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ДВЕСТА ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ВАСЕ ЖИВКОВИЋА

ПЕСНИК, СВЕШТЕНИК, ПОЛИТИЧКИ АКТИВИСТА...

СЛЕ ТЕ ЛО ВО ЗИ ЛО С ПУ ТА КА КО ВА ЧИ ЦИ

„Штра баг” је ком пе тен тан?
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моторе
» страна 31

РЕДОСЛЕДРЕДОСЛЕД

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и но-
шење оружја.

Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радни-
ка „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.

Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју за-
конску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну пре-
кршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

Из фир ме ко ја тре ба да
одр жа ва пра вац упу ћу ју
нас на упра вља ча пу та!?

Нај ве ро ват ни је то ком но ћи из ме ђу
по не дељ ка и уто р ка, 21. и 22. ја ну а -
ра, на прав цу из ме ђу Ше ће ра не и
ула ска у Ко ва чи цу, с пу та је сле те ло
и на кров се пре вр ну ло пут нич ко во -
зи ло. У ве зи с вре мен ском од ред ни -
цом ка же мо нај ве ро ват ни је, јер смо
из По ли циј ске упра ве Пан че во до -
би ли оба ве ште ње да то ком тих да на
ни је би ло при ја вље них са о бра ћај них
не зго да на пу ту ка Ко ва чи ци, па се
прет по ста вља да је вла сник ау то мо -
би ла скли знуо са са о бра ћај ни це, на -
пу стио во зи ло и оти шао по по моћ
шлеп-слу жбе.

По што смо пре две не де ље има ли
ле дом око ва не пу те ве око Пан че ва,
по ста ви ли смо имеј лом не ко ли ко пи -
та ња „Вој во ди на пу ту” а. д. Пан че во,
тј. „Штра ба гу”. Иа ко је ин те рес јав -
но сти да зна ка квих је про бле ма би ло
у од ви ја њу са о бра ћа ја на др жав ним
пу те ви ма ко је одр жа ва по ме ну та фир -
ма – од го во ра ни је би ло. Исто је про -
шла на ша за ин те ре со ва ност за то шта
ће пу та ри из „Штра ба га” пред у зе ти
да нај бр же што је мо гу ће ре а гу ју на
но ву по ја ву по ле ди це и у ка квом су
ста њу прав ци са да.

Не де љу да на ка сни је сти гао нам је
од го вор на мејл. У ње му сто ји са мо
да се за од го во ре на по ста вље на пи -
та ња, као и да ва ње из ја ва, обра ти мо
овла шће ним пред став ни ци ма на ру -
чи о ца, тј. упра вља чу пу та – „Пу те ви -
ма Ср би је”.

Уна пред нам је за хва ље но и на раз -
у ме ва њу, али ова си ту а ци ја је не ра зу -
мљи ва: за што би не ко ко је до био по -
сао на тен де ру, за ста ње на дру мо ви -
ма ко је би тре ба ло да одр жа ва, пре -
ба ци вао од го вор ност на ону фир му
што јој је пре да ла по сао као ква ли -
фи ко ва ном по ну ђа чу?

Све ву че на то да „Штра баг” ни је
до вољ но ком пе тен тан...

Ле де ни да ни тек сти жу. Во за чи,
опрез!

С. Т.

Протекло је двеста година од рођења
панчевачког проте Василија Васе Жив-
ковића, једног од најзнаменитијих
Срба у ондашњој Аустроугарској. Ро-
ђен је 31. јануара 1819. године у све-
штеничкој породици у граничарској
вароши Панчеву, где је завршио основ-
ну школу и два граматикална разре-
да. Затим је похађао карловачку и се-
гединску гимназију, студирао права у
Пешти и Пожуну (данашњој Брати-
слави), да би потом завршио и бого-
словију у Вршцу.

Василије Васа Живковић готово цео
живот посветио је Панчеву и Србима
северно од Дунава. Није се бавио пра-
вом, већ је радио као свештеник. По-
стао је ђакон 1845, први парох Ус-
пенске цркве 1846, а прота панчевач-
ки 1868. године. Био је уз то истакну-
ти културни, просветни и политички
активиста, песник, преводилац и про-
фесор српског језика.

У српској књижевној историји про-
та Васа Живковић заузима истакнуто
место као народни песник аутентич-

ног стила и један од зачетника срп-
ског романтизма. Прву песму напи-
сао је као гимназијалац у Сремским
Карловцима. За њим је остало седам-
десетак родољубивих и љубавних пе-
сама, од којих скоро половина није
ни штампана. Поезију није сматрао
својим занимањем, није жудео за пе-
сничком славом, нити је сматрао да
су му песме успеле. И поред инси-
стирања Илариона Руварца и панче-
вачких издавача „Браћа Јовановић”,
није пристао да му се, поводом 70.
рођендана, штампа књига сабраних
песама. Тек 1907, осамнаест година
након његове смрти, други познати
Панчевац Милан Ћурчин, песник,
књижевни критичар и доцент Бео-
градског универзитета, издао је књи-
гу с протиним песмама.

Па ипак, Васа Живковић је био ра-
до певан. Дуго се мислило да је пе-
сме „Цвет” („Ничи, ничи, бели кри-
не”), „Граничарска песма” („Радо иде
Србин у војнике”) и „Милетићева пе-
сма” („Оро кликће са висине”) испе-
вао народ, а испоставило се да је њи-

хов аутор прота Васа Живковић. „Ми-
летићеву песму”, која је постала хим-
на Срба у Угарској, написао је 1870.
године поводом хапшења Светозара
Милетића. Верује се да је његове сти-
хове музички уобличио Никола Ђур-
ковић, хоровођа Панчевачког српског
црквеног певачког друштва, које је ту
песму и отпевало под прозором Ми-
летићеве куће у Новом Саду, бодрећи
га да истраје у затвору и настави бор-
бу за права Срба.

Прота Васа је имао велику нео-
стварену љубав, Панчевку Ленку. Њој

је 1957. године посветио чувену пе-
сму „Моји јади”, која почиње стихо-
вима „Ах, кад тебе љубит не смем, /
другу љубит нећу ја”. Пред олтаром
Успенске цркве у Панчеву 1859. од-
играо се њему најтужнији чин – ту
је своју вољену Ленку венчао са Ђор-
ђем Поповићем, рођеним братом
чувеног комедиографа Стерије
Поповића. Тронут тим чином, прота
је написао стихове: „Кад ми Ленке
више нема, / нек ни песме нема
више”.

(Наставак на страни 4)



зи ни „Лу ке Ду -
нав”, за бе ле же не
ено рм не кон цен -
тра ци је пра ши не.

Упра во су рад ни -
ци те фир ме би ли и
нај ве ће жр тве на ре -
че не си ту а ци је, јер
су, при ме ра ра ди, ди -
за ли ча ри сво је ду -
жно сти оба вља ли под
ма ска ма. Убр зо је по -
ста ло ја сно да се ово
на ру ша ва ње жи вот не
сре ди не од и гра ва у Ас -
фалт ној ба зи „Вој во ди -
на пу та”. То је у тек сту
на вео и ди рек тор „Лу ке”
Сло бо дан Ла кић, ре кав -
ши да су му исто по твр -
ди ли и љу ди из ком шиј -
ске фа бри ке, чи ји је
за ме ник ди рек то ра Ду шко
Ва си ље вић та кво ста ње прав дао ха -
ва ри јом на фил те ри ма. Он је на ја -
вљи вао ско ра шње ре ше ње у ви ду
уград ње аде кват не опре ме чи ји је је -
дан део на вод но био до пре мљен, а
дру ги се оче ки вао.

Цео слу чај је сти гао и до по кра јин -
ске ин спек тор ке за за шти ту жи вот не
сре ди не Ол ге Ши по вац, ко ја је и иза -
шла на те рен. Но, за чу до, она се ни је
сма тра ла овла шће ном за да ва ње из -
ја ва, па је но ви на ра упу ти ла на вој во -
ђан ског се кре та ра за ту област, ко ји
се ни је огла сио ни по сле до пи са или
број них те ле фон ских по зи ва.

Дру га при ча ко ја, по пут прет ход -
не, као зла коб пра ти овај град све до
да на да на шњих, је сте слу чај згра де
„Па ну ка”.

За не у пу ће не, то је онај обје кат тик
уз На род ни му зеј ко ји је су гра ђа ни ма
го ди на ма ква рио по глед с об зи ром на
то да је био пре кри вен це ра да ма и ске -
ла ма. (За по чет је још дав не 1994, а тек
пре не ки дан је на све тлост да на „ис -
ко чи ла” уре ђе на фа са да – прим. нов.)

ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Поправка.

У центру града, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 25. јануар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Кључ за сре ћу
Већ не ко ли ко да на на дру штве ним мре жа ма у то ку је ак ци ја
под на зи вом #tenyearchallenge ко јом се ко ри сни ци ани ми ра ју
да по ста ве сво је фо то гра фи је од пре де сет го ди на и не ку ко ја их
пред ста вља она квим ка кви су да нас. На осно ву по ну ђе ног ма те -
ри ја ла, мо гу се из ве сти сва ка кви за кључ ци, а по себ но о то ме
ко ли ко је тех но ло ги ја уз на пре до ва ла па због ко ли чи не фил те ра
ко је ко ри сти мо сви из гле да мо леп ше, ле пр ша ви је и у ства ри
не ка ко моћ ни је. Мно ги су ис ко ри сти ли овај иза зов да по ка жу
сво ју ду хо ви тост, па су по ста вља ли фо то гра фи је се бе ка ко би
во ле ли да из гле да ју у бу дућ но сти.

Нај по тре сни је су би ле сли ке ко је су по све до чи ле ко ли ко смо
за де сет го ди на уни шти ли при ро ду, и то не са мо у на шој зе мљи
већ ши ром пла не те. Мно га при ро дом бо га та ме ста на пла не ти
су опу сто ше на, не ки ле пи гра до ви упро па шће ни су ра то ви ма и
си ро ма штвом... С јед не стра не смо оти шли на пред, а с дру ге
из гу би ли не ке ве о ма дра го це не ства ри.

„Ten Year Challenge” ме је на те рао да раз ми шљам и о не ким
дру гим те ма ма. Че сто се де ша ва да по сло дав ци пи та ју мла де
љу де ко ји до ла зе на раз го во ре за по сао ка ко се бе за ми шља ју за
де се так го ди на, ко ји су им ци ље ви и шта же ле да по стиг ну.
Схва ти ла сам. Ам би ци је су за и ста јед но, али је ствар ност то -
тал но дру га чи ја. Да ли сте пре го ди ну да на зна ли где ће те би ти
да нас? Не ка да се де се та ко нео че ки ва не ства ри, као гром из
ве дра не ба. Е сад, кад још пи та те не ко га ко је тек за вр шио фа -
кул тет где ће би ти за де сет го ди на... Ве ро ват но сви ка жу: же -
лим да бу дем успе шан у свом по слу, да на пре ду јем у сва ком
сми слу, осну јем по ро ди цу. Али не ле зи вра же. Ако по ме не те
по ро ди цу, онај ко раз го ва ра с ва ма, ре ћи ће да је то баш ле по,
а не где са стра не упи са ће ми нус, по себ но ако сте жен ско. По -
ми сли ће: аха, она пла ни ра труд нич ко, јед ном-два пут; ка же да
има ста бил ну ве зу, зна чи де си ће се ско ро. И та ко се ва ше мо -
гућ но сти за за по сле ње сма њу ју. Има и она за ни мљи вост: по -
треб ни су нам мла ди љу ди ко ји же ле да уче, да зна ју ви ше стра -
них је зи ка, зна ју да ра де све мо гу ће и не мо гу ће на ра чу на ри ма,
да има ју про сек 10 +, да бу ду и прав ни ци и еко но ми сти, да
зна ју бр зо да ку ца ју, во зе сва мо тор на во зи ла и да им ни је те -
шко да по не кад ра де по сао се кре та ри це. Пи та ју вас за пла ту, а
не сме те се бе да пре це ни те ни пот це ни те, зна чи злат на сре ди -
на. И он да тре ба да сми сли те и шта би сте ра ди ли за де сет го -
ди на. Да нас ве ро ват но се бе за де сет го ди на за ми шља те као да
ће те по ста ти по лу ро бот. Исти на је да по за ко ну не би тре ба ло
да вас ико пи та би ло шта о при ват ном жи во ту, а што се оста -
лих ства ри ти че, бу ди те му дри и дај те ис кре не, али дру штве но
при хва тљи ве од го во ре. Јед ном дав но сам на не ком се ми на ру
слу ша ла ка ко мла ди у раз ви је ним зе мља ма по ста вља ју пи та ња
по тен ци јал ним по сло дав ци ма шта њи хо ве фир ме ра де дру -
штве но од го вор но за за јед ни цу и по то ме од лу чу ју да ли ће се
за по сли ти та мо. Али те шко да ће се та кав ди ја лог ско ро во ди -
ти на раз го во ри ма за по сао у на шој зе мљи.

Али да се вра тим на по чет ну те му. Оно што је ле по у овом
иза зо ву, је сте да те не ка та ква сит ни ца на те ра да про че пр каш
по ста рим успо ме на ма и схва тиш ка кав си био не ка да, ко ли ко
си се про ме нио, с ким си про во дио вре ме и шта те је та да чи ни -
ло срећ ним.

Мо гу би ти за до вољ ни они ко ји су за др жа ли здра вље, ко ји мо -
гу да се по хва ле истим или ве ћим бро јем при ја те ља, бро јем зе -
ма ља ко је су по се ти ли, као и по ро дич ним но ви на ма ко је су
улеп ша ле њи хо ве жи во те.

