904)

Драгом пријатељу

МИТИ

СЛАВИЦА, ТИЈАНА

и ИВАНА

са породицама

(84/287914)

Последњи поздрав

БАТИ

од сестре ВЕРЕ

са породицом

(95/287938)

ЉУБИША

КОПИТИЋ
1966–2020.

Вест о твојој смрти нас
је дубоко потресла.
Прерано ти је истргнут
живот из руку, теби ко-
ји си га највише заслу-
живао. Нека те у тиши-
ни вечног мира прати
наша љубав јача од за-
борава.

Тетка САВА и брат

ЗОРАН са породицом

(93/287934)

Драги наш

ШЕЛЕ

Подарио си нам лепа сећања на тебе.

Бићеш с нама сваког јутра и сваког дана зана-

век.

Твоји пријатељи: ЗОРАН ШМИТ, ДАЦА, ЗОРАН,

ЈОЦА, ЈУГА, комшија ЈОЦА, ГОВЕДАРИЦА, САВА

ПАУН, САВА, ЖИКА, ЛОНЕ и СТЕВА
(99/287942)

Последњи поздрав

куму

ШЕДКУ

од ДУШЕ

са породицом

(104/287952)

20. јануара 2020. преминула је наша драга мајка, бака, пра-

бака и чукунбака

МИЉКА МИРИЛОВИЋ
1932–2020.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Ћерке РАНКА, НАДА и ЉУБА са породицама

(101/297947)

Последњи поздрав брату

МИЛЕТУ ПАРУНУ

од брата ИВАНА и снаје ЈОВАНКЕ са породицом

(53/287848)

Почивај у миру

МИЛЕ ПАРУН
1953–2020.

Супруга БОЈАНА и син ЛУКА

(54/287849)

Последњи поздрав

вољеном брату

МИЛИ

ПАРУНУ

Сестра ЉИЉА

са породицом

(70/287879)

Последњи поздрав

вољеном брату

МИЛИ

ПАРУНУ

Брат БРАНКО

са породицом

(71/287879)

МИЛЕ ПАРУН

Последњи поздрав вољеном ујцу од сестрића

ИГОРА са породицом
(92/287933)

22. јануара 2020. године напустила нас је

наша драга мајка, у 85. години. Сахрана

ће бити обављена 23. јануара 2020, на гро-

бљу у Јабуци, у 14 сати.

СТЕВКА КОСТЕВСКИ
1935–2020.

Драга мајко, хвала ти за љубав коју си нам

несебично пружала.

Твоји: ЗОРАН и БРАНКА са породицама

(100/287946)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ОГЛАСИ ПУТЕМ СМС-а

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа

до 10 речи

и све то пошаљите

на број 1202

Бруто цена огласа износи: VIP 483,48,
Telenor 483,60, mts 483,60 din.
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Драгој комшиници

ГОРДАНИ

АРСИЋ

последњи поздрав од

станара у Николе Те-

сле 5

(6/287764)

После кратке и тешке болести преминула је у

77. години

ГОРДАНА АРСИЋ

Последњи поздрав вољеној мајци.

Ћерка ВИОЛЕТА са породицом

и син СРЂАН са породицом

(36/287811)

Последњи поздрав мојој јединој баки

ПЕКИ

Бако, зашто си отишла?

Зашто си ме оставила?

Почивај у миру једина моја бако.

Твој унук СТЕФАН

(59/287858)

17. јануара престало је да куца велико срце на-

ше вољене

ПЕКЕ ЦВЕТАНОВИЋ

Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Супруг КОСТА, ћерке НАТАША и СНЕЖАНА,

унуке МИЛИЦА и ЗОРИЦА и унук СТЕФАН

(58/287858)

Последњи поздрав

мајци и баки

ПЕРСИ

ЦВЕТАНОВИЋ

од ћерке НАТАШЕ,

унука МИЛИЦЕ

и ЗОРИЦЕ

и зета ДУШАНА
(56/287858)

ПЕРСА

ЦВЕТАНОВИЋ

Последњи поздрав

куми од породице

ДЕЛАЛОВ

(38/287818)

Последњи поздрав

сестри

ПЕКИ

од сестре ДАРЕ

са породицом

(57/287858)

После кратке и тешке болести преминуо је

наш

РАДОСЛАВ ВУКАСОВИЋ
1936–2020.

Нека те анђели чувају.

Твоји најмилији: супруга КАТА и деца

ЛИДИЈА и МИЛАН са породицама

(64/287871)

11. јануара 2020. преминуо је наш драги

ЈОВАН БИЗЕТИЋ
1940–2020.

Сахрана је обављена 16. јануара на Новом гро-

бљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ЗОРИЦА, СТЕВИЦА, 

унуци НАТАША и ТОМИСЛАВ и зет НИКОЛА

(66/287869)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 20.

јануара 2020, преминула наша драга сестра, за-

ова, тетка и бака тетка

ВЕРИЦА СТЕПАНОВ
1934–2020.

Тужни смо што смо те изгубили. Заувек ћемо

чувати успомену на тебе.

Време испраћаја за кремацију биће накнадно

саопштено.

Ожалошћени: брат ДУШАН, сестра МИМА,

снајка СЛАВИЦА, братичина НАТАША и брата-

нац НЕБОЈША са породицама
(75/287893)

Последњи поздрав

драгој

ВЕРИЦИ

СТЕПАНОВ
1934–2020.

Породице СРДИЋ

и МИЛИВОЈЧЕВИЋ

(76/287894)

20. јануара 2020. преминула је наша сестра и

тетка

ВЕРИЦА СТЕПАНОВ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: брат МИЛЕ, снаја БОСИЉКА,

братанац МИЛОШ и братаница МИЛИЦА

са породицом

(82/287915)

ДИМИТРИЈЕ ИГЊАТОВ
1951–2020.

Никада те нећемо заборавити.
Твоја породица

(83/287913)

Последњи поздрав драгом пријатељу

РАДОСЛАВУ ВУКАСОВИЋУ

Породица ДАМЈАНОВИЋ

(87/287921)

Последњи поздрав снаји и стрини

ПЕРСИ ЦВЕТАНОВИЋ

од породице ЦВЕТАНОВИЋ

(88/287925)

После кратке и тешке болести преминуо је

наш

ЗОРАН СТОЈКОВИЋ
1950–2020.

Остаћеш у нашим срцима.

Твоји: ДРАГИЦА, МИЛОШ и ЈЕЛЕНА

(72/287882)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ

СТОЈКОВИЋУ

Порезнику од друга-

ра и комшија СМЕ-

ДЕРЕВАЦ ПЕРИЦЕ и

РАДОВАНОВИЋ ПЕ-

РИЦЕ
(62/287863)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ

СТОЈКОВИЋУ

Комшије у Косте

Абрашевића 4

(98/287950)

РАНКА ЋУБИЋ КИКА

Последњи поздрав и најдубље саучешће од при-

јатеља МАРКА ДИМИЋА ДИМКЕТА
(91/287931)

РАНКИ ЋУБИЋ КИКИ

последњи поздрав од страна зграде у Др Касапи-

новића 24-ц
(9/287769)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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2008–2020.

СЛАВКО

РЕЛИЋ РЕЉА

Сећамо се с љубављу

и поштовањем.

ЛУКА, ИВАН, 

ЗОРИЦА и МИЛКА

(40/287822)

8. јануара навршило

се годину дана на-

шем вољеном

АЛЕКСАНДРУ

ЈОВАНОВИЋУ

Његови најмилији

(42/287828)

25. јануара, у 11.30, да-
ваћемо шестомесечни
помен

МИХАЈЛУ

АЛЕКСИЋУ
С поносом и поштова-
њем чувамо те од забо-
рава.

ЗОРИЦА, ИВАНА

и СТЕФАН
(73/287888)

21. јануара 2020. на-

вршавају се две годи-

не од смрти нашег

вољеног

БРАНКА

САВУЛОВА

Његови најмилији

(85/2879179

Вољени наши родитељи

ДУШАН КАТИЦА

ВЕКЕЦКИ ВЕКЕЦКИ
2013–2020. 2014–2020.

Иза нас је много тужних јануара. Заувек чувамо

Ваш лик, љубав и доброту у нашим срцима.

Ваше ћерке: ЈАСМИНА и ЉИЉАНА, 

зет МЛАДЕН и унука ЈЕЛЕНА
(30/287800)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЖАРКО

ПРОДАНОВ
Године пролазе, сећања
трају и остају.

Ћерка САЊА, син

ЗОРАН са породицама

и сестра КАТИЦА

(109/287965)

У уторак, 28. јануара 2020. даваћемо годишњи

помен нашем

ТОМИСЛАВУ РАДОЈЕВИЋУ

Пролази година, а ти нам и даље јако недоста-

јеш.

Воле те твоји: НЕГИЦА, ЗЛАТА и БОЈАН

(115/287972)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

ЗЕЉКОВИЋ

Воле те твоји: 

ВЕСНА, ДЕЈАН, 

ДУШАН и ДРАГАН

(116/287974)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

ЗЕЉКОВИЋ

Прошло је седам го-

дина откако ниси са

нама.

АНА, ДУШАНКА

и АНА
(117/287974)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЕВИЦА

ДАМЈАНОВИЋ
24. I 2015 – 24. I 2020.

С љубављу и поносом чу-
вамо успомену на тебе.

Твоји најмилији: ћерке
ДУДА и ГОГА, снаја

АНА, унуци и праунуци
(119/287989)

АНЂЕЛКА МИЈАТОВ
26. I 1942 – 19. I 2020.

Драга наша мајко,

памтићемо мирисе нашег дома, постељине, јела и колача. Мирисе добро-

дошлице, загрљаја и неизмерне љубави.

Чувала си нас као светињу. Твоје рођенданске торте биле су посебна ра-

дост унуцима. 

Ниси одрасла уз мајку и оца. Ако сам ти била као мајка, како си говори-

ла, у твојим последњим данима, то ми испуњава душу. 

Воле те МИРА и ЗОРАН са породицама

(102/287948)

Драгој баки

АНЂЕЛКИ МИЈАТОВ
Твоју великодушност и пожртвованост ћемо увек пам-
тити.

Унука МИОМИРА, зет ЗОРАН и праунука ЧАРНА
(110/287957)

АНЂЕЛКА МИЈАТОВ
1942–2020.

Последњи помен драгој мајци, великом борцу,

човеку, пријатељу.

Нека те анђели чувају.

Поносимо се тобом.

Заувек захвални и неутешни: 

ћерка МИРОСЛАВА, син ЗОРАН, зет РАДЕ,

снаја ЈАСМИНА, унуци МИРОСЛАВ

и СТЕФАН, унуке МИОМИРА, ЈОВАНА

и БОЈАНА, праунука ЧАРНА и зет ЗОРАН

(34/287805)

Поштованој

АНЂЕЛКИ

МИЈАТОВ
1942–2020.

последњи поздрав од

станара у Дунавској

6 из Панчева

(45/287830)

Последњи поздрав колеги

ДЕЈАНУ АНЂЕЛКОВИЋУ

Колектив ЈКП „Хигијена” Панчево

(118/ф)

Тужна срца обавештавамо родбину и при-

јатеље да је 15. јануара 2020, у 74. години,

преминуо наш драги

МИЛОМИР ЦВЕТИЋ
1946–2020.

Сахрана је обављена 17. јануара 2020. го-

дине на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, 

син АЛЕКСАНДАР са породицом

и ћерка АНЂЕЛИЈА са породицом

(111/287970)

Последњи поздрав драгом оцу

МИЛОМИРУ ЦВЕТИЋУ
Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Син АЛЕКСАНДАР, снаја МИЛИЦА и унук РАДЕ
(112/287970)

Последњи поздрав драгом оцу

МИЛОМИРУ ЦВЕТИЋУ
Увек ћемо се сећати твоје доброте и ведрог духа.

Ћерка АНЂЕЛИЈА, зет МИОДРАГ

(113/297970)
и унуци ТЕОДОРА и ВУК

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛОМИРУ ЦВЕТИЋУ
Почивај у миру.

Породица РИСТИЋ

(114/287970)

Социјалној радници, колегиници и драгој прија-

тељици

ЈУЛИЈАНИ БАЛОГ

последњи поздрав.

Члановима породице искрено саучешће.

Центар за социјални рад

„Солидарност” Панчево
(120/ф)

Последњи поздрав мајци

ЈУЛИЈАНИ БАЛОГ
Чуваћемо успомену на тебе, хвала ти за све.

Ћерка НАТАША, син МИЛЕ и снаја ДРАГАНА

(121/287992)

Последњи поздрав

НИКОЛИ СРДАНОВИЋУ
1937–2020.

Драгом супругу, оцу, очуху, деди и прадеди

од породица СРДАНОВИЋ, ЂЕКИЋ, ХОЈЕР,

НАЂ и ИЛИЋ

(86/287920)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке
на ших услу га 
да на це не 

огла са и чи ту ља
одо бра ва мо 
по пуст свим 

рад ним да ни ма
осим сре дом.
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300-820, 300-830

Годишњи помен

БОШКУ СРЕТЕНОВИЋУ
1948–2019.

Бол уме да прође, али туга остаје вечно.

Почивај у миру.

Твоја ВЕРА

(41/287824)

29. јануара 2020. навршава се четрдесет

дана откад си нас напустио

ДРАГОЈЕ ФИЛИПОВИЋ
8. XII 1961 – 21. XII 2019.

Неутешни, с поштовањем и љубављу: 

супруга ГОРДАНА, син САША

и ћерка МАРИНА

(43/287829)

30. јануара 2020, у 11 сати, на Новом гробљу,

дајемо четрдесетодневни помен вољеном

ЦЈЕТКУ ПЕТРОВИЋУ

Увек ће те се сећати твоја мајка ГРОЗДА

(46/287833)

30. јануара 2020, у 11 сати, на Новом гробљу,

дајемо четрдесетодневни помен вољеном

МИШИ

Увек ће те се сећати сестра ЈАДРАНКА

и брат ЗОРАН са породицама

(47/287833)

30. јануара 2020, у 11 сати, на Новом гробљу,

дајемо четрдесетодневни помен вољеном

МИШИ

Увек ће те се сећати: ДРАГО

и РАДЕНКА са породицом

(48/287833)

27. јануара навршава се
тридесет пет година од
смрти

ЈОЦЕ
ТОМИЋА

ЧАЂЕ
1930–1985–2020.

Ћерка ЛЕЛА и син

ЖИКА са породицама
(49/287836)

Четрдесет дана нашој драгој

СЛОБОДАНКИ ТОДОРОВИЋ

ДАНКИ

Остајеш заувек у срцима свих нас.

Твој брат БОБАН са породицом

(63/287864)

МИЛАНКА

СУВАЧАР

Тринаест година ка-

ко ниси са нама, а и

даље си у нашим ср-

цима.

Твоји најмилији
(67/287873)

ДРАГОЈЕ

ФИЛИПОВИЋ

Чуваћемо те у срци-

ма и успоменама.

Брат ДРАГАН, снаја

ЈАСНА и братанац

МИРОСЛАВ

(55/287850)

СЕЋАЊЕ

МАРА

ЂОРЂЕВИЋ
22. I 2003 – 22. I 2020.

ДРАГИША, НАДА

и НЕНАД

(28/287797)

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНА

СРЕТЕНОВИЋ
28. I 2017 – 28. I 2020.

Живот без тебе је бо-

лан, дом није дом без

мајчинске љубави и

без подршке супруге.

Много недостајеш.

Твоји: ћерка

СТАНИСЛАВА

и супруг СЛОБОДАН

(65/287687)

У суботу, 25. јануара, у
11 сати, на Новом гро-
бљу, обележићемо јед-
ногодишњи помен на-
шој драгој

СЛАВИЦИ

КЕПИЋ

Прође година откада

ниси са нама.

Супруг МИЋА, 

син ЖЕЉКО, 

ћерка НАТАША, снаја

ГОРДАНА, унук ЛАЗА

и унуке АЊА, СОФИЈА

и ЈОВАНА

(80/287909)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН

ВОЈИСАВЉЕВИЋ
27. I 2001 – 27. I 2020.

С љубављу и тугом за-

увек у нашим срцима.

Породица

ВОЈИСАВЉЕВИЋ
(81/287912)

26. јануара 2020. године, навршава се

пет година откада није са нама наш

драги

ТОМИЋ СЛАВОЉУБ

МИЋА
2015–2020.

Радо те се сећамо и по доброти памтимо.

Твоји најмилији

(89/287926)

Поштованом

ДРАГУТИНУ ПЕЧЕНИЦИ
25. I 2000 – 25. I 2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(94/287936)

ДРАГОЈЕ

ФИЛИПОВИЋ

Почивај у миру.

Твоји: ћерка

МАРИНА, зет МИЋА,

унуке НИНА и

МИОНА МИЛАКОВ

(96/287940)

ПАВЛОВИЋ

МИРЈАНА МИЛИНКО СТОЈАНКА
1949–1984. 1912–1996. 1921–2007.

Време не доноси заборав јер ви постојите и живите у нашим нејлепшим

успоменама.
Сестра и ћерка СПОМЕНКА и зет ВЕЛИЗАР

(97/и)

26. јануара пролази година откако је у тишину

вечног мира отишао наш вољени

ДАНЕ БРУЈИЋ
1934–2019.

Тамо га прати наша љубав јача од заборава.

Његови најмилији

(103/287949)

У суботу, 25. јануара

2020. године наврша-

ва се година откад

није са нама

ЖИВОЈИН

МАЂАРОВ

ЖИВАНКО

Година без тебе са

успоменама прође.

Заувек у мојим ми-

слима.

Твоја супруга ДЕСА

(108/287953)

Годишњи помен

ЖИВОЈИН

МАЂАРОВ

ЖИВАНКО

Заувек остајеш у нашим

срцима.

Ћерка ЉИЉАНА

са породицом
(105/2879539

Прошла је тужна годи-
на откако није са нама

ЖИВОЈИН

МАЂАРОВ
деда АКИ

Заборав не постоји. Зау-
век остајеш у нашим ср-
цима.

ИРИНА, ШАНДОР и
ћерка ДРАГАНА

(107/287953)

ЖИВОЈИН

МАЂАРОВ

ЖИВАНКО

Успомене не бледе.

Праунуци АНЂЕЛА

и ОГЊЕН са мамом

и татом

(106/287953)
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� Сређивање комплетне документације 

и превоз покојника у земљи и иностранству

� Уз купљену погребну опрему превоз гратис

у општини Панчево и 10% попуста 

на каменорезачке услуге

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59

СЕЋАЊЕ

НОВАКОВИЋ

ТОМИСЛАВ БОСИЉКА
1934–2003. 1942–2017.

Драги наши родитељи, хвала Вам за све што сте уткали у нас.

Захвални потомци

(2/287755)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛИЋ

ДРАГОМИР МИЛЕНА
суд. окр. Суда Рођ. Јовановић

1911–1989. 1918–2010.

С љубављу и поштовањем породица НИКОЛИЋ

(3/287759)

Сећање на нашу

ВЕРОСЛАВУ КРЧАДИНАЦ
Рођ. Матић

1938–2015.

Сећамо те се са тугом и поносом.

Супруг ЛАЗАР и синови КОСТА и СТОЈАН са породицама

(7/287765)

Прошла је тужна година откада није са

нама наш драги

СРЕТЕН ЋАЛИЋ

Помен ћемо одржати 25. јануара 2020. го-

дине, на гробљу Котеж, у 11.30. Пуно нам

недостајеш и бескрајно те волимо.

Сваког часа и трена у срцу си и мислима

твоји најмилијих

(8/287768)

25. јануара, у 11 сати, одржаћемо годишњи по-

мен на Католичком гробљу

СИНИШИ ВРАЊКОВИЋУ

Тридесет лепих година заменила је тужна и дуга

година без тебе.

Волећу те увек.

ЈАГА

(22/287788)

Прошла је година

СИНИША

ВРАЊКОВИЋ

У нашим сећањима

ћеш бити заувек.

Породице ШУША

(23/287788)

СТАНКОВИЋ

РАДОВАН МИРСА
2002–2020. 2016–2020.

Чувамо Вас од заборава.

(25/287793)  Ћерке БЛАГИЦА, МИРА, ЗОРИЦА и СНЕЖАНА

ЖИВАН

ПОПАДИЋ
23. I 2010 – 23. I 2020.

Вољени наш, кажу да

време лечи … време

не лечи ништа, само

пролази десет година

туге без тебе.

Твоје: МАРИЈА, 

НАДИЦА, ЈОВАНА

и ЛАУРА

(26/287795)

СЕЋАЊЕ

ЈАЊА

БОДРОЖИЋ
24. I 2001 – 24. I 2020.

Увек ћеш бити у на-

шим срцима и мисли-

ма, јер вољени ника-

да не умиру.