Ако сте оста ри ли спо ља, то ни је раз лог за очај. Ра чу на се оно
што је уну тра. Сви има мо не ку го ди ну ко ја нам је за цр та на у
гла ви као иде ал на. Че сто ка же мо: мо жда из гле дам ова ко са да,
али сма трам да и да ље имам два де сет две. Да, то је мо ја го ди на.
Мо жда сам ма ло па мет ни ја, озбиљ ни ја и имам не ко ве ће жи -
вот но ис ку ство, али оне же ље, сно ви и ам би ци је ко је сам та да
има ла, и да ље су ту, у мо јој гла ви.

Иза зи вам вас да иза бе ре те сво ју го ди ну, ону ка да сте би ли
нај срећ ни ји. С ким сте та да би ли, где сте се на ла зи ли и шта сте
ра ди ли?

Ето, баш ту се кри је кључ за ва шу сре ћу.

Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.

Идемо. Од 1869.

С је се ни 2006. го ди не „Пан че вац” се
и да ље ба вио вру ћим те ма ма, па је ре -
ци мо у бро ју 4158 од 15. сеп тем бра,
на стра ни „Ак ту ел но”, об ја вље на ин -
фор ма ци ја да су на до мак гра да, у бли -

ВРЕ ЛЕ ТЕ МЕ – ПРА ШИ НА, 
„ПА НУ КА”, ПЕНГ...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Мирјана Марић

ре ше ње о ру ше њу (ко је, као што зна -
мо, ни кад ни је за жи ве ло), а од ин ве -
сти то ра је у су прот ном зах те ва на са -
на ци ја му зе ја.

С тим у ве зи, ди рек тор „Ин грап-ста -
на” на ја вио је да ће, ако до би је гра ђе -
вин ску до зво лу, за вр ши ти по ме ну ту
згра ду још у то ку те 2006. го ди не, уз
ис пу ње ње свих за кон ских усло ва. На -
рав но, све до ци смо да је то по тра ја ло
мно го, мно го ду же...

Би ло је ре чи и о ћор со ка ку у ко јем
се на шло пред у зе ће „Кон струк тор”,
ко је је ка сни је, по пут број них дру гих,
не слав но за вр ши ло сво је по сто ја ње, а
у тек сту под на зи вом „Ре ци кла жа као
ми са о на име ни ца” кон ста то ва но је да
смо све тло сним го ди на ма да ле ко од
мо дер ни за ци је ко му нал них услу га.

Још јед на го ру ћа те ма би ла је не -
дав на екс пло зи ја у пе тро хе миј ском
по го ну По ли е ти лен ни ске гу сти не
(ПЕНГ). По жар је, на сре ћу, пра во -

вре ме ном ак ци јом
над ле жних слу жби
бр зо ло ка ли зо ван,
али је оста ла сум ња
да ли је у пи та њу
био хе миј ски удес,
од но сно да ли га је
иза зва ло па ље ње
ети ле на ко ји је
услед па да при -
ти ска ис пу штен
из ре ак то ра.

З в а  н и ч  -
ног из ве шта ја
(још увек) ни -
је би ло, па је
то под гре ја ло
раз не сум ње.
С дру ге стра -
не, над ле -
жни ор га ни
п р е д  у  з е  ћ а
ин си сти ра -
ли су на то -

шко ди су сед ној згра ди му зе ја и да се
ра до ви од по чет ка од ви ја ју без аде -
кват не тех нич ке до ку мен та ци је.

Тим по во дом се огла сио и члан Оп -
штин ског ве ћа Ђор ђе Па пу лић, ко ји
је ис та као да ће власт све учи ни ти да
се за шти ти кул тур но до бро, а с тим у
ве зи је и би ло до не то ин спек циј ско

У том тек сту на зна че но је да су над -
ле жне по кра јин ске и оп штин ске ин -
спек ци је на ло жи ле ин ве сти то ру „Ин -
грап-ста ну” да об у ста ви из град њу
„Па ну ке” под обра зло же њем да она

ме да је у пи та њу би ла план ска де -
ком по зи ци ја „кон тро ли са на од стра -
не рад ни ка”.

Ау тор тек ста је за кљу чио да би, ако
би се до ка за ло су прот но, би ло „илу -
зор но оче ки ва ти да се ико усу ди да
об у ста ви рад”.

Ј. Ф.



За вод за здрав стве ну за шти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, пр -
ва и је ди на уста но ва тог ти -
па у Вој во ди ни, кон стант но
ра ди на про ши ре њу бо га тог
спек тра сво јих услу га, због
чи јег ква ли те та је већ по -
стао не пре ва зи ђен, и то не
са мо по ми шље њу број них
Пан че ва ца и Пан чев ки већ
и ста нов ни ка чи та вог ју жног
Ба на та.

Са вре ме ни уре ђа ји, љу ба -
зно осо бље, при ја тан ам би -
јент, бр за и про фе си о нал на
услу га, све ве ћи број пре -
гле да ко ји се у на шем гра -
ду не ра де ни на јед ном дру -
гом ме сту – са мо су не ке од
ка рак те ри сти ка ко је су из -
дво ји ли за до вољ ни кли јен -
ти За во да „Пан че вац”.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па
су се са да у ње му на шли и
не ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је и са Ин сти ту та „Де -
ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци услу -
га За во да „Пан че вац” има ју
при ли ку да су бо том ура де
ул тра звуч ни пре глед аб до -
ме на и ма ле кар ли це, ко ји
оба вља ра ди о лог др Љу би ца
Ла зић из Кли нич ког цен тра
Ср би је. До вољ но је ре ћи да
др Љу би цу Ла зић ко ле ге сма -
тра ју јед ним од нај бо љих ди -
јаг но сти ча ра у на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те -
ре со ва ни мо гу да ура де и
све вр сте ул тра звуч них пре -
гле да ср ца, а уско ро ће се у
За во ду „Пан че вац” ра ди ти
и пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ове услу ге
ан га жо ван је је дан од во де -
ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
То мић, кар ди о лог, док тор
ме ди цин ских на у ка и ма ги -
стар кар ди о ло ги је са Ин сти -
ту та „Де ди ње”. Спе ци ја ли -
стич ки пре глед и ЕКГ код
овог ле ка ра ко шта ју 3.000
ди на ра, це на ул тра зву ка ср -
ца је 4.000 ди на ра, а мо гу ће
је ура ди ти и спе ци ја ли стич -
ки пре глед и ул тра звук ср -
ца по це ни од 7.000 ди на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште бол ни це, ен -
до кри но ло шке др Гор да на
Ве љо вић, та ко ђе из Оп ште
бол ни це, а уро ло шке њи хов
ко ле га из исте уста но ве др
Не бој ша Та сић, док је за
пре гле де из обла сти ги не -
ко ло ги је за ду жен др Јо ван
Ру дић из ГАК „На род ни
фронт”. Тре ба на по ме ну ти
да су пре гле ди код др Не -
бој ше Та си ћа тре нут но на
ак ци ји, па та ко ком пле тан

уро ло шки пре глед ко шта
2.000 ди на ра, ул тра звуч ни
уро ло шки пре глед ста је та -
ко ђе 2.000 ди на ра, док обе
ове услу ге у па ке ту ко шта ју
3.600 ди на ра.

Као што је већ на гла ше -
но, сви на бро ја ни спе ци ја -
ли стич ки пре гле ди оба вља -
ју се са мо су бо том, а за ка -
зу ју се рад ним да ни ма пу -
тем те ле фо на 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је
ура ди ти и ко лор до плер пре -
гле де вра та, ру ку, но гу или
аб до ми нал не аор те, као и
ул тра звуч не пре гле де вра -
та и ме ких тки ва. Ове пре -
гле де ис кљу чи во рад ним да -
ни ма оба вља др Не над Мар -
ги тин, спе ци ја ли ста ра ди о -
ло ги је, шеф од се ка CT ди -
јаг но сти ке и за ме ник на -
чел ни ка Слу жбе ра ди о ло -
шке ди јаг но сти ке у Оп штој
бол ни ци Пан че во.

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два ја се
и по то ме што у хе ма то ло -

шко-би о хе миј ској ла бо ра -
то ри ји те уста но ве па ци јен -
ти ве ћи ну ве ри фи ко ва них,
кон тро ли са них и су ми ра -
них ре зул та та мо гу до би ти
за све га сат вре ме на.

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ци ја ли ста
аб до ми нал не хи рур ги је из
Оп ште бол ни це Пан че во.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по себ -
но он да ка да је нео п ход но
ура ди ти пре гле де и ана ли -
зе на јед ном ме сту и до би -
ти ре зул та те што пре. С тим
у ве зи, тре ба под се ти ти и
на то да се у За во ду, при ме -
ра ра ди, све вр сте ле кар -
ских уве ре ња из да ју за мак -
си мал но два са та.

Као и увек до са да, и овог
ме се ца су у За во ду за кли -
јен те осми шље ни и но ви па -
ке ти услу га по из у зет но по -
вољ ним це на ма, а ви ше о
то ме, као и о до дат ним по -
год но сти ма ко је оства ру ју
сви они ко ји по се ду ју ло -
јал ти кар ти це Ау то-цен тра
„Зо ки”, по гле дај те на ре -
клам ним стра на ма ак ту ел -
ног бро ја на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да. Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Петак, 25. јануар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ДО ЛИ ЈА ЛИ ПЉАЧ КА ШИ МЕ ЊАЧ НИ ЦЕ

ФИЛМ СКА ПО ТЕ РА У ПАН ЧЕ ВУ
Укра ли 1.200 евра и
око 350.000 ди на ра

Ка да их је по ли ци ја
су сти гла, пљач ка ши
су у слу жбе ни ке 
упе ри ли пи што ље

Про шле не де ље се на ули ца ма
на шег гра да од ви јао пра ви три -
лер, ко ји се са мо пу ком сре -
ћом ни је за вр шио с тра гич ним
по сле ди ца ма. Но поч ни мо од
срећ ног кра ја: при пад ни ци Ми -
ни стар ства уну тра шњих по сло -
ва у Пан че ву ухап си ли су Д. А.
(1976) и М. Т. (1986), обо ји цу
из Бе о гра да, због по сто ја ња
осно ва сум ње да су из вр ши ли
кри вич на де ла раз бој ни штво,
на пад на слу жбе но ли це у вр -
ше њу ду жно сти и не до зво ље на
про из вод ња, др жа ње, но ше ње
и про мет оруж ја и екс пло зив -
них ма те ри ја.

Они су осум њи че ни да су у
пе так, 18. ја ну а ра, око 18.30,
ма ски ра ни, ушли у ме њач ни цу
у Ба нат ском Кар лов цу и уз прет -
њу пи што љем од рад ни ка од у -
зе ли 1.200 евра и око 350.000
ди на ра, на кон че га су се уда -
љи ли у не по зна том прав цу. По -
ли циј ска па тр о ла је на ула зу у
Пан че во по ку ша ла да за у ста ви
во зи ло мар ке „ал фа ро мео”, у
ко јем су се на ла зи ли осум њи -
че ни, али се во зач оглу шио о
на ред бу и до дао гас. Ка да је
по те ра по сле не ког вре ме на
успе шно окон ча на, дра ми ни је
био крај: дво ји ца осум њи че них

иза шла су из за у ста вље ног во -
зи ла и упе ри ла пи што ље у прав -
цу по ли циј ских слу жбе ни ка.
По ли ца јац је по том јед ном од
осум њи че них, ко ји је ре пе ти -
рао пи штољ, ус пео да из би је
оруж је из ру ке и да га са вла да,
док је дру ги осум њи че ни по ку -
шао да по бег не, али су га у бли -
зи ни су сти гле и са вла да ле дру -
ге по ли циј ске па тр о ле.

Као што се мо гло и на слу ти -
ти, пре трес осум њи че них и во -
зи ла ко је су ко ри сти ли от крио
је да пљач ка ши не ма ју код се -
бе са мо „улов” из ме њач ни це
ко ји су про тив прав ни при сво -
ји ли, те да се у Ба нат ски Кар -

У чи та о ни ци Град ске би бли о -
те ке Пан че во од 28. ја ну а ра до
1. фе бру а ра, под по кро ви тељ -
ством Ру ског цен тра за на у ку
и кул ту ру „Ру ски дом” у Бе о -
гра ду, а у ор га ни за ци ји Дру -
штва срп ско-ру ског при ја тељ -
ства „Сло вен ска уни ја” и Град -
ске би бли о те ке Пан че во, би ће
одр жа на „Не де ља ру ског фил -
ма”. Све про јек ци је фил мо ва
по че ће у 19 са ти.

У по не де љак, 28. ја ну а ра, би -
ће при ка зан филм „Ви соц ки.
Хва ла што сам жив” (2011), у
ре жи ји Пе тра Бу сло ва. У уто -
рак на ши су гра ђа ни ће мо ћи
да по гле да ју де тек тив ски филм
„Стат ски са вет ник” (2005), ко -
ји је ре жи рао Фи лип Јан ков -
ски. На ред ног да на, 30. ја ну а -
ра, по се ти о ци ће гле да ти исто -
риј ску дра му „Ро ма но ви. Кру -
ни са на по ро ди ца” (2000) ре жи-
се ра Гле ба Пан фи ло ва. У че твр -
так ће на ре пе р то а ру би ти дра -
ма „По вра так” (2003) Андре ја

Звја гин це ва. По след њег да на
ће би ти при ка за на дра ма „Не -
за вр ше ни му зич ки ко мад за
ме ха нич ки пи ја ни но” (1977)
Ни ки те Ми хал ко ва.