Твоји: супруг

ИЛИЈА, син МИЛАН

и ћерка МАРИЈА

с породицама

(27/287796)

ТУЖНА СЕЋАЊА

САША ТОМОВИЋ ФРАЛЕ
2003–2020.

Увек си у нашим срцима.
Твоји: отац и мајка

(31/287802)

У недељу, 26. јануара 2020. године, у 11

сати, на гробљу у Војловици, обележиће-

мо годину откако није са нама

МИЛА ФУШТИЋ
9. VI 1956 – 30. I 2019.

Прошла је година, туга нам не пролази, са-

мо покушавамо да је надјачамо лепим

успоменама на године проведене са тобом.

Недостајеш нам...

Твоји најмилији

(33/287804)

РАДОСАВ

НИКОЛИЋ
1. III 1943 – 29. I 2016.

Заувек у нашим ср-

цима.

Твоја породица

(37/287815)

Четворогодишњи помен нашој

ИВАНКИ СТАНИМИРОВИЋ

Недостајеш нам.

Твоја породица

(39/287819)

Годишњи помен

куми

МИЛИ

Време пролазе, успо-

мене остају.

Кума МИЦА

са породицом

(50/287838)

25. јануара 2020. да-

ваћемо шестомесеч-

ни помен вољеној

мајци и баки

МИЛКИ

КОКОТОВИЋ
1936–2019.

Данас ми срце плаче

и зебе, јер ми мајко

нема тебе.

Ћерка ГОРДАНА, 

зет ЗОРАН и унука

ЗОРАНА са породицом

(52/287844)

25. јануара 2020, у 11

сати, на гробљу у Ја-

буци, одржаће се јед-

ногодишњи помен

БЛАГОЈЕ

КОСТАДИНОВИЋ

Успомена на тебе

живот нам чини леп-

шим. 

Ћерка ОЛГИЦА

са децом

(77/287898)

Прошла је година бо-

ла откако ниси тата

са нама

БЛАГОЈЕ

КОСТАДИНОВИЋ

Нека те наше мисли

загрле, нека те наше

сузе пољубе. И нека

те у тишини вечног

мира прати наша љу-

бав!

Твоја ћерка ЦАЦА

са породицом

(78/287901)

Драги брате

СИНИША ВРАЊКОВИЋ
1964–2019.

Нисам стигла да ти руку стиснем на крају. Напустио си

нас без иједне речи. Тај бол сам сакрила дубоко у ду-

ши, да буде само мој.

Понекад га пустим да направим места. 

Бол је претешка, а туга за тобом вечна.

Мајка МАРА и сестра СНЕЖАНА
(90/287928)
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СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА ЈОВИЧИЋ МАЈА
1999–2020.

Породица

(1/287749)

25. јануара 2020, у 12 сати, на Новом гробљу, даваћемо годи-

шњи помен нашем вољеном

СВЕТОЛИКУ ЈОВАНОВИЋУ
1939–2019.

Увек у нашим срцима.

Супруга БРАНКА и син МИЛОРАД

(4/287762)

СЕЋАЊЕ

САВА КОВАЧЕВИЋ
рођ. у Омољици

2011–2020.

Чувамо те од заборава.

Супруга БРАНКА и ћерка НАТАША

са породицом

(10/и)

СЕЋАЊЕ

МУРГИН

ЗОРАН ОЛГА
2009–2020. 2000–2020.

(11/287771)
                                                        Ћерке са породицама

Драга мама, навршава се годину дана откако

више ниси са нама. Живећеш вечно у нашим

срцима.

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
27. X 1944 – 31. I 2019.

Ожалошћени: ћерка ДАНИЈЕЛА и зет ЂОРЂЕ

(13/287775)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
недељу, 26. јануара 2020, у 11 сати, давати једно-
годишњи помен нашој вољеној супрузи, мајци,
ташти и баки, на гробљу у Омољици

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
Рођ. Станковска

27. X 1944 – 31. I 2019.

Најдража наша Лозена, година прође, али се ту-
га не смањује. Никада те нећемо заборавити.
Желимо ти вечни мир и рајске вртове.

Ожалошћени: супруг ПЕТАР, ћерке ДАНИЈЕЛА
и ДРАГАНА, син МИЛАН, зетови ЂОРЂЕ и НЕ-
НАД и унуци ЛУКА и ДУЊА

(14/287775)

Прошла је најтужнија година откако нас је на-

пустила драга мајка, ташта и бака

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
27. X 1944 – 31. I 2019.

Мајчице мила,

стално си присутна у нашим мислима и сећа-

њима, јер оставила си трагове који се не бри-

шу и сећања која не бледе.

Недостајеш као првог дана.

Твоја ћерка ДРАГАНА, зет НЕНАД

и унука ДУЊА

(15/287775)

Годишњи помен нашем

ШВАБИ

Твоја породица

(16/287776)

Велике љубави умиру на исти дан

ПЕРОВИЋ

РУЖА и др МИОДРАГ
1933–2007. 1930–2014.

27. јануар постао је најтужнији дан за нашу по-

родицу.

Воле вас: ћерка БОБА и унук ЂОРЂЕ ПЕРОВИЋ
(17/287777)

Четири године отка-

ко није са нама

МАРИЈА

ЈОВАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји ВИКТОР

и САША
(18/287787)

Четворогодишњи по-

мен куми

МАРИЈИ

ЈОВАНОВИЋ

Вечно ћеш бити у на-

шим срцима.

Кумови: ЛЕНКА,

СТЕВА и РАДА
(19/287787)

Сећање на наше драге

ЈОВАНОВИЋ

ЈЕЛЕНУ ЉИЉАНУ МАРИЈУ
2003–2020. 2011–2020. 2016–2020.

Заувек ћете бити у нашим срцима.

Ваши најмилији

(21/287707)

Четири године је про-

шло без наше ујне, снај-

ке и шурњаје

МАРИЈЕ

ЈОВАНОВИЋ

Никада те нећемо забо-

равити.

Породица КАЛИНИЋ

(20/287787)

БОРКА

РАДМИЛА СЛОБОДАН
1990–2020. 1998–2020.

Чувамо вас од заборава.

(24/287793)
                                  Син БОРИВОЈ и снаја СНЕЖАНА

4. фебруара навршава
се шест месеци од смр-
ти нашег драгог

МИЛАНА

КРЕЦУЉА
26. јануара посетићемо
твој гроб и залити га су-
зама.

Твоји најмилији

(32/287808)

24. јануара 2020. године, у 11 сати, на гробљу Котеж
даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

ОЛГИ СМИЛИЋ
Заувек у нашим срцима.

Њени најмилији
(35/287809)

СЕЋАЊЕ

27. I 1990 – 27. I 2020.

РАДМИЛА БОРКА

Син ДРАГОСЛАВ са породицом

(44/287832)

25. јануара навршава се четрдесет дана откада није са

нама

ДРАГА ЛАЛОВИЋ НАНА
1930–2019.

Почивај у миру Твоја деца
(51/287840)

Прошло је четрдесет

дана од смрти моје

мајке

ДРАГЕ
16. XII 2019 – 25. I 2020.

Ћерка БУБА

(74/287892)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Др жи те сво је фи нан сиј ско ста -
ње у стро гој тај но сти, јер мо же -
те до ћи у ве о ма не при јат ну си -
ту а ци ју с при ја те љем ко ји ће
тра жи ти по зај ми цу. Во ди те ра -
чу на о лич ним до ку мен ти ма.

Ако пла ни ра те пу то ва ње у
ино стран ство, тре ну так је вр ло
по во љан. Све по ла ко кре ће с
мр тве тач ке. Уко ли ко во ди те
суд ски спор, оче куј те по вољ не
про ме не. По др шка по ро ди це
је мак си мал на.

Ваш ве ли ки про блем је то што
слу ша те, а не чу је те. Сти сли су
вас про бле ми, па вас по ла ко
хва та па ни ка. Сми ри те се, раз -
ми сли те где гре ши те, па тек он -
да уђи те у рас пра ве. По тра жи -
те по моћ ста рог при ја те ља.

Игром слу ча ја до ла зи те до но -
вих са зна ња, па ће те мно го
то га гле да ти на пот пу но нов
на чин. Бу ди те му дри, по ву ци -
те се. Вре ме је као ство ре но
за љу бав, мак си мал но га ис -
ко ри сти те.

На ред на не де ља вам до но си
до бре при ли ве нов ца, по ве ћан
обим по сла, али и апе тит. Про -
бај те да сво ју по тре бу за ве ћом
ста бил но шћу не на док на ђу је те
хра ном. По ја ча на по тре ба за
не жно шћу.

Озбиљ но раз ми шља те о то ме
да по кре не те соп стве ни по сао.
Но вац вам не ће при сти за ти
ка ко сте пла ни ра ли, али мо же -
те раз ми сли ти и о не кој вр сти
парт нер ства. Љу бав ни жи вот
се по ла ко бу ди.

Про те кла не де ља вам је до не -
ла мно го пи та ња, а ма ло од го -
во ра. Мо ра те до не ти ко нач ну
од лу ку о то ме шта да ље да ра -
ди те са сво јим жи во том. Но -
вац вам до ла зи, али тро ши те
уме ре но.

По сто ји ве ли ка шан са да ко нач но
на ђе те по сао ко ји ће вас задо во -
љи ти. То мо же би ти и не ка стра -
на фир ма или чак у ино стран -
ству. Ако сте у ве зи, на ред ни пе -
ри од обе ћа ва мно го стра сти и ро -
ман ти ке, па им се пре пу сти те.

Не до зво ли те да вам ло ше ми -
сли по ква ре дан, а ло ше од лу -
ке жи вот. Не за бо ра ви те – сва -
ко има пра во на гре шку. При -
ла го ди те се са да шњем тре нут -
ку, ра ди те ви ше, дру жи те се.
Мо гу ћа де пре си ја.

Циљ ко ји сте се би за цр та ли је
мо гућ, али вас ко шта мно го
жи ва ца. Па зи те ко ме шта при -
ча те. Из не над ни пут мо же
про ме ни ти ва ше по гле де на
тре нут ну си ту а ци ју. За љу бљу -
је те се по ла ко али си гур но.

До ве ли ких про ме на на по слу
и у при ват ном жи во ту не ће до -
ћи оно ли ко бр зо ко ли ко оче ку -
је те. Раз ми сли те да ли сте сво -
јим ста во ви ма по вре ди ли не -
ког при ја те ља. Ма ње тр за ви це
за Ри бе у бра ку.

По ла ко ула зи те у ве о ма по во -
љан пе ри од. Не пра ви те на гле
за о кре те у ка ри је ри, оста ви те
то за про ле ће. Му че вас љу -
бав, не ре ше ни од но си с парт -
не ром и ва ше де та љи са ње.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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Вре ме је ка да се све ви ше и
на ших су гра ђа на оти ску је у бе -
ли свет у по тра зи за из да шни -
јим из во ром ег зи стен ци је, а бу -
ду ћи да сва ко, у ве ћој или мањој
ме ри, че зне за род ним ме стом,
„Пан че вац” им пру жа при ли ку
да се ма ло олак ша ју у тре ну -
ци ма „но стал ги чар ске” кри зе.

У овој ру бри ци пан че вач ки
„га стар бај те ри” из свог угла
опи су ју кон крет не де сти на ци -
је и ука зу ју на раз не осо бе но -
сти ко је ка рак те ри шу то под -
не бље и љу де.

У ак ту ел ном бро ју наш су -
гра ђа нин Не над Стој чић, у фуд -
бал ском све ту по знат као Жу -
ћа, јед на од, без пре те ри ва ња,
ов да шњих играч ко-тре нер ских
ле ген ди, го во ри ка ко му је у
Ки ни, где се пре две го ди не об -
рео тра гом нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту.

Наш су гра ђа нин Не над Стој -
чић, ро ђен 1972. го ди не, ина -
че Гло го њац, цео до са да шњи
век по све тио је фуд ба лу.

За пра во, реч је о бај ко ви тој
жи вот ној при чи за сно ва ној на
чи стој љу ба ви пре ма нај по пу -
лар ни јој пла не тар ној игри, ко -
ја га је од ве ла чак на дру ги
крај све та.

По зив ко ји се не од би ја

По пу лар ни Жу ћа је пр ве озбиљ -
не фуд бал ске ко ра ке на пра вио
на зе ле ном те пи ху пан че вач -
ког „Же ле зни ча ра”, али нај ду -
же је играо за „љу тог” град ског
ри ва ла – „Ди на мо”, у чи јем
дре су је го ди на ма но сио и ка -
пи тен ску тра ку. На сту пао је и
за пр во ли га шки „Рад”, па за
„Зве зда ру” и че ла рев ски ЧСК,
да би ко пач ке ока чио о клин
на кон што је с ка над ским клу -
бом срп ских исе ље ни ка „Бе ли
ор ло ви” из То рон та 2008. го -
ди не осво јио ти ту лу шам пи о -
на зе мље ја во ро вог ли ста.

Тре нер ски по сао је прак тич -
но за по чео фор ми ра њем фуд -
бал ске шко ле ОФК „Стен ли”;
на ста вио је у „Омла дин цу” из
Опо ва, а по том је у Срп ску ли -
гу увео „Бо рац” из Са ку ла, да
би се на ду же скра сио у по ме -
ну том „Же ле зни ча ру”, као по -
моћ ник и по том пр ви тре нер,
где је успе шно ра дио до од ла -
ска у Ки ну 2018. го ди не.

– За па зи ли су ме љу ди из
јед не бе о град ске ме на џер ске
аген ци је ко ја пра ти рад фуд -
ба ле ра и тре не ра, што је ре -
зул ти ра ло по ну дом за ан га -
жман у Ки ни. Ни је ми би ло
ла ко да пре се чем, јер сам у
„Же љи”, за ове при ли ке, имао
иде ал не усло ве. Ме ђу тим, би -
ло је те шко од би ти тај фи нан -
сиј ски иза зов, а и пред сед ник

клу ба Зо ран На ун ко вић, као и
увек, ис пао је ко рек тан и без
око ли ша ња се сло жио с тим да
та ко не што не смем да про пу -
стим. Ипак, цео по ду хват за
ме не је био ве о ма ри зи чан, јер
ама баш ни шта ни сам знао о
Ки ни, а и тре ба ло је код ку ће
оста ви ти по ро ди цу с три ћер ке
– по чи ње при чу Жу ћа.

„Го лај” и играј „су ћо”

Имао је два ме се ца да се при -
пре ми, а у то ме му је нај ви ше
по мо гао „Гугл тран слејт”, пре -
ко ко јег се спре мао за нај о -
снов ни ју ко му ни ка ци ју на
тренин гу.

– Та ко сам већ у но вем бру
уз ле тео ави о ном и, пре ко Мо -
скве и Шан га ја, сти гао на од -
ре ди ште. При јем је био то ли -
ко не за бо ра ван да сам истог
мо мен та схва тио ка ко сам на
пра вом ме сту. Ме ђу тим, њи -
хо во из не на ђе ње би ло је још
упе ча тљи ви је, и то на кон што
су чу ли да сам се већ на пр вом
су сре ту игра чи ма обра тио на
ки не ском и по звао их да се
оку пе са „го лај”, што у пре во ду
зна чи: до ђи. И оста так тре нин -
га од ра дио сам без пре во ди о -
ца, у шта они про сто ни су мо -
гли да по ве ру ју. У ме ђу вре ме -
ну сам на пре до вао до те ме ре
да са да мо гу да ко му ни ци рам
и у про дав ни ци. Чак су ми због
то га и не ки „пан че вач ки” Ки -
не зи ода ли при зна ње, иа ко ми
је још увек те шко да их у пот -
пу но сти раз у мем, на ро чи то ка -
да бр зо го во ре. У том слу ча ју
се на до пу ња вам ен гле ским, ко -
ји Ки не зи ве о ма ло ше зна ју, па
ми не пре о ста је ни шта дру го
не го да на ста вим уса вр ша ва -
ње. Ка да је реч о пи са њу, ту су
ства ри већ ком пли ко ва ни је: је -
ди но што сам на пи сао је „су -
ћо”, што зна чи фуд бал – ка же
овај Гло го њац.

Та ко је та лен то ва ни струч -
њак про на шао се бе у је да на е -
сто ми ли он ском гра ду Ханг џоу,
уда ље ном око 150 ки ло ме та ра
од Шан га ја, ме сту ко је ка рак -
те ри шу при јат на кли ма и пре -
див на при ро да.

– Зо ву га и „зе ле ни град”, јер
ње го ви жи те љи ни су до зво ли -
ли да га ар хи тек ту ра угу ши,
што је фа сци нант но, иа ко се

сва ко днев но гра ди на хи ља де
ква дра та. Ужи вам и у кли ми,
ко ју до дат но по зи тив но ка рак -
те ри ше бли зи на мо ра, док о
за га ђе но сти не ма ни го во ра,
без об зи ра на ве ли чи ну ме ста.
А ка да је о гран ди о зно сти реч,
шта тек на ве сти за обли жњи
чу ве ни Шан гај, ко ји има пре -
ко 25 ми ли о на ста нов ни ка. У
ње му је све им по зант но – од
пар ко ва до згра да. При ме ра ра -
ди, ја жи вим на че тр де сет пе -
том спра ту и то се мо же на зва -
ти са свим нор мал ним. За ни -
мљи во је и то да на сва ком том
мо ну мен тал ном објек ту по сто -
ји не ки спорт ски те рен, док је

пре са мо пет го ди на био ве ли -
ки про блем на ћи ме сто за игра -
ње фуд ба ла. Са да их сва ка згра -
да, шко ла и вр тић има ју на -
пре тек – ис ти че успе шни струч -
њак.

Мао и Си су бо го ви

Шко ле су и до каз да, без об зи -
ра на мо дер ни за ци ју и ли бе -
ра ли за ци ју ки не ског дру штва,
пре све га при вре де, та мо још

увек, у иде о ло шком сми слу,
вла да не ки ау тен тич ни об лик
ко му ни зма.

– Сви уче ни ци у шко ли но се
цр ве не ма ра ме. А сва ког да на
се по ди же за ста ва. Че сто пра -
ве и сле то ве на лик оном на -
шем дав на шњем на Дан мла -
до сти. Ка да је реч о гла му ро -
зно сти та квих до га ђа ја, пам -
тим отва ра ње јед ног ре ла тив -
но обич ног тур ни ра, ко је ни је
пре ви ше за ста ја ло за олим пиј -
ским спек та кли ма. По ред то -
га, на свим так ми че њи ма су -
ди је и ка пи те ни да ју за кле тве
да ће по ште но су ди ти или игра -
ти. Све у све му, Мао је и да ље
бог, на све стра не су ње го ве
сли ке, по пут јед не огром не у
Шан га ју, у чи је ди мен зи је сам
се и лич но уве рио. Ни шта ма -
ње Ки не зи не гло ри фи ку ју ни
ак ту ел ног во ђу Си Ђин пин га –
ка же Жу ћа.
Он на ро чи то апо стро фи ра љу -
ба зност и мир но ћу љу ди ко је
сре ће на та мо шњим ули ца ма.
– За све ово вре ме ни сам ви -
део ни пре пир ку, а ка мо ли ту -
чу. Исто ва жи и за кра ђе, па
сам го то во убе ђен да ме ђу Ки -
не зи ма не ма ло по ва. На про -
тив, увек хо ће да по мог ну и
јед но став но у сва ком тре нут ку
оди шу по зи тив ним ви бра ци ја -
ма. Са свим дру га чи је од ути -
ска ко ји сам имао ка да сам их
сре тао на на шем бу вља ку. Ин -
те ре сант но је да су на ро чи то
пред у сре тљи ви ка да је реч о
то ме да њи хо ви го сти не оста -
ну глад ни. При том, њи хо ву хра -
ну про сто обо жа вам и ис кљу -
чи во њу је дем од пр вог да на,
иа ко су у гра ду за сту пље не ку -
хи ње из це лог све та. Нај ви ше
во лим ри бу, и то у ра зним ва -
ри јан та ма с не из о став ним  во -
ћем и по вр ћем. Хле ба не ма,

већ уз глав но је ло иде ис кљу -
чи во пи ри нач или про ја. Про -
бао сам све и сва шта, а мо жда
ми се нај ви ше до па ла кра ба.
Сер ви ра се у окло пу и пр ви пут
ми је би ло ја ко не згод но да јој
при ђем. С дру ге стра не, са ми
Ки не зи на тр пе зи обич но има -
ју ви ше вр ста је ла, па ти би -
рај... И увек др же до ре да – ру -
ча ју тач но у под не и та да све
ста је. Исто ва жи и за њи хо ву
Но ву го ди ну, а у тих пет на ест
да на сви на сто је да не куд

отпуту ју. То је и раз лог за што
сам тре нут но у Ср би ји... – за -
кљу чу је Стој чић.