Улаз на про јек ци је је сло бо -
дан.

М. М.

У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

Не де ља ру ског фил ма

По ли ци ја оп ште над ле жно сти
По ли циј ске упра ве Пан че во
пре ме ште на је из згра де Ва -
тро га сног до ма у Ули ци Жар -
ка Зре ња ни на 96 у Ули цу Јо ве
Мак си на бр. 41/а. У Ва тро га -
сном до му се са да на ла зи Од -
сек за стран це и су зби ја ње

ире гу лар них ми гра ци ја. У По -
ли циј ској упра ви ка жу да је
до пре се ље ња до шло због но -
ве ор га ни за ци о не струк ту ре
Ми ни стар ства уну тра шњих по -
сло ва, ко ја се при ме њу је од
по чет ка 2019. го ди не.

Д. К.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА

Пресељене неке службе
полиције

ИЗ ЛО ЖБА ФО ТО ГРА ФИ ЈА И ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА
ПРО ЈЕ КА ТА

При ро да у фреј му
У га ле ри ји До ма омла ди не у
че твр так, 24. ја ну а ра, у 20 са -
ти, би ће отво ре на из ло жба фо -
то гра фи ја под на зи вом „При -
ро да у фреј му” и одр жа на за -
вр шна пре зен та ци ја про је ка та
ко је је удру же ње „На ран џа сти”
ра ди ло с парт не ри ма: ор га ни -
за ци јом „Ро тер ба ум Бер лин”
и удру же њем „Цр ве но др во Ср -
би ја” у окви ру ORA Network-а
кра јем ок то бра и по чет ком но -
вем бра 2018. го ди не.

Про је кат под на зи вом „Na-
ture in Frame” оку пио је у Бер -
ли ну по ше сто ро мла дих из Не -
мач ке, Ита ли је, Шпа ни је, Ру -
му ни је, Бо сне и Хер це го ви не,
Ал ба ни је и Ср би је, ко ји су кроз
фо то гра фи ју у окви ру пет раз -
ли чи тих те ма ис тра жи ва ли раз -
ли чи те сег мен те одр жи вог раз -
во ја и чо ве ко вог ути ца ја на жи -

вот ну сре ди ну. Дру ги про је кат,
под на зи вом „Integration and
Understanding through Literacy
and Art”, ба вио се лич ним ути -
сци ма уче сни ка из Не мач ке,
Изра е ла и Ср би је о те ма ма мул -
ти кул ту рал но сти, за јед нич ког
жи во та, ме ђу ре ли гиј ског раз у -
ме ва ња, ми гра ци ја и стра хо ва
од раз ли чи то сти. Они су ма -
лим књи жев ним фор ма ма и
стри пом на ори ги на лан на чин
пред ста ви ли сву ша ре но ли кост
древ ног и мо дер ног Је ру са ли -
ма. На кон отва ра ња из ло жбе
фо то гра фи ја у дво ра ни „Апо -
ло” би ће одр жа но му зич ко ве -
че „На ран Џе мо ва ње”.

„На ран џа сти” ове го ди не обе -
ле жа ва ју де це ни ју по сто ја ња и
ово су тек пр ви до га ђа ји у ни зу
ко ји ма ће про сла ви ти ју би леј.

М. М.

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД

Цена: 4.000 дин.

УЛТРАЗВУК

Цена: 4.000 дин.

ПАПА ТЕСТ И 

КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 4.000 дин.

ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК

Цена: 6.000 дин.

ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК 

+ ПАПА ТЕСТ И 

КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 7.500 дин.

Прегледе обавља

др Јован Рудић
(ГАК „Народни фронт”)

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

Не ка ваш осмех бу де
хо ли вуд ски

До ве ди те свој осмех до са вр -
шен ства без не по треб ног бру -
ше ња зу ба. Ви ни ри, по зна ти и
као фа се те, нај та ње су ке ра -
мич ке на док на де и иде ал но ре -
ше ње за про ме ну бо је, об ли ка
и ве ли чи не зу ба.

Цен тар за хит ну и ре ста у ра -
тив ну сто ма то ло ги ју „Ни ко дент
ме дик” ис ти че се ква ли те том
услу га, са вре ме ном опре мом,
про фе си о нал ним и љу ба зним
осо бљем и при јат ним ам би јен -
том, па се све ве ћи број на ших
су гра ђа на од лу чу је за услу ге те
сто ма то ло шке ор ди на ци је, ко -
јом ру ко во ди др Ђор ђе Ни ко -
лић.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња
на ших су гра ђа на и су гра ђан -
ки, у „Ни ко ден ту” су при пре -
ми ли ве ли ке по пу сте.

Ис ко ри сти те ову при ли ку и
за ка жи те пре глед, пу тем те ле -
фо на 064/21-75-056. Овај са -
вре ме ни и мо дер но опре мље -
ни цен тар на ла зи се пре ко пу -
та ста ре роб не ку ће, у Ули ци
Мак си ма Гор ког 2. По се ти те
„Ни ко дент ме дик”, осе ти те спој
на у ке и умет но сти, ожи ви те
свој осмех и жи ви те за исти,
јер је упра во осмех ваш нај бо -
љи адут!

Д. К.

ло вац ни су упу ти ли го лих ру -
ку. Код њих су, на и ме, про на -
ђе ни два пи што ља, јед на бом -
ба, пан цир, две ра дио-ста ни це,
беј збол па ли ца, као и му ни ци -
ја раз ли чи тих ка ли ба ра.

Осум њи че ни ма је од ре ђе но
за др жа ва ње до 48 са ти, а на -
кон то га су, уз кри вич ну при -
ја ву, при ве де ни над ле жном Ви -
шем ту жи ла штву у Пан че ву.

Д. Ко жан

У ко ли ма су про на ђе ни и бом ба, беј збол па ли ца 
и дру го оруж је



Колико сам поносан на економске реформе и очување ми-
ра и стабилности у региону, толико нисам поносан због
критика на рачун слободе медија у Србији, али сам уверен
да ћемо, у сарадњи с међународним професионалним удру-
жењима, за годину-две постићи напредак у тој области, ко-
јим ћемо бити поносни.

(Председник Србије Александар Вучић, „Танјуг”, 22.
јануар)

* * *
Да ме странке убеде да нису ту због фотеља или личних по-
треба, већ да су ту да би ова земља почела да бива нормал-
на. То је читав сплет закона који морају да се донесу. Да се
не боримо за политичаре, већ за неку бољу земљу, јер су
нас сви политичари, или огромна већина, пуно пута разо-
чарали.

(Глумац Бранислав Трифуновић, на телевизији Н1, 23.
јануар)

* * *
Ни Шерлок Холмс не би утврдио колико је земаља призна-
ло Косово.

(Министар спољних послова Ивица Дачић, „Бета”, 21.
јануар)

* * *
Све док нисам отишла 1975, мени је то била земља коју
сам тад интензивно осећала, али са овом земљом данас,
том Србијом, готово да не осећам икакву повезаност. Једи-
на веза, једина спона коју сад желим да имам с том изло-
жбом јесте с младим људима, не са својом генерацијом.
Јер у својој генерацији никада нисам била заиста прихва-
ћена. Ниједно место на свету не осећам домом. Тај осећај
више немам. Ми Словени увек имамо носталгију, кон-
стантно размишљамо о прошлости, како је пре било боље,
како сада више није тако добро. Ја једино размишљам о са-
дашњости, о тренутку у којем јесам. То је једина реалност и
кад то знаш, заправо ти се прошири, а не сузи слика. Јер,
сада је заправо једино што имамо.

(Уметница Марина Абрамовић, „Мондо.рс”, 21. јануар)

* * *
Бојкот избора није добар, али уколико вас изборна проце-
дура елиминише, дефаворизује, ако сте учинили све да
претходним договорима о изборима учините те изборе рав-

ноправним, а нисте успели, онда је он оправдан. Опозици-
ја је засад, судећи по емпиријским истраживањима, врло,
врло удаљена од владајуће позиције, а мислим да је равно-
правност између власти и опозиције претпоставка демо-
кратије, као и да немате унапред знаног победника. У овом
моменту уситњена и разједињена опозиција не прави пра-
вог опонента владајућој странци.

(Социолог Владимир Гоати, „Данас”, 11. јануар)

* * *
Политички ровови су толико дубоко ископани да би распи-
сивање избора само увукло и државу и друштво у озбиљан
међусобни сукоб, сваког са сваким. Власт мора да разуме
да то што у сваком тренутку прети изборима, не смирује
тензије, него их само потпирује.

(Члан председништва ЛДП-а Ђорђо Жујовић, „Данас”,
22. јануар)

* * *
Није окупљање света намењено толико Путину, колико је
намењено домаћој јавности и томе да се покаже снага на
домаћој сцени. То је порука опозицији и својим пристали-
цама.

(Уредник агенције „Бета” Драган Јањић, на телевизији
Н1, 18. јануар)

* * *
Ми водимо транспарентну и искрену спољну политику, а
Брисел зна за наше традиционалне добре везе и економске
односе с Русијом.

(Премијерка Србије Ана Брнабић, „Бета”, 18. јануар)

* * *
Данас смо партнерски и конструктивно размотрили цео
комплекс билатералних односа. Разменили смо и мишље-
ња о актуелним међународним и регионалним питањима.
Посебна пажња је посвећена трговинској и инвестиционој
сарадњи.

(Председник Руске Федерације Владимир Путин, „Бета”,
17. јануар)

* * *
Зависимо од руског гаса и постигли смо многе договоре
око гасовода у будућности и повећања складишта гаса у
Банатском Двору, гасним електранама и гасификацији Ср-
бије у потпуности. То значи да више никада нећемо имати
питање зашто инвеститори који долазе у Владичин Хан не-
мају гас. То ће омогућити и додатну индустријализацију
Србије.

(Председник Србије Александар Вучић, „Бета”, 17. јануар)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

О ТУ РИ ЗМУ И „АПО ЛУ”
Ва жни на сту пи на 
ме ђу на род ним 
сај мо ви ма у зе мљи 
и ино стран ству

Пан че во ће има ти 
ре пре зен та ти ван 
обје кат за 
омла дин ске про гра ме

Град ски већ ни ци су 18. ја ну а -
ра пред со бом има ли две тач ке
днев ног ре да. Усво је не су без
рас пра ве.

Пр во је пред ста вљен про грам
ра да и фи нан сиј ски план Ту ри -
стич ке ор га ни за ци је Пан че ва за
2019. го ди ну. Укуп но пла ни ра -
ни при хо ди су 17,5 ми ли о на
ди на ра. Ис так нут је зна чај на -
сту па на ме ђу на род ним сај мо -
ви ма ту ри зма у зе мљи и ино -
стран ству, а као ва жан сег мент
ра да под ву че на је про мо ци ја
гра да кроз ма ни фе ста ци је, јер
оне при вла че нај ве ћи број по -
се ти ла ца. Ту се нај пре ми сли
на „Да не Вај фер та”, а ТОП да је
по др шку у про мо ци ји број ним
ма ни фе ста ци ја ма ко је не ор га -
ни зу је сам: „Еко-ре га та”, „Да ни
Ду на ва”, „Но во го ди шњи ба зар”...

Та ко ђе, за во жње ка та ма ра -
ном по Та ми шу и Ду на ву по -
бољ ша ни су усло ви на кон про -
шло го ди шње ре кон струк ци је

град ског пон то на. Уз то, у су -
ве нир ни ци ТОП-а пла си ра ју се
про из во ди из соп стве не про -
дук ци је, али и они ко је ства ра -
ју су гра ђа ни са мо стал но или
кроз умет нич ке ра ди о ни це.

По том је раз ма тран пред лог
за кључ ка у ве зи са уче ство ва -
њем Пан че ва на кон кур су „Гра -
до ви у фо ку су 2019”, ко ји је
рас пи са ло Ми ни стар ство кул -
ту ре и ин фор ми са ња Ре пу блике

Ср би је. Ка ко је ре сор ни већ -
ник Не ма ња Ро тар об ја снио,
овог пу та се апли ци ра за сред -
ства за на ста вак ра до ва на са -
на ци ји згра де у ко јој се на ла зи
„Апо ло”.

– Ја сно де фи ни сан про је кат
је одав но го тов. Ако до би је мо
сред ства од Ре пу бли ке, ра ди -
ће мо на ин фра струк тур ном
опре ма њу, јер та мо има мо ва -
жне омла дин ске про гра ме. Град

ће за то, та ко ђе, пар ти ци пи ра -
ти у тро шко ви ма. У пла ну је да
се на пра ви про стор за би ле тар -
ни цу, као и да се отво ри још
је дан но ви. Ти ме ће се за о кру -
жи ти це ли на, па ће Пан че во
има ти ре пре зен та ти ван обје кат
за про гра ме за мла де – ка зао
је Ро тар.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ре -
кон струк ци ја „Апо ла” би ће пун
по го дак.

МЕ МО РАН ДУМ О РАЗ У МЕ ВА ЊУ

Са рад ња у ве зи с јав ним осве тље њем
До ку мент пот пи сан 
у окви ру Пу ти но ве
по се те Ср би ји

Ге о р гиј Ва лен ти но вич Бо ос,
пред сед ник Ме ђу на род не ра -
свет но-тех нич ке кор по ра ци је
„Бо ос лај тинг груп”, и гра до -
на чел ник Са ша Па влов пот пи -
са ли су 17. ја ну а ра у Вла ди Ре -
пу бли ке Ср би је Ме мо ран дум о
раз у ме ва њу за раз вој са рад ње
у обла сти енер гет ске ефи ка -
сно сти – јав ног осве тље ња. Ме -
мо ран дум је све ча но пот пи сан
у окви ру по се те пред сед ни ка
Ру ске Фе де ра ци је Вла ди ми ра
Пу ти на Ср би ји.

Узи ма ју ћи у об зир зна ња и
ис ку ства ко ја су сте че на у сфе -
ри јав ног осве тље ња и стре ме -
ћи ка ши ре њу са рад ње у обла -
сти раз во ја ин те гра ци о них про -
це са на ста бил ној и ду го роч ној
осно ви, у Ме мо ран ду му о разу -

ме ва њу ис ка за на је на ме ра да
се оства ру је са рад ња пу тем ме -
ђу соб ног ин фор ми са ња о ак -
тив но сти ма и пи та њи ма ко ја
има ју за јед нич ки ин те рес у овој

обла сти. Уз то, на гла ше на је ва -
жност уза јам не са рад ње с ци -
љем ефи ка сног ко ри шће ња по -
тен ци ја ла две ју др жа ва, Ре пу -
бли ке Ср би је и Ру ске Фе де ра -

ци је, у скла ду с прин ци пи ма
уза јам ног по што ва ња, по слов -
не са рад ње и јед на ко сти.

За кљу че њем Меморандумa,
по шту ју ћи на че ла еко но мич -
но сти и ефек тив но сти ра да ло -
кал не са мо у пра ве и има ју ћи у
ви ду из у зет ну ва жност раз во ја
ове обла сти ко му нал не де лат -
но сти за ко ју је она над ле жна,
пот пи сни ци су се са гла си ли да
у гра ни ца ма сво јих ком пе тен -
ци ја оства ру ју са рад њу у сфе -
ри спољ не ра све те у сле де ћим
прав ци ма: вр ше ње ана ли тич -
ких ис тра жи ва ња, при пре ма
пред ло га за ре а ли за ци ју ин ве -
сти ци о них про је ка та ин те гра -
ци о ног ка рак те ра, за јед нич ко
уче шће у ак тив но сти ма усме -
ре ним ка на пре до ва њу ци ље ва
и за да та ка ин те гра ци о них про -
це са и обез бе ђи ва ње нео п ход -
них фи нан сиј ских ре сур са за
ин ве сти ци о не про јек те ин те -
гра ци о ног ка рак те ра.

ДВЕ СТА ГО ДИ НА ОД РО ЂЕ ЊА ВА СЕ ЖИВ КО ВИ ЋА

Песник, свештеник, политички активиста...
(На ста вак с на слов не стра не)  

Ва са Жив ко вић је за слу жан за
осни ва ње По зо ри шног дру -
штва и Пан че вач ког срп ског
цр кве ног пе вач ког дру штва,

за рад Срп ске де во јач ке шко -
ле, осни ва ње би бли о те ке и рад
на ску пља њу ар хив ске гра ђе о
зна чај ним лич но сти ма и до -
га ђа ји ма из исто ри је Пан че ва
и исто ри је Ср ба у Угар ској.
Био је про фе сор срп ског је зи -
ка у пан че вач кој ви шој ре ал -
ци, те су у то вре ме ње го ви
уче ни ци би ли се ља чи ћи из
Идво ра и Ор ло ва та – по то њи
ве ли ки на уч ник Ми хај ло Пу -
пин и ака дем ски сли кар Урош
Пре дић. Као свог про фе со ра,
Ми хај ло Пу пин га по ми ње у
чу ве ној књи зи „Са па шња ка
до на у че ња ка”, за ко ју је до -
био Пу ли це ро ву на гра ду. Урош
Пре дић му се оду жио пор тре -
ти шу ћи га по во дом 70. ро ђен -
да на. Тај пор трет је је ди ни са -
чу ва ни лик овог ве ли ког све -
ште ни ка, пе сни ка и срп ског
ро до љу ба.

Про та Ва са је умро 25. ју на
1891. го ди не и са хра њен је на
ста ром пан че вач ком пра во слав -
ном гро бљу. При ли ком са хра -
не за ње го вим ков че гом ко ра -
чао је и ар хи ман дрит фру шко -
гор ског ма на сти ра Гр ге тег, рек -

тор Кар ло вач ке бо го сло ви је и
ака де мик Ила ри он Ру ва рац.
Ми лош Цр њан ски је на пи сао

да про та Ва су „ни су по ко ле ба -
ле по хва ле са свих стра на, ни
по зи ви и по ну де ре дак ци ја, већ
је жи вот за вр шио без нај ма ње
же ље за сла вом”.

Пан че во на до сто јан на чин
чу ва успо ме ну на свог чу ве ног
про ту. Основ на шко ла, осно -

ва на у Пан че ву 1878. го ди не,
да нас но си на зив ОШ „Ва са
Жив ко вић”. Ње го во име но си

јед на град ска ули ца, као и ов -
да шње Удру же ње пи са ца и књи -
жев них пре во ди ла ца, а већ два -
де се так го ди на у пор ти Ус пен -
ског хра ма одр жа ва се тра ди -
ци о нал на кул тур на ма ни фе ста -
ци ја „Да ни про та Ва се”.

М. Па у но вић
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Ка да кре не пе ри од сла ва, а то је већ
од кра ја ок то бра, на ша ис хра на по -
ста не при лич но не у ме ре на. Че сто
ка же мо: ва ља се да се по слу жи мо,
па он да кре не мо ре дом – пред је ло,
су па, сар ма, ме со, тор те, ко ла чи. И
та ко бу де ско ро на сва ких де се так
да на. На кон нај ве ћих сла ва на сту -
па ју и пра зни ци – Но ва го ди на и
Бо жић, ко ји нам та ко ђе до дат но обо -
га те тр пе зу. По ро ди ца је на оку пу,
па се та да ис про ба ва ју раз не ку ли -
нар ске ђа ко ни је и све под из го во -
ром да ни је вре ме да се баш та да
во ди ра чу на о ис хра ни. Ме ђу тим,
ка ко се ја ну ар бли жи кра ју, та ко на -
ша енер ги ја опа да, а ки ло гра ми ра -
сту. Сла би је се кре ће мо, а по себ но
ка да на по љу па да снег и тро то а ри се
по ле де. Зим ска иди ла је нај леп ша
крај про зо ра у то плим до мо ви ма, уз
фил мо ве и дру же ње с при ја те љи ма.
Чи ње ни ца је да ма ли број љу ди ве -
жба пре ко зи ме и да је ди на ре кре а -
ци ја бу де са мо шет ња, ка да је то
могу ће због вре мен ских усло ва. 

Ипак, би ло би до бро, ка да ни је мо -
гу ће би ти фи зич ки ак ти ван, да ма -
ло по ве де мо ра чу на и је де мо уме ре -
но то ком пра зни ка.

Пи та ло смо на ше су гра ђа не ка ко
они тро ше ка ло ри је то ком ја ну ар ских
пра знич них да на и да ли се уоп ште
ре кре и ра ју.

ГА ЗМЕНД ХАЈ РИ ЗАЈ, не за по слен:
– Ни ка ко. Ве ћи део вре ме на про -

во дим у ау то мо би лу, али ка да имам
вре ме на, по ма ло ше там. Ма да, ми -
слим да је, по ред ис хра не, стрес та -
ко ђе за слу жан за по ве ћа ну ки ла жу.
Је два че кам да се про леп ша вре ме,
па да мо гу с де цом ви ше вре ме на 
да про во дим на по љу, да оде мо на
Калемег дан.

ВЕЉ КО КА ПУ НАЦ, пред у зет ник:
– Ше там пса, али из гле да да не што

сла бо тро шим ка ло ри је. На по љу смо
ују тру и уве че. Мо рам при зна ти да
сам гур ман, во лим да је дем и не во -
дим пре те ра но ра чу на о ис хра ни.

РА ДУ ЛЕ ВА СИ ЉЕ ВИЋ, пен зи о нер:
– Ни сам мно го јео за вре ме пра -

зни ка. Во дио сам ра чу на. Ина че, имам
не ку ба шту на ба ва ни штан ском пу ту
и та мо од ла зим и вра ћам се пе ша ка.
Та ко се ја ре кре и рам.

НЕ ВЕН КА КАЛ КАН, пен зи о нер ка:
– Хра ним се уме ре но и баш кад су

ти пра зни ци, не је дем мно го. То ком
зим ских ме се ци, као и ина че, пу но
ше там.

НА ДА МА ТИЋ, пен зи о нер ка:
– Мо мен тал но ни ка ко, јер је баш

хлад но. Ше там са мо ка да на по љу не
па да ни шта и ка да ни је по ле ди ца.
Чу вам се.

СТА НИ ЦА ЈЕ ЛИЋ, спре ма чи ца 
и ку рир:

– Во дим ра чу на о ис хра ни за то што
сам има ла ви сок при ти сак. Ше там
до ста, јер ра дим као ку рир у Гим на -
зи ји већ два де сет јед ну го ди ну.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

Н. КАЛКАНР. ВАСИЉЕВИЋ Н. МАТИЋ С. ЈЕЛИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО ТРО ШИ ТЕ КА ЛО РИ ЈЕ ТО КОМ ЈА НУ АР СКИХ ПРА ЗНИ КА?

Пан чев ци уме ре ни у хра ни

В. КАПУНАЦГ. ХАЈРИЗАЈ

ХРОНИКА

За чла но ве КУД-а „Стан ко Па у но вић
НИ С–РНП” 2007. го ди на оста ће упам -
ће на по обе ле жа ва њу де се то го ди шњи -
це успе шног ра да пе вач ке гру пе, јед -
не од нај ак тив ни јих сек ци ја Дру штва.
Тим по во дом об ја вљен је ком пакт-
диск под на зи вом „Од би се гра на од
јор го ва на”.

Под ру ко вод ством мр Са ње Ран ко -
вић, ет но му зи ко ло га, сни мље не су 22
пе сме с це ло куп ног срп ског ет нич ког
про сто ра. Про мо ци је су одр жа не у
Сту дент ском до му у Пан че ву и Ет но -
граф ском му зе ју у Бе о гра ду. Ово ау -
дио-из да ње до пу ње но је ка та ло гом
ко ји са др жи исто ри јат гру пе пе ва ча,
тек сто ве пе са ма, фо то гра фи је гру пе
пе ва ча с на сту па, као и фо то гра фи је
на род них но шњи и ко сти ма.

О пр вом ау дио-из да њу жен ске и
му шке гру пе пе ва ча мр Је ле на Јо ва -
но вић, ет но му зи ко лог, на пи са ла је:
„Пр во ау дио-из да ње, ком пакт-диск
жен ске и му шке гру пе пе ва ча КУД-а
’Стан ко Па у но вић’ ре зул тат је кон -
ти ну и ра ног, пре да ног ра да у то ку чи -
та ве де це ни је. На чин ра да у овим
ан сам бли ма има пред знак ве ли ке љу -
ба ви, по све ће но сти и ен ту зи ја зма,
али и ви со ко про фе си о нал ног при -
сту па у мак си мал ном осла ња њу на
тра ди ци о нал не уз о ре. Диск пред ста -
вља леп пре сек ве ћи не срп ских во -
кал них сти ло ва, а по је ди не ну ме ре
пред ста вља ју из во ђач ки вр ху нац у
по гле ду очу ва ног и пре не тог сти ла и
ето са пе са ма. Оства ре ње овог ау дио-
из да ња леп је до при нос очу ва њу и
да љем пре но ше њу срп ских тра ди ци -
о нал них пе са ма”.

Већ по тра ди ци ји, деч ји ан сам бли
оства ри ли су за па же не ре зул та те на
ма ни фе ста ци ја ма од по кра јин ског и
ре пу блич ког зна ча ја осва ја њем златне

ски” из Ма ке до ни је. То ком го ди не
сек ци је „Па у но ви ћа” пред ста ви ле су
се у Сеф ке ри ну, Бе о гра ду, Жи ти шту,
Са ку ла ма, Но вом Бе че ју, Ра ти ни,
Омо љи ци, Ста рој Па зо ви, Ба нат ском
Бре стов цу, Вр ба су, Гло го њу, на Див -
чи ба ра ма, у Ре пу бли ци Срп ској, Ру -
му ни ји и Шпа ни ји. Жен ска гру па пе -
ва ча уче ство ва ла је у про гра му кон -
цер та „Не кад и сад” по во дом обе ле -
жа ва ња 85 го ди на по сто ја ња Ра дио
Бе о гра да и 75 го ди на На род ног ор -
ке стра РТС-а, док је фол клор ни ан -
самбл био део отва ра ња Фе сти ва ла
ет но ло шког фил ма у Ет но граф ском
му зе ју у Бе о гра ду. Ква ли те тан рад с
деч јим ан сам бли ма вред но ван је и
2009. го ди не, до де љи ва њем злат не
пла ке те на МФДВ-у у Но вом Бе че ју
у ка те го ри ји ни жих раз ре да за из во -
ђе ње ига ра из Ти мо ка и За глав ка, и у
ка те го ри ји ви ших раз ре да за пред -
ста вља ње ига ра из Ја дра. На Смо три
деч јих фол клор них ан сам ба ла Ср би -
је у Кра ље ву деч ји ан самбл ви ших
раз ре да успе шно је из вео игре из Ја -
дра и осво јио пр во ме сто и злат ну
пла ке ту.