Но већ за не ки дан Жу ћа ће
по но во би ти ме ђу „сво ји ма”,
ко ји га је два че ка ју, јер су за -
хва љу ју ћи ње му по сти гли нај -
зна ме ни ти ји ре зул тат у исто -
ри ји, па ће у нај мно го људ ни -
јој зе мљи на ста ви ти ми си ју
ши ре ња спорт ских, али и људ -
ских вред но сти. А Ки на је мо -
жда и нај плод ни је тле за та ко
не што...

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Жу ки
Овај ма ли ша тра жи но ву по ро -
ди цу, а стар је око шест ме се ци.
Про на ђен је с по вре дом но ге, па
су га на ши ху ма ни су гра ђа ни при -
вре ме но збри ну ли и из ле чи ли.

Жу ки је вак ци ни сан и очи шћен
од па ра зи та, а мно го је до бар и
по слу шан и сла же се са свим дру -
гим жи во ти ња ма. Зна да вр ши ну жду на по љу, али ни је на у -
чен на по во дац, иа ко се и то мо же са вла да ти уз ма ло тру да.

Све дру ге ин фор ма ци је се мо гу до би ти на имејл адре си
udomi.ljubimce@gmail.com.

Ми о драг
Млад муж јак, стар око шест ме се ци,
тра жи вла сни ке или удо ми те ље. Ма ли
је ра стом и те жак са мо не што ви ше од
шест ки ло гра ма, а но си цр ве ну огр ли цу
ко ја уме сто ал ке има са ви јен ко мад де -
бе ле жице.

Ми о драг је уми љат и мио, а на шао се
у по дру му ку ће у Ули ци Мак си ма Гор -
ког, али се не зна ка да је упао или је мо жда уба чен. По вре -
ђен је, прем да по вре да но ге и ку ка ни је мно го те шка.

Пас је чист, ухра њен, ни је имао бу ве, а до био је та бле ти цу
про тив па ра зи та, док се све дру ге ин фор ма ци је мо гу до би ти
на те ле фон 063/829-83-18.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ТИ ТО, БА ТА, 

МА – ЈУ ГА!

Не по сто ји Ки нез, по го то во

ста ри ји, ко ји ни је чуо за

Вал те ра, то јест Ба ту Жи -

во ји но ви ћа – ре чи су мно -

гих ко ји су бо ра ви ли у нај -

мно го људ ни јој зе мљи, а и

сам Жу ћа се у то уве рио.

– То је за и ста фе но мен,

али на ср цу им је и Ти то,

као и Ју го сла ви ја уоп ште,

од ко је су мно го учи ли, јер

во ле да ку пе све оно што

вре ди. Због то га мно го Ки -

не за до ла зи код нас, по пут

пе то ри це мо јих но во пе че -

них при ја те ља. Обо жа ва ју

Бе о град, а свра ти ли су и

код ме не у Пан че во – на по -

ми ње пан че вач ка ле ген да.

ЈА ПАН – НАЈ ЉУ ЋИ РИ ВАЛ

Стој чић се об рео у клу бу „Huanlong Green Hawk” у гра ду

Ханг џоу, ко ји је ме ђу во де ћим дру го ли га ши ма и ве ро ват но

ће ући у елит ни ранг. За пра во, он је тре нер на ака де ми ји

ко ја се ба ви де цом.

– Је дан сам од 165 ки не ских и 18 стра них тре не ра. Од лич -

но са ра ђу јем ка ко с ко ле га ма, та ко и са ад ми ни стра тив ци ма

и што је нај ва жни је – с де цом. Јед но став но, Ки не зи су на -

пра ви ли стра те ги ју да свој фуд бал учи не моћ ним, па су, по -

ред оста лог, до ве ли и зве зде по пут Ли пи ја, Ка на ва ра... Ме -

ђу тим, с ре пре зен та ци јом ни ка ко да им кре не, па су схва ти -

ли да мо ра ју да кре ну од нај мла ђих. Циљ им је да за по че -

так бу ду стал ни уче сни ци свет ског пр вен ства, по пут ве ли ког

ри ва ла – Ја па на. И ка да сам ви део шта су на пра ви ли од свог

гра да за та ко крат ко вре ме, га ран то ва но ће та ко би ти и с

фуд ба лом. На ро чи то за то што га и пред сед ник Си нај ви ше

во ли од свих спо р то ва, а он да то са мим тим ва жи за све дру -

ге. Ша лу на стра ну, има ју кван ти тет и си сте ма ти чан рад, па

из то га мо ра да се из не дри и ква ли тет – ис ти че Жу ћа.

СА ШЕ КИ ЈЕМ ШАМ ПИ ОН У КА НА ДИ

Не на да је пре пет на е стак го ди на пр ви пут у ино стран ство,

тач ни је у Ка на ду, по звао ни ко дру ги не го ле ген дар ни Дра го -

слав Ше ку ла рац, та да шњи шеф струч ног шта ба та мо шњег

(срп ског) клу ба „Бе ли ор ло ви”, ко јем су 2008. го ди не прак -

тич но њих дво ји ца обез бе ди ли ти ту лу на кон ско ро по ла ве ка.

– Ше ки ме је пр ви пут ви део на на шем град ском ста ди о -

ну ка да је као тре нер во дио „На пре дак” про тив „Ди на ма”.

Том при ли ком сам као зад њи ве зни дао два го ла и на кон 0

: 2 ути цао да по бе ди мо с 3 : 2. По од ла ску у То рон то на ње -

гов по зив сва ко днев но смо се дру жи ли и од го вор но мо гу да

твр дим да је био људ ска и фуд бал ска гро ма да. Реч ју, сва -

шта сам од ње га на у чио. Због све га, оста ли смо у кон так ту

до пре го ди ну да на, ка да нас је, на жа лост, дру га „Зве зди -

на” зве зда за у век на пу сти ла – с ту гом го во ри Жу ћа.

НА ШИ У БЕ ЛОМ СВЕ ТУ: НЕ НАД СТОЈ ЧИЋ У КИ НИ

НА ДА ЛЕ КОМ ИС ТО КУ КАО МЕ ЂУ СВО ЈИ МА

Сцена са извесног гламурозног отварања 
„сасвим обичног” турнира

Наш стручњак од почетка тренинге води на кинеском

Жућа и жути змај – један од кинеских симбола



У хр ват ском гра ду Са мо бо ру одр -
жан је тра ди ци о на лан, 29. ме ђу на -
род ни тур нир у ка ра теу. У са ста ву
ре пре зен та ци је Ср би је би ла је и на -
ша су гра ђан ка Ми ња Вар са ко вић,
ко ја се над ме та ла у ка те го ри ји мла -
ђих се ни ор ки пре ко 68 кг.

Ми ња је на пу ту до фи на ла по бе -
ди ла так ми чар ке из Укра ји не и Изра -
е ла, а у бор би за нај сјај ни је од лич је
са ста ла се са ак ту ел ном шам пи он -
ком Бал ка на из Бо сне и Хер це го ви -
не, ко ју је по бе ди ла са 2:0.

Иа ко јој је тек „ула зна” го ди на у
ка те го ри ји мла ђих се ни ор ки, Ми -
ња је ис ку сно до шла до злат не ме -

да ље, без ијед ног из гу бље ног по е -
на на нај пре сти жни јем тур ни ру у
ре ги о ну. Овај тур нир је ујед но био
и ква ли фи ка ци о ни за уче шће на
Европ ском пр вен ству, ко је ће би ти
одр жа но по чет ком фе бру а ра у Бу -
дим пе шти.

Ми ња има од лич ну се зо ну иза се -
бе, као по бед ник на свим так ми че -
њи ма у Ср би ји и са осво је ном се ни -
ор ском ме да љом на пр вен ству Бал -
ка на. Од ње до бре ре зул та те тре ба
оче ки ва ти и у глав ном гра ду Ма -
ђар ске на смо три нај бо љих ка ра -
тиста и ка ра тист ки ња са Ста рог
конти нен та.

Кошаркашки трилер
на Стрелишту

Следе утакмице 
за опстанак

Шеснаесто коло Кошаркашке
лиге Србије донело је и двана-
ести пораз панчевачког Тами-
ша у овој сезони. Прошле су-
боте у Хали спортова на Стре-
лишту гостовала је Младост из
Земуна, а тај дуел је привукао
велики број гледалаца и сим-
патизера домаћег тима, који су
осетили да је време за прекид
црне серије...

Тамиш је био надомак три-
јумфа, од славља су га делиле
секунде, али кошарка је још
једном показала због чега је
називају „краљицом игара”. Би-
ла је то сјајна представа која
се ретко виђа на нашим про-
сторима. Домаћи тим је пре-
стигао високу предност рива-
ла, четрдесетак секунди пре
краја утакмице имао је и пет
поена „вишка”, а онда су Зе-
мунци у драматичном фини-
шу, буквално у последњим тре-
нуцима меча, стигли до бодо-
ва: Тамиш–Младост 82:83, по
четвртинама 19:25, 18:24, 19:14
и 26:20.

Почетак сусрета је припао
гостујућим кошаркашима, а Та-
миш је у тим моментима чу-
вао Лазар Васић, који је пости-
гао чак три „тројке” и тако ни-
је дозвољавао гостима да се
превише „одлепе”. Искусни са-
став из Земуна у једном мо-
менту је имао и десет поена
предности (9:19), али је Џерид
Роудс прецизним хицем за три
поена у последњим секундама
прве четвртине допринео да
вођство Младости буде подно-
шљиво – 19:25.

Ситуација на терену није се
изменила ни у другој четврти-
ни. Гости су играли агресивно,
пресинг по целом терену, а ка-
да је требало поентирати, има-
ли су расположеног Американ-
ца Такера... Да се кошаркашка
драма не заврши већ у првом
полувремену, побринуо се ње-
гов сународник у редовима Та-
миша Џерид Роудс, који је с
две „тројке” колико-толико па-
рирао расположеним и ефика-
сним гостима. Иако је Младост

на полувремену имала пред-
ност од дванаест поена (37:49),
права узбуђења су виђена тек
после одмора.

Земунци су трећу четвртину
започели силовито. Решетали
су кош домаћег тима из готово
свих позиција, а када је њихо-
ва предност досегла до седам-
наест поена, учинило се да је

питање победника решено.
Ипак, нису тако мислили и
момци које предводи тренер
Бојан Јовичић... Средином тре-
ће четвртине Тамиш је заиграо
много боље и сигурније, усле-
дила је серија поена његових
играча, решио је овај део утак-
мице у своју корист и у по-
следњу четвртину ушао с „ми-
нусом” од седам поена – 56:63.