По ља, и при пре ме за уче шће у про -
гра ми ма смо три и фе сти ва ла у на шој
зе мљи и ино стран ству. Игре из Ја дра,
ма ње пре де о не це ли не се ве ро за пад -
не Ср би је, по ста вље не су уз ве ли ку
по др шку и за ла га ње ет но ко ре о ло га
др Оли ве ре Ва сић, ко ја је сво је ви ше -
де це ниј ско ис ку ство у про у ча ва њу и
бе ле же њу ига ра ове обла сти по де ли -
ла са чла но ви ма и ру ко во ди о ци ма ан -
сам бла и оба ви ла низ кон сул та ци ја
ра ди што ау тен тич ни јег стил ског из -
во ђе ња. Ре кон струк ци ја ко сти ма оба -
вље на је у са рад њи с ку сто си ма-ет но -
ло зи ма Ет но граф ског му зе ја у Бе о -
гра ду, Му зе ја Ја дра у Ло зни ци и на
осно ву те рен ских ис тра жи ва ња.

Но во при пре мље ни ре пер то ар пред -
ста вљен је на Фе сти ва лу му зич ких
дру шта ва Вој во ди не у Ру ми. Осво је -
не су злат на пла ке та за про грам у
це ли ни, на гра да жи ри ја пу бли ке, спе -
ци јал на на гра да за нај бо љу но ву ко -
ре о гра фи ју „Игре из Ја дра” и спе ци -
јал на на гра да за ре кон струк ци ју ко -
сти ма за „Игре из Ја дра”. Успех је
по но вљен и на Фе сти ва лу фол клор -
них ан сам ба ла КУД-ова Ср би је у По -
жа рев цу, на ко јем је исти про грам
на гра ђен злат ном пла ке том и на гра -
дом за нај бо љу ре кон струк ци ју но -
шње. Већ по тра ди ци ји, успе шни су
би ли и деч ји ан сам бли: ан самбл ни -
жих раз ре да, ко ји је осво јио сре бр ну
пла ке ту на Му зич ком фе сти ва лу де -
це Вој во ди не у Сом бо ру за из во ђе ње
ига ра Ср ба из Бе ле Кра ји не у Сло ве -
ни ји, као и деч ји ан самбл ви ших раз -
ре да, ко ји је осво јио злат ну пла ке ту
за из во ђе ње ига ра из Бо си ле град ског
кра ји шта. Исти успех по но вљен је и
на Смо три деч јих фол клор них ан -
сам ба ла Ср би је у Кра ље ву, осва ја -
њем пр вог ме ста и злат не пла ке те за

ОЧУ ВА ЊЕ И ДА ЉЕ ПРЕ НО ШЕ ЊЕ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИХ ПЕ СА МА
ФЕЉТОН: СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП” (4) Пише: Дејан Трифуновић

дру шта ва Вој во ди не злат ном пла ке -
том и спе ци јал ном на гра дом за нај -
до след ни је не го ва ње тра ди ци је, док
су на Фе сти ва лу фол клор них ан сам -

ла штва, о че му све до че на гра де на
МФДВ-у у Сом бо ру: злат на пла ке та
у ка те го ри ји ни жих раз ре да за срп -
ске игре из Бач ке и злат на пла ке та у
ка те го ри ји ви ших раз ре да за игре из
Цр не Тра ве. Деч ји ан самбл ни жих
раз ре да уче ство вао је у про гра му Смо -
тре деч јих фол клор них ан сам ба ла
Ср би је у Кра ље ву, где је на гра ђен
сре бр ном пла ке том за из во ђе ње срп -
ских ига ра из Бач ке. Ан сам бли „Па -
у но ви ћа” то ком 2010. го ди не уче -
ство ва ли су у про гра ми ма кон це ра та
и фе сти ва ла у Бе о гра ду, Ти те лу, Жи -
ти шту, Стар че ву, Сом бо ру, Ра ти ни,
Ба ва ни шту, Кра ље ву, на Див чи ба ра -
ма, у Сив цу, Ужи цу, Гу ду ри ци, Ба -
нат ском Бре стов цу, Вр ба су, Но вом
Са ду, Ло зни ци, Фу то гу, То по ли, Ру -
ми, По жа рев цу, Ре пу бли ци Срп ској,
Цр ној Го ри, Сло ве ни ји, Ау стри ји и
Швај цар ској.

У про гра му Дру гог фе сти ва ла „Пан -
че во – град игре” уче ство ва ли су ан -
сам бли из Ма ђар ске, Сло вач ке, Бе о -
гра да, Стар че ва, Ста ре Па зо ве и Пан -
че ва, а у про гра ми ма де се тог „Ет но
гла са” гру пе из Сло ве ни је, Швај цар -
ске, Ба ча, Сме де ре ва, Фу то га, Ста ре
Па зо ве и Арад ца.

Ан сам блу је 2011. го ди не до де ље на
Но вем бар ска на гра да гра да Пан че ва
за из у зет на до стиг ну ћа у обла сти 
умет но сти.

Група певача

пла ке те у ка те го ри ји ни жих раз ре да
за из во ђе ње ига ра из око ли не Бе о -
гра да и злат не пла ке те у ка те го ри ји
ви ших раз ре да за из во ђе ње ига ра из
Врањ ског По ља на Му зич ком фе сти -
ва лу де це Вој во ди не у Но вом Бе че -
ју. На Смо три деч јих фол клор них
ан сам ба ла Ср би је у Кра ље ву деч ји
ан самбл ви ших раз ре да из вео је игре
из Врањ ског По ља, осво јио пр во ме -
сто и на гра ђен је злат ном пла ке том.
На ста вље на су и уче шћа у про гра -
ми ма ме ђу на род них фе сти ва ла фол -
кло ра у Ау стри ји, Швај цар ској, Ре -
пу бли ци Срп ској, Сло ве ни ји, Ита ли -
ји и Грч кој, као и на сту пи ши ром
на ше зе мље: у Бе о гра ду, Но вом Бе -
че ју, Вр шцу, Ба нат ском Бре стов цу,
Ку че ву, Кра ље ву, Сив цу, Омо љи ци,
Ва ље ву, Де ли бла ту, Че ла ре ву и 
Руд ни ку.

На ста вље на је и са рад ња с фол -
клор ном гру пом „Тро ме ђа” из Ле сте -
ра, за по че та 2002, ка да су чла но ви
КУД-а „Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”
го сто ва ли у Ен гле ској. Го сту ју ћи и до -
ма ћи ан сам бли одр жа ли су за јед нич -
ки кон церт у дво ра ни Кул тур ног цен -
тра Пан че ва. У про гра му сед мог „Ет -
но гла са” пред ста ви ле су се пе вач ке
гру пе и фол клор ни ан сам бли из Сло -
ве ни је, Кра ље ва, Вр шца, Сив ца, То -
по ле и Че ла ре ва, а отво ре на је и из -
ло жба под на зи вом „Ко жу си” из ет -
но ло шке зби р ке На род ног му зе ја ау -
тор ке Све тла не Ми ло са вље вић.

На ред ну, 2008. го ди ну обе ле жи ли
су рад на по ста вља њу но вих ко ре о -
гра фи ја, ига ра из Ја дра и Врањ ског

из во ђе ње ига ра из Бо си ле град ског
кра ји шта.

То ком 2008. го ди не ан сам бли „Па -
у но ви ћа” на сту па ли су у Ба нат ском
Но вом Се лу, Вра њу, Сме де ре ву, Но -
вом Са ду, Бе о гра ду, Жи ти шту, Сом -
бо ру, Ру ми, Кра ље ву, Вр шцу, Вр њач -
кој Ба њи и По жа рев цу. Пр ви из во -
ђач ки ан самбл уче ство вао је у про -
гра ми ма ин тер на ци о нал них фе сти -
ва ла у Швај цар ској, Ру му ни ји, Грч -
кој, Шпа ни ји и Пор ту га ли ји. Омла -
дин ски ан самбл пред ста вио се че шкој
пу бли ци у Фри дек-Ми сте ку, а деч ји
ан самбл ма ке дон ској у Ско пљу. Оста -
ло је за пам ће но уче шће пр вог из во -
ђач ког ан сам бла у про гра му „Кон цер -
та за то рањ” у ор га ни за ци ји Му зич ке
про дук ци је РТС-а, ка да су из ве де не
игре из До ње Ја се ни це у прат њи На -
род ног ор ке стра РТС-а. У про гра му
осмог „Ет но гла са” уче ство ва ли су
фол клор ни ан сам бли и пе вач ке гру -
пе из Ре пу бли ке Срп ске, Ужи ца, Ста -
ре Па зо ве и Бе о гра да – ан самбл „Ко -
ло”, сту ден ти Фа кул те та му зич ке умет -
но сти и уче ни ци Му зич ке шко ле „Мо -
кра њац”. Ве ли ку па жњу на ших су гра -
ђа на при ву кла је и из ло жба Ет но граф -
ског му зе ја у Бе о гра ду „У ру ка ви ца -
ма” ау тор ке Вје ре Ме дић, ко ја је у
окви ру ма ни фе ста ци је „Ет но глас” би -
ла по ста вље на у На род ном му зе ју у
Пан че ву.

По кре та ње Фе сти ва ла фол клор них
ан сам ба ла „Пан че во – град игре” обе -
ле жи ло је 2009, уз уче шће ан сам ба -
ла из Пан че ва и око ли не и го сту ју -
ћег деч јег ан сам бла „Јон че Хри стов -

Учесници покрајинског фестивала у Руми и републичког у Пожаревцу

Играчи у шумадијској ношњи на фестивалу у Касересу у Шпанији 2009.

Нај ве ћи успех у ра ду с пр вим из во -
ђач ким ан сам блом оства рен је 2010.
го ди не, успе шним пред ста вља њи ма у
про гра ми ма фе сти ва ла од по кра јин -
ског и ре пу блич ког зна ча ја. Но во по -
ста вље ни про грам – срп ске игре из
Ба на та и игре из око ли не Гњи ла на –
на гра ђен је на Фе сти ва лу му зич ких

ба ла КУД-ова Ср би је у По жа рев цу
осво је не злат на пла ке та, на гра да за
нај бо љу ре кон струк ци ју но шње у ко -
ре о гра фи ји „Игре из Ба на та” и на гра -
да за нај у спе шни јег умет нич ког ру -
ко во ди о ца.

Деч ји ан сам бли за др жа ли су се у
вр ху деч јег тра ди ци о нал ног ства ра -



У биљ ка ма се нај ин тен зив -
ни је на ку пља ју сле де ћи ми -
кро е ле мен ти: цинк, бор, мо -
либ ден, ко балт, у ма њој ме -
ри ман ган, гво жђе и алу ми -
ни јум, а нај ма ње ба кар, оло -
во и хром. У еле мен те ко ји
се ин тен зив но тран сло ци -
ра ју из зе мљи шта у биљ ке
убра ја ју се: ман ган, кад ми -
јум, бор, мо либ ден и се лен;
сред ње – никл, ко балт и ба -
кар, а спо ро – хром, оло во
и жи ва. Ка ко у кон вен ци о -
нал ној, та ко и у ор ган ској
про из вод њи ми кро е ле мен -
ти (ба кар, ман ган, цинк, бор
и мо либ ден) при ме њу ју се
у фор ми сул фа та и хе ла та.

Ба кар (Cu) је сте еле мент
ко ји је са став ни део хло ро -
фи ла и са мим тим игра бит -
ну уло гу у про це су фо то син -
те зе, као и у дру гим ка та -
ли тич ким про це си ма у ће -
ли ја ма би ља ка. Биљ ке усва -
ја ју ба кар као Cu2+ или у
ви ду хе ла та. Ан та го ни стич -
ки ефе кат ба кру мо гу на -
пра ви ти у ве ћи ко ли чи на -
ма ман ган (Mn), гво жђе (Fe),
цинк (Zn), мо либ ден (Mo),
сум пор (S), а та ко ђе је за -
па же но да до бра обез бе ђе -
ност би ља ка азо том и фос -
фо ром че сто иза зи ва не до -
ста так ба кра. Ба кар у зе -
мљи шту нај че шће по ти че
од при мар них ми не ра ла, где
се на ла зи у јед но ва лент ном
об ли ку, а на кон њи хо вог рас -
па да ња ок си ди ра до Cu2+.
Са др жај ба кра у зе мљи шти -
ма у све ту у про се ку из но си
30 mg/kg, а у зе мљи шти ма
цен трал не Ср би је на ђе но је
про сеч но 48 mg/kg. У зе -
мљи шти ма гра да Пан че ва
на ђе но је у про се ку 34,52
mg/kg. То је не што ве ћа
вред ност од про сеч них за
свет и цен трал ну Ср би ју, али
је да ле ко ма ња од мак си -
мал но до зво ље не (100
mg/kg). По ве ћа не кон цен -
тра ци је не иза зи ва ју не ке
по себ но штет не ефек те,
осим акут не ток сич но сти
при кон цен тра ци ја ма од 600
mg/kg те ле сне ма се.

Ман ган (Mn) је сте ми кро -
е ле мент ко ји је из у зет но ва -
жан за фо то син те зу, има во -
де ћу уло гу у хло ро пла сти ма
и зна ча јан је за аси ми ла ци -
ју и ме та бо ли зам азо та. Са -
др жај ман га на у зе мљи шти -
ма у све ту у про се ку из но си
од 200 до 1.000 mg/kg, док
за зе мљи шта цен трал не Ср -
би је ни је до сад си сте ма ти -
зо ван. У зе мљи шти ма гра да
Пан че ва на ђе но је про сеч но
636,52 mg/kg. Не што су ве -
ће вред но сти за овај еле мент
у чер но зе му на ле су не го у
кар бо нат ном чер но зе му. Овај
еле мент се и не раз ма тра као
ток си чан за биљ ке и зе мљи -
ште, осим код ја ко ки се лих
зе мљи шта, ка да он по чи ње
да се по ја ча но рас тва ра. Ток -
сич ност Mn је ве о ма рет ка,
а ја вља се ка да је у зе мљи -
шту кон цен тра ци ја ве ћа од
1.000 ppm. У зе мљи шту нај -

ве ћим де лом по ти че из
MnO2, са др же га раз ли чи ти
ок си ди сте пе на ок си да ци је
од + 2 до + 7. Уку пан са др -
жај Mn у зе мљи шти ма је
200–3.000 ppm, од че га је
биљ ка ма рас по ло жи во 0,1–
1,0%. У не у трал ној и ба зној
сре ди ни при сту пач ност ман -
га на је сма ње на, а рас по ло -
жи вост ра сте с по ве ћа њем
ки се ло сти и ре дук ци је до
Mn2+. Ре ду ко ва ни Mn биљ -
ке ла ко усва ја ју те се озна -
ча ва се као ак ти ван об лик,
док су ви ше ок си до ва ни об -
ли ци инак тив ни. Ора нич ни
слој га са др жи ви ше у од но -
су на под о ра нич не сло је ве,
исто та ко ви ше га је на те -
жим и кар бо нат ним, а ма ње
на ла ким и пе ско ви тим зе -
мљи шти ма. У вла жни јим
усло ви ма, с по ра стом ре дук -
ци је, при сту пач ност се по -
бољ ша ва.

Цинк (Zn) је сте ми кро е -
ле мент ко ји је део аук си на,
нај зна чај ни јег хор мо на ко -
ји ре гу ли ше раст би ља ка, та -
ко да се ње го ва кључ на уло -
га огле да у пе ри о ду ра ста и
ве ге та ци је биљ ке. Са др жај
цин ка у биљ ка ма је ни зак и
за ви сно од биљ не вр сте ва -
ри ра од 0,6 ppm до 83 ppm.
Биљ ке га усва ја ју као Zn2+,
ZnCl+, Zn – хе ла те и за раз -
ли ку од Fe, Mn, Cu и Mo у
биљ ка ма је увек Zn2+. Цинк
се усва ја ак тив но и код ње -
го вог усва ја ња ан та го ни стич -
ки де лу ју ве ће ко ли чи не кал -
ци ју ма и маг не зи ју ма. Фи -
зи о ло шка уло га цин ка је ве -
ли ка у би о син те зи ДНА и
РНА, син те зи про те и на и
син те зи аук си на. Кри тич на
гра ни ца не до стат ка цин ка
је 15–30 ppm у су вој ма те -
ри ји ли шћа. Биљ ке осе тљи -
ве на не до ста так цин ка су
ку ку руз, лан и со ја, а от пор -
не – жи та. Су ви шак цин ка
се рет ко ја вља, и то са мо на
ки се лим зе мљи шти ма, а кри -
тич на гра ни ца ви шка је 200–
500 ppm у су вој ма те ри ји
ли шћа. Цинк у зе мљи шту
во ди по ре кло од при мар них
и се кун дар них ми не ра ла.
Ки се ле сте не са др же ма ње
цин ка (гра нит и гнајс), а ал -
кал не знат но ви ше (ба залт).
При сту пач ност цин ка је ве -
ћа у ки се лим зе мљи шти ма
и у тим окол но сти ма по сто -
ји опа сност од ње го вог ис -
пи ра ња. Не до ста так цин ка
ја вља се нај че шће на те шким
гли но ви тим зе мљи шти ма.
Са др жај цин ка у зе мљи шти -
ма у све ту у про се ку из но си
50 mg/kg, а у зе мљи шти ма
цен трал не Ср би је на ђе но је
48 mg/kg. У зе мљи шти ма
гра да Пан че ва на ђе но је у
про се ку 62,35 mg/kg. Мак -
си мал но до зво ље ни са др жај
за овај еле мент из но си 300
mg/kg. Уко ли ко су кон цен -
тра ци је цин ка из над ових
вред но сти, мо же до ћи до
тро ва ња и оште ће ња ра зних
ор га на (пан кре ас), као и до
по ја ве ане ми је.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 25. јануар 2019.
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Са држај
микроелемена та 

у земљи шту

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

Из ло жба тра је до 
сре ди не фе бру а ра

Из ло жба под на зи вом „Се ћа -
њем од за бо ра ва” – ше зде сет
го ди на од осни ва ња умет нич -
ке гру пе „Пан че во 5” отво ре на
је у пе так, 18. ја ну а ра, у На -
род ном му зе ју Пан че во, а на -
ста ла је у са рад њи за За во дом
за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре
у Пан че ву.

Ау то ри Ни ко ла Вла јић, ет -
но лог-са вет ник, Ди ми три је Јо -
ва нов, ку стос – исто ри чар
умет но сти, и Да мир Пра шни -
кар, ку стос – исто ри чар умет -
но сти, при ре ди ли су из ло жбу
ко ја је по све ће на де ли ма Сто -
ја на Тру ми ћа, Ксе ни је Или је -
вић, Јо ва на Ви то ми ро ва, До -
бри ви ја Во ји но ви ћа и Бо жи -
да ра Јо во ви ћа.

Ли ков на гру па „Пан че во 5”
на ста ла је пре ви ше од ше зде -
сет го ди на, ка да су че тво ро
сли ка ра и је дан ва јар за јед -
нич ки из ло жи ли сво је ра до ве
у Му зич кој шко ли „Јо ван Бан -
дур”. Ово кул ту ро ло шко до га -
ђа ње би ло је у окви ру про сла -
ве Да на осло бо ђе ња гра да Пан -
че ва (1944–1958). Ини ци ја тор
да се удру же у гру пу био је
Сто јан Тру мић, осве до че ни ли -
ков ни ства ра лац, пе да гог и
есе ји ста. Сам на зив ове гру пе
го во рио је да су ње го ви чла -
но ви Пан чев ци и да ни је по -
сто ја ла мо гућ ност на кнад ног
при кљу че ња.

Ка ко је на вео Ни ко ла Вла -
јић, је дан од ау то ра из ло жбе,
гру па „Пан че во 5” ни је има ла
не ка кав по се бан про грам или
на че ла, већ су са мо из ла га ли
за јед но. Сви чла но ви су ра ди -
ли као ли ков ни пе да го зи у пан -
че вач ким шко ла ма. По ред из -
ло жби ко је су при ре ђи ва ли у
свом гра ду, они су из ла га ли и
у ино стран ству.

Ши ро кој јав но сти, упо зна тој
са умет нич ким то ко ви ма у по -
сле рат ној Ју го сла ви ји, сва ка -
ко су нај по зна ти ја име на Сто -
ја на Тру ми ћа и Ксе ни је Или -
је вић, док су име на Бо жи да ра
Јо во ви ћа, До бри во ја Во ји но -

МЛА ДИ БЕН ДО ВИ У „АПО ЛУ”

Но ви син гло ви 
оду ше ви ли пу бли ку

У дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не Пан че во у су бо ту, 19. ја -
ну а ра, одр жан је кон церт гру -
па „Буч Ке си ди” из Пан че ва и
„Ви зељ” из Бе о гра да.

Овом при ли ком мла ди бендо -
ви пред ста ви ли су но ве син гло -
ве ко ји су не дав но објавље ни.

Пан че вач ки са став про мо -
ви сао је пе сму „Не ма љу ба ви
у клу бу”, ко ја је на и шла на
сјај не ре ак ци је пу бли ке ка ко
у на шој зе мљи, та ко и у ре ги -
о ну, док је енер ги чан са став
„Ви зељ” пред ста вио сингл
„Кади лак”.

„Буч Ке си ди” чи не Лу ка Ра -
цић (ги та ра и ефек ти) и Зо ран
За ру би ца (бу бањ и елек тро ни -
ка). Тре нут ну по ста ву гру пе
„Ви зељ” чи не Вељ ко Ми лин -
ко вић (ги та ра, во кал), Алек са
Не дић (бас, во кал) и Ни ко ла
Бај че тић (буб ње ви).

ИЗ ЛО ЖБА У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ

ШЕСТ ДЕ ЦЕ НИ ЈА ОД НА СТАН КА 
ЛИ КОВ НЕ ГРУ ПЕ „ПАН ЧЕ ВО 5”

ни ра па сто зни бо је ни на маз,
до оних у ко ји ма су об ли ци
де фи ни са ни де бе лим, там ним
кон ту ра ма.

Ксе ни ја Или је вић се то ком
свог ства ра ла штва кре та ла
кроз ви ше раз ли чи тих из ра за
и жа нр о ва. У по чет ку је, тра -
же ћи соп стве ни ли ков ни из -
раз, сли ка ла пеј за же, мр тве
при ро де и ен те ри је ре, ту ма -
че ћи их кроз сво је ви ђе ње им -
пре си о ни стич ких иде ја, кон -
струк тив но и про ми шље но
при ла зе ћи про бле ми ма ко је
су по ста вља ле бо ја и ком по -
зи ци ја. Ко ло рит но, кре та ла се
од ве др ог и све тлог лир ског
ре а ли зма ра них го ди на, пре -
ко там ни јих, су мор ни јих то -
но ва дру ге по ло ви не пе де се -
тих и по чет ка ше зде се тих го -
ди на, пре ма про зрач ном и све -
тлом ла зур ном ко ло ри ту, ко -
ји да нас нај че шће по ве зу је мо
с ње ним ства ра ла штвом. 

Јо ван Ви то ми ров се сво јој
љу ба ви пре ма сли кар ству по -
све тио тек то ком Дру гог свет -
ског ра та, на кур су код Пе тра
До бро ви ћа у Бе о гра ду (1942).
При кљу чив ши се ка сни је Тре -
ћој ар ми ји, он са оста лим умет -
ни ци ма уче ству је у по сле рат -
ним из ло жба ма, а за тим се
упи су је на Ли ков ну ака де ми ју
у Бе о гра ду. Без скло но сти ка
ве ли ком екс пе ри мен ти са њу,
Ви то ми ров је убр зо про на шао
свој на чин из ра жа ва ња. Увек

вића и Јо ва на Ви то ми ро ва не -
рас ки ди ви део пан че вач ке и
вој во ђан ске ли ков не и кул тур -
не исто ри ји.

Сто јан Тру мић се у умет -
нич ком жи во ту по ја вио још
пре Дру гог свет ског ра та, ка -
да је ис ка зао сво ју не у га си ву
љу бав пре ма мо ти ви ма Ба на -
та. Убр зо на кон за вр шет ка ра -
та уче ство вао је у не ко ли ко
из ло жби вој во ђан ских умет -
ни ка, где је био оспо ра ван (По -
по вић, Чи плић) као умет ник
ко ји сла бо сле ди прав це за цр -
та не со ци ја ли стич кој умет но -
сти. У то вре ме (1946) по ја -
вљу је се и ње го ва књи га цр те -
жа, у ко јој на ста вља пред ста -
вља ње рав ни чар ских кра јо ли -
ка Вој во ди не. Те пр ве по сле -
рат не де це ни је „от кри ва” још
је дан жа нр – пор трет – ко ји
ће га, по ред пеј за жа, ис пу ња -
ва ти до кра ја ства ра ла штва. У
свом ства ра њу Тру мић се кре -
тао од там них, ути ша них бо ја
ра ни јих го ди на, ка из ра жај -
ном, са мо стал ном екс пре си о -
ни зму за си ће не бо је и об ли ка
у ка сни јем ства ра ла штву. Ди -
на мич ни рит мо ви из ра же ни
су сна жним, ско ро гру бим по -
те зи ма чет ки це, гу стим на но -
си ма си ро ве бо је; пеј за жи су
му че сто ком по но ва ни у ду -
гим хо ри зон та ла ма, „пре пи са -
ним” с ба нат ских по ља. У пор -
тре ти ма се огле да иста сна га
по те за, од оних у ко ји ма доми -

је сли као оно што је ви део, до -
жи вео, од ен те ри је ра ра ди о ни -
ца, бер бер ни ца, пре ко ули ца,
гра до ва, до пор тре та љу ди око
се бе.

До бри во је Во ји но вић се у
Пан че во до се лио 1955, као већ
обра зо ва ни сли кар. За по слив -
ши се као пе да гог (као и оста -
ли чла но ви Гру пе), убр зо се
при кљу чио ор га ни зо ва ном ли -
ков ном жи во ту у гра ду и уче -
ство вао у осни ва њу Гру пе. Исте
го ди не отва ра и вр ло за па же ну
из ло жбу „Же на кроз ки чи цу
умет ни ка”. Во ји но вић у сво ју
умет ност уно си ути ске са сту -
диј ских пу то ва ња, из Грч ке,
Ита ли је и по нај ви ше Фран цу -
ске. Се бе је пр вен стве но сма -
трао пор тре ти стом, што је ви -
дљи во кроз до ми на ци ју овог
жан ра у ње го вом опу су. Пор -
тре ту је при ла зио сва ки пут из -
но ва, тра же ћи „хип но тич ку жи -
вот ност”, а не чи сту ре про дук -
ци ју ви ђе ног ли ка.