Већ прилично усијану атмос-
феру у хали на Стрелишту „под-
грејао” је Бранислав Лабудо-
вић, који је поентирао уз фаул,
кош ривала погодио је и Прља,
а онда се разиграо и Милош
Николић. Његова „тројка” за
64:67 подигла је на ноге све ко-
ји су пратили овај сусрет, имао
је још два успешна пролаза ка
кошу Младости, а средином по-
следње четвртине, с линије сло-
бодних бацања, Роудс је први
пут довео Тамиш до вођства –
70:69. Изгледало је тада да су
домаћи коначно преломили меч

и загосподарили ситуацијом,
нарочито после погодака Пре-
драга Прље, када је Тамиш по-
вео са 77:72... Гости су „трој-
ком” смањили на 77:75, а онда
им је истом мером узвратио
Милош Николић – 80:75. Зе-
мунци се нису предавали, ус-
пели су да приђу на 80:79, али
је 4,9 секунди пре краја Лазар

Васић био прецизан с линије
слободних бацања, па је Тамиш
повео са 82:79 и победа је била
тако близу... Ипак, за неверо-
ватни пораз домаћина заслу-
жан је Игор Мијајловић, који
је буквално у последњој секун-
ди, из безизлазне ситуације, по-
годио „тројку” уз фаул, а онда
је све „зачинио” додатним пое-
ном из слободног бацања... До
краја су остале две стотинке и
није било времена за ново чудо.

– Увек преовладају посебне
емоције кад дођем у Панчево.
Ово је град спорта. Тамиш го-
динама чини чуда у српској ко-
шарци, а за мене је Бојан Јо-
вичић један од најбољих тре-
нера које имамо. Оваква утак-
мица се виђа једном у дваде-
сет година. Срећа је била на
нашој страни. Искрено веру-
јем да Тамиш неће имати про-
блема око опстанка у лиги –
рекао је после меча тренер Мла-
дости Драган Јаковљевић.

Панчевци су играли у саста-
ву: Николић (17 поена), Ча-
брило (четири), Васић (13), Пр-
ља (шест), Лучић (пет), Радо-
вић (два), Павићевић (два), Ву-
којичић (три), Филбиш, Јанко-
вић (шест), Роудс (17) и Лабу-
довић (седам поена).

– У спорту не постоји мину-
ли рад. У овом тренутку ми

смо међу најлошијим екипа-
ма у лиги, али верујем да ће-
мо смоћи снаге да се издигне-
мо и да у преосталих десет ко-
ла обезбедимо опстанак. Ло-
ше смо одиграли прво полу-
време, у наставку смо успели
да преведемо утакмицу, али
нисмо имали довољно концен-
трације ни среће да добијемо
овај меч. Једноставно, немамо
играча попут искусног Мијаи-
ловића, који једним потезом
може да реши меч. Није све
завршено. Има још довољно
времена и, што је најважније,
ми се још увек питамо о ко-
начном исходу шампионата.
Верујем да имамо квалитет за
опстанак – истакао је на кон-
ференцији за новинаре после
утакмице тренер Тамиша Бо-
јан Јовичић.

Панчевци наредног викенда
играју дерби зачеља. У глав-
ном граду ће одмерити снаге
са ОКК Београдом.
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арска

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ПАО У ПОСЛЕДЊОЈ СЕКУНДИ

У про сто ри ја ма клу ба на Град -
ском ста ди о ну у по не де љак,
20. ја ну а ра, ФК Ди на мо 1945
обе ле жио је сла ву – Све тог
Јо ва на.

Уло га до ма ћи на при па ла је
пред сед ни ку „бр зог во за” Го -
ра ну Ја њо ви ћу, а го сте су са -
че ки ва ли и чла но ви Управ -
ног од бо ра клу ба: Зо ран Ра -
дој ко вић, Алек сан дар Пав ко -
вић, Дра ган Па вло вић, Дра -
го слав Ћур чин...

Ме ђу број ним чла но ви ма
овог спорт ског ко лек ти ва

обеле жа ва њу Све тог Јо ва на су
при су ство ва ли и чел ни ци
Спорт ског са ве за Пан че ва,
пред сед ник Сло бо дан Би те -
вић и ге не рал ни се кре тар Де -
јан Пе рић, као и се кре тар
Фуд бал ског са ве за Пан че ва
Но ви ца Ан ђе лов ски.

У пра знич ном ду ху, по сле
се че ња слав ског ко ла ча, панче -
вач ко све штен ство је по же ле -
ло мно го успе ха у ра ду ФК-а
Ди на мо 1945, а же ља ма су се
при дру жи ли и сви оста ли чла -
но ви овог спорт ског ко лек тива.

У че твр так, 30. ја ну а ра, би -
ће при ре ђен још је дан не -
сва ки да шњи до га ђај, бар ка -
да је пан че вач ки спо -
рт у пи та њу.

Тог да на, тач но
у под не, у ве ли кој
са ли Спорт ског са -
ве за на шег гра да,
би ће про мо ви сан
је дин стве ни ка лен -
дар за 2020. го ди ну,
с ли ко ви ма нај бо љих
спор ти ста из Пан че ва.

Овај не сва ки да шњи до -
га ђај за наш град иза звао

је ве ли ко ин те ре со ва ње јав -
но сти, па ће про мо ци ји пан -

че вач ког спорт ског ка лен -
да ра при су ство ва ти

и пред став ни ци
спорт ских са ве -
за Ср би је и Вој -
во ди не, као и
мно ги дру ги
гости.

Тре ба ло би да
из ра да ка лен да ра

с ли ко ви ма нај бо љих
спор ти ста из на шег гра да
по ста не тра ди ци ја Спорт -
ског са ве за Пан че ва.

НЕ СВА КИ ДА ШЊИ ДО ГА ЂАЈ У ПАН ЧЕ ВУ

ПРО МО ЦИ ЈА СПОРТ СКОГ 
КА ЛЕН ДА РА

АК ТУ ЕЛ НО СТИ У ФК-у ДИ НА МО 1945

„БР ЗИ ВОЗ” 
ОБЕ ЛЕ ЖИО СЛА ВУ

НАД МЕ ТА ЊЕ КА РА ТИ СТА У СА МО БО РУ

ЗЛА ТО СТИ ГЛО У ПАН ЧЕ ВО

На пр вом тур ни ру у 2020. го -
ди ни, ко ји је одр жан 19. ја ну а -
ра у Но вом Са ду, у ор га ни за -
ци ји СК-а Ве лос, уче ство ва ло
је и два на ест стре ли ча ра из на -
шег гра да.

Ор га ни за то ри су се свој ски
по тру ди ли, па су при ре ди ли
вр хун ски тур нир, са од лич ним
осве тље њем ме та. Так ми че ње
је мо ра ло да се одр жи у два
тер ми на, јер је ин те ре со ва ње
би ло из у зет но ве ли ко – уче -
ство ва ло је пре ко 130 стре ли -
ча ра.

У та ко ја кој кон ку рен ци ји
чла но ви СК-а Пан че во су по -
но во би ли на ви си ни за дат ка и
оства ри ли за па же не ре зул та те.

У над ме та њу ка де та олим -
пик сти лом Ла зар Ан дре ев је
осво јио нај сјај ни је од лич је, а
Јо ван Шпе хар је био дру ги. Сјај -
ни су би ли и ве те ра ни. Иви ца
Шпе хар је осво јио зла то, Ми -
ло ван Ву јић сре бро, а Де јан
Фор го брон зу. У кон ку рен ци ји
ју ни ор ки у га ђа њу олим пиј -
ским лу ком Бар ба ра Бе кић је
за ра ди ла брон за но од лич је.

ТУР НИР У СТРЕ ЛИ ЧАР СТВУ

ДО БАР ПО ЧЕ ТАК НО ВОГ ЛЕТА

ЗАПАЖЕН РЕЗУЛТАТ МЛАДИХ ФУДБАЛЕРА

МАЛИШАНИ ОСВОЈИЛИ 
ПЕ ХАР У СА РА ЈЕВУ

Мла ди фуд ба ле ри Ди на ма
1945 оства ри ли су за па жен
успех на тур ни ру „Шам пи он
ју ни ор”, ко ји је одр жан од 9.
до 12. ја ну а ра у Са ра је ву.

Де ча ци ро ђе ни 2010. го ди -
не, ко је пред во ди тре нер Пе -
тар По чу ча, за вр ши ли су так -
ми че ње без по ра за, а у фи на -
лу су с 1:0 по бе ди ли са ра јев -
ски Же ље зни чар.

Ди на му 1945 су, по ред по -
бед нич ког пе ха ра, при па ле и
по је ди нач не на гра де. Ми лош
Ан тић је иза бран за нај бо љег
игра ча, а Урош Цве јин је био
нај е фи ка сни ји стре лац. То 
је био вр ло јак тур нир, а

конкурен ци ју је чи ни ло че -
тр де сет еки па из це ле бив ше
Ју го сла ви је.

Бо је Ди на ма 1945 бра ни ли
су: Ни ко ла Ми ја то вић, Ог њен
Лу чић, Да рио То шков, Урош
Цве јин, Ма те ја Ра до са вље вић,
Ми лош Ан тић, Не бој ша Пе -
три ца, Лу ка Ви ца но вић, Вла -
ди мир Бо дро жић, Бо рис Хуч -
ка, Дар ко Иса и ло вић, Мар ко
Ни ко лић и Бо рис Шмит.

Тим Ди на ма 1945 ко ји су
чи ни ли де ча ци ро ђе ни 2008.
го ди не сти гао је до осми не
фи на ла, док су еки пе ге не ра -
ци ја 2009. и 2011. за у ста вље -
не у че тврт фи на лу.
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Тре ће ме сто у 
ау то-сла ло му

Ве ли ки пла но ви 
за но ву се зо ну

Го ди ну за на ма, бар ка да је
спо рт у на шем гра ду у пи та њу,
обе ле жи ли су и чла но ви АМ -
СУ-а Фа на тик из на шег гра да.

На Пр вен ству Ср би је у ау то-
сла ло му мла да еки па из Пан че -
ва је у сво јој де би тант ској се зо -
ни осво ји ла тре ће ме сто у конку -
рен ци ји два де сет се дам клу бова,
а све то за хва љу ју ћи ви со ким
пла сма ни ма сво јих так ми ча ра.

У кла си 1 – на ста зи ри ва ли,
у бок су дру га ри – Ален Ђу хић
и Ми лан Ђор ђи јев ски за у зе ли
су пе то од но сно два на е сто ме -
сто сво јим во зи лом „фи јат пун -
то”. У кла си 2 се во ди ла брат -
ска бор ба за во ла ном „си тро е -
на Ц2”, у ко јој је Ни ко ла Иса -
ков за вр шио на тре ћем, а Алек -
сан дар Иса ков на пе том ме сту.

Нај за па же ни ји по је ди нач ни
ре зул тат оства рио је Ни ко ла
Алим пић, ко ји је по стао шам -
пи он кла се 4 у свом „ју гу 55”.

По ред ау то-сла ло ма, на ши
су гра ђа ни су де би то ва ли и у
брд ским тр ка ма. Мла ди Да мир

Ђу хић је на зах тев ном над ме -
та њу на Ко шут ња ку осво јио тре -
ће ме сто.

Удру же ње Фа на тик је про -
сла ви ло пр ву го ди ну по сто -
јања. Се зо на је би ла из у зет но
успе шна, па су и апе ти ти
почели да ра сту. Не ки од

помену тих мо ма ка пре се ли ће
се на кру жне тр ке, не ки на ре -
ли, али ау то-сла лом ће и да -

ље оста ти нај по се ће ни ја ди -
сципли на.

Све ча на до де ла на гра да нај -
у спе шни ји ма у обла сти ау то-
мо то спо р та оба вље на је на сај -
му спо р та у Бе о гра ду.

Ме ђу до бит ни ци ма при зна -
ња би ли су и пан че вач ки

„слало ма ши” Ни ко ла Алим пић,
пр вак кла се 4, и Ни ко ла Иса -
ков, тре ће пла си ра ни у кла си 2.

Чла но ви Ау то-мо то спорт -
ског удру же ња Фа на тик за вр -
ши ли су 2019. ле то на пра ви
на чин – уо чи Но ве го ди не из -
не на ди ли су шти ће ни ке До ма
за не збри ну ту де цу „Спо ме нак”
и том при ли ком уру чи ли но -
во го ди шње па ке ти ће за три -
десе так ма ли ша на раз ли чи тог
уз ра ста.

По пу лар ни „фа на ти ци” су
сво јим ау то мо би ли ма ушли у
дво ри ште До ма, где су их до -
че ка ла оду ше вље на де ца. Па -
ке ти ћи та да ни су би ли у пр -
вом пла ну, сре ћу и осмех на
ли ци ма ма ли ша на иза зи ва ли
су зву ци мо то ра, гр мља ви на ау -
спу ха... Дру же ње је тра ја ло око
сат вре ме на, а пре тво ри ло се у
ма лу жур ку на отво ре ном. Де -
ца су пу шта ла му зи ку из ко ла
и раз гле да ла ау то мо би ле.

Фа на тик је мла до удру же ње
из Пан че ва ко је оку пља ис кре -
не за љу бље ни ке у ау то мо би ли -
зам и има ве ли ке пла но ве у
2020. го ди ни.

Срећ но!

Стар то ва ла је но ва атлет ска се -
зо на и за так ми ча ре Ди на ма.
На Пр вен ству Бе о гра да за мла -
ђе ју ни о ре клуб из на шег гра да
обо га тио је сво ју ри зни цу ме -
да ља.

Стра хи ња Стев шић је осво -
јио брон за но од лич је у тр ци
на 800 ме та ра, а ње гов успех
још ви ше до би ја на зна ча ју
ако се зна да му је то би ло
пр во над ме та ње у овој кон ку -
рен ци ји.

Ана ста си ја Мр ке ла је за у зе ла
пе то ме сто у трци на 400 м.

На Пр вен ству Бе о гра да за
пи о ни ре од лич на је би ла Ма -
ри ја Мр ке ла, ко ја је три јум фо -
ва ла у надметању на 300 м у
кон ку рен ци ји осам де сет так -
ми ча ра. Та ко је са мо по твр ди -
ла да спа да у ред нај бо љих мла -
дих атле ти чар ки у на шој зе -
мљи. Ми ља на То до ро вић је
осво ји ла сре бр но од лич је у кон -
ку рен ци ји мла ђих пи о нир ки.

ПРВЕ МЕДАЉЕ ЗА АТЛЕТИЧАРЕ ДИНАМА

МАРИЈА НЕМА ПРЕМЦА

На Отво ре ном пр вен ству Бе о -
гра да у атле ти ци, ко је је одр -
жа но про шлог ви кен да, уче -
ство ва ло је око 300 ста ри јих
пи о ни ра из це ле зе мље. Атлет -
ски клуб Та миш, пред во ђен тре -
не ром Зо ра ном Ко ци ћем, оства -
рио је још је дан сја јан успех.

Са ња Ма рић је по сти гла из -
ван ре дан ре зул тат на де о ни ци
од 600 м, ко ји из но си 1:37,72
ми ну та, па је та ко осво ји ла шам -
пи он ску ти ту лу у гру пи так ми -

чар ки до ше сна ест го ди на. Са -
ња је убе дљи во по бе ди ла, иа ко
је би ла нај мла ђа уче сни ца фи -
нал не тр ке, са ви ше од 100 ме -
та ра пред но сти ис пред дру го -
пла си ра не атле ти чар ке.

Пред сто је ћег ви кен да Са ња
ће уче ство ва ти на Пр вен ству
Ср би је у дво ра ни, у ка те го ри ји
ста ри јих ју ни ор ки, у ди сци пли -
на ма 400 и 800 ме та ра, за ко је
је ис пу ни ла нор ме Атлет ског
са ве за Ср би је.

НО ВИ УСПЕХ АК-а ТА МИШ

СА ЊА МА РИЋ НАЈ БР ЖА

Стране припремио
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Живковић
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Bogdan

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Гф7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–СРЕМ
субота, 19 сати
мушкарци

В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД–ТАМИШ

Прошлонедељни
резултати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ 82:83

ПР ВЕН СТВО 
ВОЈ ВО ДИ НЕ У ША ХУ

НО ВА ТИ ТУ ЛА 
ЗА МАР КА

У ор га ни за ци ји ша хов ских са -
ве за Вој во ди не и Ср би је, у Су -
бо ти ци је одр жан по кра јин ски
шам пи о нат за ша хи сте до осам -
на ест го ди на. То је би ло пр во
зва нич но так ми че ње у 2020.
го ди ни, тра ја ло је пет да на, а
уче ство ва ло је пре ко 100 нај -
бо љих ка де та из на ше по кра -
ји не.

Игра на су два ко ла днев но
по стан дард ном тем пу од 90
ми ну та за раз ми шља ње по
игра чу, плус 30 се кун ди бо ни -
фи ка ци је за сва ки по тез, почев
од пр вог. Мар ко Ми ла но вић,

члан ШК-а „Све то зар Гли го -
рић Гли га” из на шег гра да, ви -
ше стру ки ка дет ски пр вак Ср -
би је и Вој во ди не, так ми чио се
у гру пи игра ча до два на ест го -
ди на и још јед ном три јум фал -
но окон чао над ме та ње – у де -
вет пар ти ја осво јио је свих де -
вет бо до ва.

Ко ли ка је би ла Мар ко ва над -
моћ, мо же се ви де ти у дер би
пар ти ји про тив дру го пла си ра -
ног Ан дре ја Ље пи ћа, из ван ред -
ног мла дог ша хи сте из Но вог
Са да и та ко ђе ви ше стру ког пр -
ва ка Ср би је и Вој во ди не. Са мо
два де се так по те за и жр тва ска -
ка ча Мар ку је би ло до вољ но да
ма ти ра свог ри ва ла.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ТРИ ЈУМФ 
ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ
„ДРУ ЖИ НЕ”

Про шлог ви кен да у Но вом Са -
ду је одр жа но пр во ко ло Ку па
Ср би је у стре ља штву у ка те го -
ри ји мла ђих так ми ча ра. У кон -
ку рен ци ји 170 уче сни ка из три -
де се так клу бо ва над ме та ло се
и се дам чла но ва Стре љач ке
дру жи не „Пан че во 1813”.

Алек са Ра ко њац је по но во
био нај у спе шни ји, а овог пу та
је осво јио две злат не ме да ље.
Он је три јум фо вао и у кон ку -
рен ци ји ка де та и у над ме та њу
мла ђих ју ни о ра. Га ђао је из
стан дард не ва зду шне пу шке,
упу цао 584 кру га и та ко осво -
јио по два на ест бо до ва у обе
кон ку рен ци је, ко ји му олак ша -
ва ју пут ка фи на лу, ко је ће би -
ти одр жа но у мар ту.

Сте фан Ке шиш јан је био нај -
у бе дљи ви ји у га ђа њу из ва зду -
шног пи што ља. Он је у над ме -
та њу ка де та осво јио нај сјај ни -
је од лич је, као и два на ест бо -
до ва за фи на ле, док је у кон ку -
рен ци ји мла ђих ју ни о ра био
дру ги, али при па ло му је и де -
сет бо до ва. Сте фан је по сти гао
ре зул тат од 544 кру га, што је
ње гов лич ни ре корд.

Ве ли мир Нин ко вић се над -
ме тао у кон ку рен ци ји мла ђих
ју ни о ра, где је с 519 кру го ва
за у зео де ве то ме сто, али је осво -
јио и два бо да. Ње гов мла ђи
брат Мар ко Нин ко вић та ко ђе
се пла си рао на де ве то ме сто,
али у над ме та њу ка де та у га -
ђа њу из пи што ља. Мар ко је по -
го дио 501 круг и та ко ђе за слу -
жио два бо да. У кон ку рен ци ји
мла ђих ју ни ор ки над ме та ла се
и Ма ри на Ми ја то вић.

Ива Ра ко њац је с по го ђе ним
сто осам де сет јед ним кру гом
за у зе ла пе то ме сто, што јој је
до не ло шест бо до ва у кон ку -
рен ци ји пи о нир ки, а Те о до ри
Кон дић је не до ста јао са мо је -
дан круг за осва ја ње бо до ва.
По го ди ла их је 176 и та ко за у -
зе ла два на е сто ме сто. Ове так -
ми чар ке су би ле на до мак осва -
ја ња бо до ва и у кон ку рен ци ји
ка дет ки ња у га ђа њу из стан -
дард не ва зду шне пу шке.

Већ на ред ног ви кен да пан -
че вач ким стрел ци ма пред сто -
је три так ми че ња – у Вр ба су је
на про гра му ше сто ко ло Ли ге
пи о ни ра Вој во ди не, као и тре -
ће ко ло Ли ге ка де та и мла ђих
ју ни о ра Вој во ди не, а у Но вом
Са ду ће би ти одр жан по кра -
јин ски шам пи о нат за ју ни о ре
и се ни о ре.