Бо жи дар Јо во вић је из ло жбе -
ну ак тив ност за по чео још 1951,
по из ла ску са Ака де ми је, ко ју
је за вр шио у кла си До ли на ра и
Ро сан ди ћа. Го ди не 1953. до ла -
зи у Пан че во, где ства ра као
ва јар и сли кар. Већ 1954. ак -
тив но се укљу чу је у дру штве ни
рад, из ла жу ћи у фа бри ци „Труд -
бе ник” с Бо жом Јан ко ви ћем и
Ксе ни јом Или је вић. Ис пр ва по -
ву чен сна гом Ме штро ви ће вих
де ла, ства ра фи гу ре хе рој ског
из ра за, али ка сни је фор ми ра
соп стве ни стил, ко ји се од ра -
жа ва у два ви да – скулп ту ре
са зда не на ку би стич ким ре ми -
ни сцен ци ја ма, ис так ну тог ге о -
ме три зма, као и ства ра ла штво
у ко ме је ге о ме три ка убла же на
за о бље ним кон ту ра ма, уз знат -
но ви ше ли ри ке. Као и Јо ван
Ви то ми ров, 1974. го ди не је био
ан га жо ван као град ски умет -
ник. Сво јим скулп ту ра ма оста -
вио је сна жан пе чат на ули ца -
ма гра да Пан че ва и на се ље них
ме ста. 

Ве ћи на пред ста вље них де ла
на ла зи се у при ват ном вла сни -
штву.

НО ВИ СИ СТЕМ ЗА ПРИ ЈА ВУ СЕ ЗОН СКИХ РАД НИ КА

По јед но ста вље на 
про це ду ра

По сло дав ци из Ср би -
је убу ду ће ће мо ћи да
ан га жу ју се зон ске
рад ни ке и елек трон -
ским пу тем. Пор тал
www.sezonskiradni-
ci.gov.rs по јед но ста -
вио је про це ду ру, па
ће рад ни ци убу ду ће
мо ћи да са мо упи шу ЈМБГ,
озна че вр сту по сла и да у ка -
лен да ру иза бе ру дан или ви ше
да на то ком ко јих ће ра ди ти. 

На се зон ским ра до ви ма је
ан га жо ва но из ме ђу 65.000 и
80.000 гра ђа на и прак са је по -
ка за ла да чак 95 од сто ра ди
на цр но. Уго вор на па пи ру ви -
ше не ће би ти по тре бан, а са -
ма про це ду ра тра ја ће ма ње од
де сет ми ну та у од но су на пет
са ти, ко ли ко је зах те ва ла ре -
ги стра ци ја по уго во ру о при -
вре ме ним и по вре ме ним по -
сло ви ма. Из да так за по рез и
до при но се ни жи је за чак тре -
ћи ну у од но су на прет ход ни
мо дел и из но си ће три ста ди -
на ра днев но. Но ви за кон и
пор тал кре и ра ни су у са рад -
њи с НА ЛЕД-ом  и уз по др шку
Не мач ке.

НА ЛЕД је уз по др шку GIZ-а
ко ор ди ни рао из ра ду софт ве ра
од но сно пор та ла за при ја ву

сезон ских рад ни ка, ко ји је пре -
дат у над ле жност По ре ске упра -
ве и по ве зан са ЦРО СО-ом и
На ци о нал ном слу жбом за за -
по шља ва ње. То ће омо гу ћи ти
да НСЗ то ком 2019. кре и ра ре -
ги стар се зон ских рад ни ка и
олак ша по ве зи ва ње по сло дав -
ца и ли ца са же ље ним ве шти -
на ма.

Рад ни ци ће има ти пра во на
пен зиј ско оси гу ра ње и здрав -
стве ну за шти ту у слу ча ју по -
вре де на ра ду и мо ћи ће да
(као и ин спек ци је) на пор та лу
у ре ал ном вре ме ну про ве ре да
ли су при ја вље ни. На се зон -
ским по сло ви ма мо ћи ће да
бу ду ан га жо ва ни за по сле ни,
пен зи о не ри, ма ло лет ни ци од
16 го ди на (у скла ду са За ко -
ном о ра ду), као и не за по сле -
ни и при ма о ци со ци јал не по -
мо ћи, ко ји при том не гу бе пра -
ва на на кна де ко је су до тад
при ма ли.



НИС пот пи сао 
спо ра зу ме с во де ћим
ру ским и срп ским
уни вер зи те ти ма

Нафт ни ги гант 
уло жио ви ше од три
ми ли јар де ди на ра, 
од че га са мо у област
на у ке и обра зо ва ња
пре ко 600 ми ли о на

Ком па ни ја НИС пот пи са ла је
у пе так, 18. ја ну а ра, ме мо ран -
ду ме о са рад њи са два пре сти -
жна ру ска уни вер зи те та: Сан -
ктпе тер бур шким ру дар ским
уни вер зи те том и Ру ским др -
жав ним уни вер зи те том за наф -
ту и гас „Гуп кин”. Тим чи ном
је ру ско-срп ски нафт ни ги гант
по стао пр ва ком па ни ја у Ср би -
ји ко ја има спо ра зу ме о стра -
те шкој са рад њи са ове две ви -
со ко школ ске уста но ве у Ру ској
Фе де ра ци ји.

НИС је ве ри фи ко вао и спо -
ра зу ме са уни вер зи те ти ма у Бе -
о гра ду и Но вом Са ду и та ко
на ста вио да про ду бљу је ви ше -
го ди шњу успе шну са рад њу са
два во де ћа срп ска др жав на уни -
вер зи те та. Спо ра зу ме је у име
ком па ни је НИС пот пи сао Ки -
рил Тјур де њев, њен ге не рал ни
ди рек тор, као део ни за до га ђа -
ја у окви ру по се те пред сед ни -
ка Ру ске Фе де ра ци је Вла ди ми -
ра Пу ти на Ср би ји.

По у зда ност ау то мо би ла на
ди зел-по гон ак ту ел на је те -
ма ових да на ка да жи ва у
тер мо ме тру по ка зу је тем пе -
ра ту ре ис под ну ле. По ред
свих не при јат но сти зим ског
ре жи ма во жње, вла сни ци во -
зи ла на ди зел-по гон има ју
још јед ну бри гу ви ше – ди зе -
ла ши, за раз ли ку од бен зи -
на ца, због спе ци фич но сти са -
ста ва го ри ва ко је ко ри сте,
мо гу има ти про бле ма ка да
је ве лик ми нус. Струч ња ци
ис ти чу да услед „смр за ва ња”
ове вр сте де ри ва та до ла зи до
бло ки ра ња до то ка го ри ва и
не мо гућ но сти ста р та и ра да
мо то ра. Сто га пре по ру чу ју
во за чи ма да обра те па жњу
на то ка кво го ри во си па ју у
сво ја во зи ла то ком зим ских
ме се ци.

Над ле жни у НИС-у ка жу
да су спрем но до че ка ли зи -
му, уз на по ме ну да Ра фи не -
ри ја наф те у Пан че ву про из -
во ди ди зел-де ри ва те с по -
бољ ша ним ни ско тем пе ра тур -

ним ка рак те ри сти ка ма још
од ок то бра про шле го ди не,
ка ко би се бла го вре ме но из -
вр ши ла за ме на на НИС-овим
ве ле про дај ним и ма ло про -
дај ним објек ти ма. Тре нут но
је на свим бен зин ским ста -
ни ца ма „НИС –Пе тро ла” и
„Га спро ма” по тро ша чи ма на
рас по ла га њу зим ски стан -
дард ни ди зел-де ри ват с по -
бољ ша ним ни ско тем пе ра тур -
ним ка рак те ри сти ка ма. У
НИС-у ис ти чу да су нафт ни
де ри ва ти ко ји се про из во де
у Ра фи не ри ји наф те у Пан -
че ву у пот пу но сти у скла ду с
нај ви шим зах те ви ма за ква -

ли тет го ри ва у Европ ској уни -
ји. Ово се од но си на ком пле -
тан про из вод ни про грам, ко -
ји ре гу ли ше и ква ли тет ди -
зел-го ри ва у зим ском пе ри -
о ду. Реч је, ка ко ка жу, о ви -
со ко ква ли тет ном евро ди зе -
лу са уна пре ђе ном тач ком
фил тра бил но сти ко ја обез бе -
ђу је функ ци о нал ност у екс -
пло а та ци ји на ни ским спољ -
ним тем пе ра ту ра ма, без из -
два ја ња кри ста ла па ра фи на
и згу шња ва ња, чи ме се спре -
ча ва оте жа но стар то ва ње мо -
то ра. Исто вре ме но на по ми -
њу да је по тро ша чи ма, по -
ред стан дард ног ди зел-го ри -
ва, на ма ло про дај ним објек -
ти ма ком па ни је на рас по ла -
га њу и пре ми јум G-Drive ди -
зел-де ри ват с по бољ ша ним
ни ско тем пе ра тур ним ка рак -
те ри сти ка ма, ко ји за хва љу -
ју ћи фор му ли обо га ће ној ади -
ти ви ма исто вре ме но до при -
но си по бољ ша њу пер фор ман -
си и бо љој за шти ти мо то ра
од ко ро зи је.

Кон тро ла ква ли те та ди зел-
де ри ва та у ре зер во а ри ма у
Ра фи не ри ји наф те у Пан че ву
ко ји су на ме ње ни за по тро -
шњу на до ма ћем и ино стра -
ном тр жи шту оба вља се сва -
ко днев но. По што ва ње стро -
гих про це ду ра о кон тро ли ква -
ли те та го ри ва про из ве де ног
у НИС-у на ста вља се у скла -
ди шти ма го то вих про из во да,
па све до бен зин ских ста ни -
ца ши ром Ср би је – ис ти чу у
на шој нај ве ћој нафт ној ком -
па ни ји, ко ја по се ду је нај ве ћу
ма ло про дај ну мре жу нафт -
них де ри ва та на тр жи шту на -
ше зе мље.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 25. јануар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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КВА ЛИ ТЕТ ГО РИ ВА

По у здан до ма ћи ди зел

ЕВРОП СКА БАН КА ЗА ОБ НО ВУ И РАЗ ВОЈ НА СТА ВЉА ДА ПО МА ЖЕ ЛО КАЛ НУ ПРИ ВРЕ ДУ

Зе ле на еко но ми ја је при о ри тет

УНА ПРЕ ЂЕ НА СА РАД ЊА СРП СКИХ И РУ СКИХ ВИ СО КО О БРА ЗОВ НИХ УСТА НО ВА

ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА У БУ ДУЋ НОСТ

Еко ло шки по крет Оџа ка об -
ја вио је на свом сај ту
www.epodzaci.org елек трон -
ску вер зи ју пу бли ка ци је „При -
ме на Ар ху ске кон вен ци је у
прак си”. Реч је о за јед нич -
ком про јек ту ко ји су ре а ли -
зо ва ли го ре на ве де но удру же -
ње из Оџа ка и еко ло шко удру -
же ње „Да са чу ва мо Вој во ди -
ну” из То ва ри ше ва. Пре ма ре -
чи ма ау то ра, об ја вљи ва ње
елек трон ске вер зи је пру жа
мо гућ ност за ин те ре со ва ним
гра ђа ни ма да се упо зна ју с
по ступ ком по кре та ња управ -
ног и суд ског спо ра про тив
над ле жних јав них слу жби ко -
је су од би ле да до ста ве или
су пру жи ле не пот пу ну ин фор -
ма ци ју од јав ног зна ча ја.

Чла но ви ових два ју вој во -
ђан ских еко ло шких удру же -
ња ура ди ли су ову пу бли ка -
ци ју на осно ву сво јих до са -
да шњих ис ку ста ва у бор би за
сти ца ње пра ве сли ке ста ња
жи вот не сре ди не. У до ку мен -
ту се на ла зе при ме ри из прак -
се, од но сно пут до оства ри -
ва ња пра ва про пи са ног За -
ко ном о сло бод ном при сту -
пу ин фор ма ци ја ма од јав ног
зна ча ја. Во дич пред ста вља
упут ство за еко ло шке ор га -

ни за ци је и гра ђа не и пру жа
ја сну сли ку о зна ча ју Ар ху -
ске кон вен ци је, чи ји је Ср -
би ја пот пи сник.

Из да ва ње пу бли ка ци је-во -
ди ча „При ме на Ар ху ске кон -
вен ци је у прак си” фи нан сиј -
ски су по др жа ли Ми ни стар -
ство за шти те жи вот не сре ди -
не и Оп шти не Оџа ци у окви -
ру јав ног кон кур са Ми ни -
стар ства за шти те жи вот не
сре ди не за до де лу сред ста ва
за по др шку про јек ти ма ци -
вил ног дру штва у обла сти за -
шти те жи вот не сре ди не у
2018. го ди ни.

НО ВА ЕКО-ПУ БЛИ КА ЦИ ЈА

Пра во на ин фор ма ци ју

ског др жав ног уни вер зи те та за
наф ту и гас „Гуп кин”, и На та -
ли ја Вла ди ми ров на Па шке вич,
пр ви про рек тор Сан ктпе тер -
бур шког ру дар ског уни вер зи -
те та.

Пре да ва ња ру ских про фе со ра
Пот пи си ва њем ме мо ран ду ма
ус по ста вље на је стра те шка са -
рад ња у обла сти обра зо ва ња,
раз во ја на уч них ис тра жи ва ња,
као и раз ме не струч ног зна ња.
Они, из ме ђу оста лог, об у хва -
та ју раз ме ну сту де на та на свим
ни во и ма, про фе со ра, струч ња -
ка и на уч ни ка, као и ор га ни зо -
ва ње про гра ма струч ног уса вр -
ша ва ња кроз ре а ли за ци ју за -
јед нич ких ис тра жи вач ких про -
је ка та. Та ко ђе, пред ви ђе на су
пре да ва ња ру ских про фе со ра
и струч ња ка на срп ским уни -
вер зи те ти ма и у НИС-у, као и
го сту ју ћа пре да ва ња на ших про -
фе со ра и екс пе ра та НИС-а на
ру ским уни вер зи те ти ма. По -
ред то га, до го во ре ни су са рад -
ња на по пу ла ри за ци ји и уче њу
ру ског је зи ка у Ср би ји, укљу -
чи ва ње сту де на та из Ру ске Фе -
де ра ци је у про гра ме за мла де
НИС-а и сти пен ди је НИС-а за
срп ске сту ден те на два ру ска
уни вер зи те та, као и на до ма -
ћим ака дем ским уста но ва ма.