АМ СУ ФА НА ТИК СКРЕ НУО ПА ЖЊУ НА СЕ БЕ

ДЕ БИ ТАНТ СКА, АЛИ ГО ДИ НА ЗА ПАМ ЋЕ ЊЕ
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Милица Бугарин,
ученица:

     – Један од планова
ми је свакако да 
одем на тренинг. 
Што се школе тиче, 
још немамо толико
обавеза. У недељу
идем у Београд 
код бабе.

Теодора
Барјактаров,
ученица:

    – Надокнађујем оно
што имам за учење. У
суботу идем у
новинарску школу, на
радионицу под називом
„Медијска писменост”.
После тога ме чека
другарица.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Метла
Да почистим све ђубре што сам оставио иза себе – нема шансе.

    Да желим то да урадим – нема теорије.

    Да сам увек у праву – јесам.

    Да немам осећај самољубивости – није тачно.

    Волим, брате, да се вербално самозадовољавам!

    Да уживам у себи док мислим о себи.

    Да знам да сам бог. Или ко он.

    То што сам олош, емотивна закрпа, није важно. Хм...

Суво
Пресушио је, претерано је суво.

    Извор инспирације може тек тако да нестане.

    Па трипујеш: нема ме, одох и ја.

    И додајеш: ако је тако, онда сам у бедаку.

    Куда ћу и шта ћу?

    Откуд знам, нисам на чврстој подлози, лебдим.

    Или само трипујем; знам, бре, од каквог сам материјала.

    Извор моје инспирације не може тек тако да нестане!

Точак
Није све у кретању, има нечег и у окретању.

    Свет се окреће око мене.

    Кружи, а ја сам у центру, стојим.

    Не дам да ме дира.

    И не може, недодирљив сам!

    Будала.

    Само будала може да помисли да може да ме помери.

    Будалу.

    Неће то моћи да прође. Решио сам да себи будем најважнији.

    Тј. најважнија – будала.

Лазар Лазаревић,
ученик:

     – Идем на
пунолетство. Можда 
ћу мало и учити.
Наравно, ићи ћу до
града с друштвом.
Углавном ћу се
одмарати.

На пр вом тре нин гу 
два де сет де вет мо ма ка

На по ла пу та до 
оства ре ња ци ља

Фуд ба ле ри ли де ра Срп ске ли ге гру па
„Вој во ди на” по но во су на оку пу. У по -
не де љак, 20. ја ну а ра, шеф струч ног шта -
ба Же ле зни ча ра Ду шан Је врић, за јед но
са сво јим са рад ни ци ма Мар ком Ан дре -
ји ћем и Вла ди ми ром Ра сто ви ћем, из -
вр шио је про зив ку игра ча, ко јом су и
зва нич но по че ле при пре ме за про лећ -
ни део шам пи о на та, у ко ме по пу лар на
„ди зел ка” има нај ви ше ам би ци је.

Пр вом оку пља њу мо ма ка у но вој го -
ди ни на СЦ-у „Мла дост” при су ство ва -
ли су и пред сед ник Же ле зни ча ра Зо -
ран На ун ко вић, ди рек тор Не над Бој -
ко вић, члан управ ног од бо ра Пре драг
Са на дер и спорт ски ди рек тор Са ша
Ра ду ло вић.

– Пре све га хо ћу да вам че сти там све
пра зни ке, али и да ва ма и ва шим по ро -

ди ца ма по же лим све нај бо ље у но вој
го ди ни. Наш циљ, ко ји смо за цр та ли
пре по чет ка пр вен ства, је сте ула зак у
ви ши ранг, па се на дам да ће мо га и
оства ри ти. Пр ви део се зо не је био до -
бар, али на ша бо дов на пред ност ни је
до вољ на, па за то мо ра мо мак си мал но
озбиљ но да од ра ди мо и про лећ ни део
се зо не. Од вас оче ку јем још ви ше ан га -
жо ва ња и бо ље игре. Си гур но је да је
пред на ма те шка по лу се зо на, али ве ру -
јем да ће мо оства ри ти циљ – ре као је у
обра ћа њу фуд ба ле ри ма пр ви чо век Же -
ле зни ча ра Зо ран На ун ко вић.

Пр ви део при пре ма „ди зел ка” ће оба -
ви ти у Пан че ву, тре ни ра ће се на те ре ну
с ве штач ком тра вом код Ха ле спор то ва

на Стре ли шту, а по том сле ди од ла зак
на Цр но гор ско при мор је.

– Ко стур еки пе је остао на оку пу, ни -
је дан играч ни је из ра зио же љу да на пу -
сти клуб, што нам по ка зу је да смо на
пра вом пу ту. До ве ли смо пет по ја ча ња,
а до кра ја пре ла зног ро ка по ку ша ће мо
да ан га жу је мо још јед ног или два фуд -
ба ле ра. Наш пре вас ход ни план је да пр -

вен ство за вр ши мо на пр вом ме сту и
пла си ра мо се у ви ши ранг, а не ки ду го -
роч ни ји циљ је сте да про ба мо да до ђе -
мо и до Су пер ли ге – ре као је спорт ски
ди рек тор „ди зел ке” Са ша Ра ду ло вић.

Пр ву кон трол ну утак ми цу Же ле зни -
чар ће од и гра ти 1. фе бру а ра про тив
ИМТ-а у Бе о гра ду, по сле че ти ри да на
сле ди ду ел с Вој во ди ном 1928 из Пер -
ле за, а то ком дво не дељ них при пре ма у
Цр ној Го ри ри ва ли ће му би ти Под го -
ри ца, Гр баљ, Ар се нал, Бо кељ и Ига ло.
По по врат ку у Пан че во сле ди меч с Цр -
ве ном зве здом из Ма лог Мо кр ог Лу га, а
он да и ге не рал на про ба про тив Мла дог
рад ни ка из По жа рев ца.

– Оно што ми је ја ко ва жно, је сте по -
да так да је ве ћи на игра ча у ја ко до бр ом
ста њу до шла на при пре ме. Ви ди се да
су мом ци схва ти ли оно што смо при ча -
ли. Од и гра ли смо тек по ла шам пи о на -
та, сјај но је што смо пр ви на та бе ли, је -
ди ни без по ра за, али смо све сни да нам
тек пред сто је пра ве бор бе. Же ли мо да
на ста ви мо низ до брих ре зул та та и да
кру ни ше мо це лу се зо ну пла сма ном у
ви ши ранг. Же ле зни чар је клуб ко ји ра -
ди за и ста ква ли тет но. Све струк ту ре у
на шем ко лек ти ву функ ци о ни шу бес пре -
кор но. Ус пе ли смо да до ве де мо аде кват -
на по ја ча ња, а на мом ци ма је да се кроз
кон трол не утак ми це на мет ну и по мог -
ну клу бу у оства ре њу ци ља – ис та као је
пр ви тре нер „ди зел ке” Ду шан Је врић.

На пр вом тре нин гу Же ле зни ча ра би -
ло је два де сет де вет фуд ба ле ра. За ме -
сто стар те ра бо ри ће се: Бо јан Кне же -
вић, Бра ни слав Ка та нић, Или ја Ни ко -
лов ски, Бо јан Трип ко вић, Мла ден Ла -
за ре вић, Бор ко Ани чић, Ге ор ги је Јан -
ку лов, Ми лош Бра јо вић, Мар ко Ба ша -
но вић, Ду шан Плав шић, Вла ди мир Ман -
дић, Јор дан Јо ва но вић, Јо ван Ву че тић,
Лу ка Сто ја но вић, Ђор ђе Ив ко вић, Да -
ни ло Ко ва че вић, Мар ко Сто ја нов, Ла -
зар Та на ско вић, Ни ко ла Ра ди са вље вић,
Ми лош Са ва но вић, Ми лан Зо ри ца, Фи -
лип Да мја но вић, Лу ка Пе тро вић, као и
ше сто ри ца мо ма ка из омла дин ског по -
го на: Алек са и Фи лип Са на дер, Сло бо -
дан Бо го је вић, Ни ко ла Не сто ров ски, Јо -
ван Мар ков и Ду шан Та на сић.

Пр вен ство у Срп ској ли ги „Вој во ди -
на” на ста вља се 7. мар та, ка да ће Же ле -
зни чар го сто ва ти у При гре ви ци, где ће
игра ти про тив Брат ства 1946.

А. Живковић

СВЕ ЧА НОСТ ЏУ ДО СА ВЕ ЗА ВОЈ ВО ДИ НЕ

ПРИ ЗНА ЊЕ МИ ЛЕН КУ КРАЈ НО ВИ ЋУ

ЗА САД – ПЕТ ПО ЈА ЧА ЊА

Џу до са вез Вој во ди не је ор -
га ни зо вао све ча ност на ко -
јој су уру че на при зна ња и
пла ке те нај бо љем клу бу, так -
ми ча ри ма и спорт ским рад -
ни ци ма у овом спор ту.

Ми лен ку Крај но ви ћу, чла -
ну ЏК-а Дина мо, уру че но је
при зна ње за рад у су диј ској
ор га ни за ци ји ЏСВ-а. Ми ленко
је од 1970. до 2018. го дине

био де ли лац прав де на та -
тами ју, а су дио је на го то во
свим ве ли ким так ми че-
њима ши ром не ка да шње Ју -
го славије.

Ми лен ко Крај но вић, Слав -
ко Ста ни шић и Пе тар Или јин
су при мер ко ји мла де ге не ра -
ци је мо гу да сле де и да на ста -
ве су диј ску тра ди ци ју чла но -
ва ЏК-а Ди на мо. А. Ж.

То ком ове зи ме ли дер је ан га жо вао

пе то ри цу но вих фуд ба ле ра.

Из пан че вач ког Ди на ма 1945 до -

шао је Лу ка Пе тро вић, а из су бо тич -

ког Спар та ка је сти гао Фи лип

Да мја но вић. Но ви члан Же ле зни ча -

ра по стао је и Ми лан Зо ри ца, ко ји је

играо на Ислан ду, а дрес „ди зел ке”

за ду жи ли су и Ни ко ла Ра ди са вље -

вић и Ми лош Са ва но вић, до ско ра -

шњи чла но ви бе о град ског Ра да и

зре ња нин ског Рад нич ког.

СТАР ТО ВА ЛА И ПАН ЧЕ ВАЧ КА „ДИ ЗЕЛ КА”
ФУД БА ЛЕ РИ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА ЗА ПО ЧЕ ЛИ РАД

СТАР ТО ВА ЛА И ПАН ЧЕ ВАЧ КА „ДИ ЗЕЛ КА”