То ком бо рав ка у Ср би ји пред -
став ни ци ру ских уни вер зи те та
по се ти ли су Но ви Сад, где су
раз го ва ра ли с рек то ром Но во -
сад ског уни вер зи те та Де ја ном
Јак ши ћем и гра до на чел ни ком
Ми ло шем Ву че ви ћем. Ру ска де -
ле га ци ја се у Бе о гра ду су сре ла
с Мла де ном Шар че ви ћем, ми -

ни стром про све те, на у ке и тех -
но ло шког раз во ја, као и с рек -
то ром Уни вер зи те та у Бе о гра ду
Иван ком По по вић. У овим су -
сре ти ма уче ство ва ли су и пред -
став ни ци НИС-а као ком па ни је
ко ја не гу је ви ше го ди шњу са рад -
њу с до ма ћим и стра ним ви со -
ко школ ским и на уч ним уста но -
ва ма, Ми ни стар ством про све те,
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ср -
би је, као и с ло кал ном са мо у -
пра вом у Но вом Са ду.

Де сет го ди на
НИС је ком па ни ја ко ја се у
свим сег мен ти ма по сло ва ња
осла ња на зна ње и упо тре бу ви -
со ких тех но ло ги ја.
Од 2009. ком па ни ја је у дру -
штве но од го вор не про јек те уло -
жи ла ви ше од три ми ли јар де
ди на ра, од че га са мо у област
на у ке и обра зо ва ња пре ко 600
ми ли о на ди на ра. У тој обла сти
од по себ ног је зна ча ја кор по -
ра тив ни про грам „Енер ги ја зна -
ња”, пу тем ко јег НИС оства ру -
је са рад њу са обра зов ним и на -
уч ним ин сти ту ци ја ма у обла -
сти на уч но и стра жи вач ког ра -
да. НИС је до са да пот пи сао
ме мо ран ду ме/уго во ре о са рад -
њи са: два уни вер зи те та у Ср -
би ји, осам уни вер зи те та у ре -
ги о ну и Ру ској Фе де ра ци ји, ви -
ше од три де сет фа кул те та и
три струч на на уч на дру штва.
На Ру ском др жав ном уни вер -
зи те ту наф те и га са „И. М. Гуп -
кин” и Сан ктпе тер бур шком ру -
дар ском уни вер зи те ту тре нут -
но сту ди ра осам на ест срп ских
сту де на та ко ји су сти пен ди сти
ком па ни је НИС.

Ин ве сти ра но пет 
ми ли јар ди евра у
срп ска пред у зе ћа

Европ ска бан ка за об но ву и раз -
вој (EBRD) упу ти ла је у че твр -
так, 17. ја ну а ра, са оп ште ње срп -
ској јав но сти, слу чај но или не,
и то баш у да ну ка да је у окви -
ру по се те пред сед ни ка Ру ске
Фе де ра ци је пот пи сан ве ли ки
број зва нич них еко ном ских спо -
ра зу ма из ме ђу Ру си је и Ср би -
је. EBRD оба ве шта ва срп ску
јав ност да је та европ ска фи -
нан сиј ска ин сти ту ци ја у 2018.
го ди ни из дво ји ла 395 ми ли о -
на евра за ре а ли за ци ју 18 но -
вих про је ка та, чи ме ње не укуп -
не ин ве сти ци је у Ср би ји, од
2001. го ди не, пре ма шу ју пет
ми ли јар ди евра. У са оп ште њу

сто ји да је но вац из дво јен за
под сти ца ње кон ку рент но сти
при ват ног сек то ра, за по др шку
ре ги о нал ном ши ре њу срп ских
ком па ни ја и ве ћој по ве за ност
у ре ги о ну, као и за раз вој зе ле -
не еко но ми је. С дру ге стра не,
ова европ ска бан ка, ра ди да -
љег раз во ја срп ске зе ле не еко -
но ми је, ре а ли зо ва ла је про шле
го ди не и про грам „Зе ле ни ино -
ва ци о ни ва у че ри”, ко јим се сти -
му ли ше по ве ћа ње уче шћа срп -
ских ком па ни ја у овој при вред -
ној гра ни. У пр вој го ди ни ре а -
ли за ци је овог про гра ма EBRD
је ва у че ри ма у укуп ној вред -
но сти од 435.000 евра по др -
жао 29 про јек та. Ка ко се на ја -
вљу је, ова фи нан сиј ска ин сти -
ту ци ја на ста ви ће и ове го ди не
да по др жа ва срп ску при вре ду
кроз овај про грам. По ред то га,
уз по др шку Европ ске уни је и
Енер гет ске за јед ни це, у Ср би -
ји је про шле го ди не по кре нут
про је кат „Кре дит на ли ни ја за
зе ле ну еко но ми ју”, у ко ји је
укљу чен EBRD, а ко ји гра ђа -
ни ма и ло кал ним за јед ни ца ма

омо гу ћа ва да ис ко ри сте кре -
ди те и под сти цај на бес по врат -
на сред ства ка ко би по ве ћа ли
енер гет ску ефи ка сност сво јих
до мо ва и та ко сма њи ли ра чу -
не за стру ју.

Ка да је реч о сек то ру по љо -
при вре де, EBRD је, у са рад њи
са Ор га ни за ци јом за хра ну и
по љо при вре ду Ује ди ње них на -
ци ја и удру же њем „Жи та Ср -
би је”, по мо гао Ср би ји да ис пу -
ни по треб не фи то са ни тар не
усло ве за из воз пше ни це у Еги -
пат, ко ји је нај ве ћи свет ски
уво зник те жи та ри це. С дру ге
стра не, срп ска ма ла и сред ња
пред у зе ћа су то ком 2018. го -
ди не би ла у при ли ци да до би ју
са ве то дав не услу ге и да уна -
пре де по сло ва ње кроз EBRD
про грам „Advice for Small Bu-
siness”, а још ве ћи број же на
пред у зет ни ца уна пре дио је сво -
је ли дер ске ве шти не – на во ди
се у са оп ште њу.

Да под се ти мо, Европ ска бан -
ка за об но ву и раз вој осно ва на
је 1991. го ди не с ци љем да по -
мог не др жа ва ма цен трал не и

ис точ не Евро пе у њи хо вој тран -
сфор ма ци ји у тр жи шне еко но -
ми је. Ову европ ску бан ку осно -
ва ло је 40 зе ма ља, Европ ска ко -
ми си ја и Европ ска ин ве сти ци о -
на бан ка пот пи си ва њем Спо ра -
зу ма о ус по ста вља њу EBRD-а.
Основ на ак тив ност је да се пру -
жи по моћ зе мља ма у спро во ђе -
њу ме ра при ва ти за ци је, струк -
тур них и сек тор ских ре фор ми,
ја ча њу кон ку рен ци је, фи нан сиј -
ских ин сти ту ци ја и прав ног си -
сте ма итд. По моћ EBRD-а оства -
ру је се ди рект ним ула га њи ма у
при ват на или др жав на пред у -
зе ћа и бан ке, су фи нан си ра њем
ула га ња у пред у зе ћа, тех нич ком
по мо ћи за при пре му те фи нан -
си ра њем и спро во ђе њем од ре -
ђе них ин ве сти ци о них или раз -
вој них про је ка та.

Стра те шка са рад ња у
обла сти обра зо ва ња,
раз во ја на уч них 
ис тра жи ва ња, као и
раз ме не струч ног 
зна ња

НИС је до са да пот пи -
сао ме мо ран ду ме о
са рад њи са: два уни -
вер зи те та у Ср би ји и
осам уни вер зи те та у
ре ги о ну и Ру ској 
Фе де ра ци ји

По ред ових спо ра зу ма, ме -
мо ран ду ме су ме ђу соб но пот -
пи са ли и ру ски и срп ски уни -
вер зи те ти, та ко да је Уни вер -
зи тет из Но вог Са да ус по ста -
вио са рад њу с Ру ским др жав -
ним уни вер зи те том за наф ту и
гас „Гуп кин”, док је Уни вер зи -
тет у Бе о гра ду пот пи сао ме мо -
ран дум са Сан ктпе тер бур шким
ру дар ским уни вер зи те том. Ова
ва жна до ку мен та су у име ру -
ских ви со ко о бра зов них уста но -
ва ве ри фи ко ва ли Вик тор Ге ор -
ги је вич Мар ти нов, рек тор Ру -

Про шле го ди не на овим уни -
вер зи те ти ма ди пло ми ра ло је
шест НИС-ових сти пен ди ста
ко ји су се за по сли ли у ком па -
ни ји. У овој школ ској го ди ни

(2018/2019) ру ско-срп ски нафт -
ни ги гант пот пи сао је три на -
ест но вих уго во ра о сти пен ди -
ра њу – од то га три у Ру ској Фе -
де ра ци ји и де сет у Ср би ји. По -
ред го ре на ве де них сти пен ди -
ја, још укуп но два де сет три ака -
дем ца шко лу ју се уз по др шку
НИС-а у Ру ској Фе де ра ци ји и
Ср би ји. Ре ги о нал ни нафт ни ли -
дер до са да је по мо гао шко ло -
ва ње ви ше од де ве де сет сту де -
на та на фа кул те ти ма у Ср би ји
и ино стран ству, од ко јих је пре -
ко три де сет већ за по сле но у
ком па ни ји. На кра ју тре ба ис -
та ћи да је Нафт на ин ду стри ја
Ср би је пр ва срп ска ком па ни ја
ко ја је за свој до при нос уна -
пре ђе њу ква ли те та обра зо ва ња
до би ла „Све то сав ску на гра ду”,
ко ју до де љу је Ми ни стар ство
про све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ко жа пред ста вља би о ло шку
гра ни цу ор га ни зма са спо -
ља шњим све том и за хва љу -
ју ћи сво јој за штит ној функ -
ци ји чи ни ци ља ни ор ган ок -
си да тив них ути ца ја из спо -
ља шње сре ди не, као што су
УВ зра ци, озон, ду ван ски
дим, из дув ни га со ви итд.
Је дан од нај зна чај ни јих
штет них ме ђу про и зво да
који се осло ба ђа у то ку ме -
та бо ли зма чи не сло бод ни
ра ди ка ли.

Из во ри сло бод них ра ди -
ка ла мо гу би ти ен до ге ни
(уну тра шњи) и ег зо ге ни
(спо ља шњи). Ен до ге ни про -
це си у ор га ни зму су не ста -
бил ни, а у ста бил но ста ње
пре ла зе пре да јом јед ног
елек тро на мо ле ку лу, при че -
му се од и гра ва ју хе миј ске
ре ак ци је ко је до во де до раз -
град ње струк тур них би о мо -

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

Шта су сло бод ни
ради ка ли

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 500 г бра шна, 250 мл ки се ле во де, 75 мл уља, две ка ши -

ке ше ће ра и 25 г све жег ква сца.

Фил од ора ха: 250 г мле ве них ора ха, 250 г ше ће ра у пра ху, је дан

ва ни лин-ше ћер и пек мез од кај си ја.

Фил од ма ка: 250 г мле ве ног ма ка, 250 г ше ће ра у пра ху, је дан

ва ни лин-ше ћер, ма ло на ри ба не ко ри це ли му на и пек мез од ви ша ња

или шљи ва.

При пре ма: Раз му ти те ква сац у ма ло то пле во де, до дај те ка ши чи -

цу ше ће ра и бра шна и оста ви те да на до ђе. Из ме шај те бра шно и ше -

ћер, до дај те при пре мље ни ква сац, ки се лу во ду и уље, па за ме си те

те сто (до дај те још ма ло бра шна ако је по треб но). Оста ви те да се од -

ма ра три де сет ми ну та.

Те сто по де ли те на три де ла и об ли куј те јуф ке. Сва ку раз виј те у

пра во у га о ну ко ру, па уз по моћ окла ги је пре не си те на под ма зан плех

од рер не. Ко ру пре ма жи те пек ме зом и по спи те фи лом од ора ха или

ма ка (мо же по ла-по ла). Раз виј те дру гу ко ру и по но ви те по сту пак.

По след њу ко ру не тре ба да пре ма зу је те фи лом, већ је са мо ма ло из -

боц кај те ви љу шком. Пе ци те на 200 сте пе ни око три де сет ми ну та.

Охла ђе ну пи ту исе ци те на штан гли це и по спи те ше ће ром у пра ху

(мо же те ко ри сти ти и чип ка сти па пир и пре ко ње га по си па ти ше ћер

да би сте до би ли ле пу де ко ра ци ју). Ако же ли те, ко ла чи ће са ора си -

ма мо же те пре ма за ти пек ме зом и по су ти сец ка ним или мле ве ним

ора си ма, из гле да ће вр ло ле по.

На по ме на: ово је вр ло из да шан ко лач, та ко да мо же те пре по ло -

ви ти са стој ке за фил и по ла пи те на пра ви ти с ма ком, а по ла са ора -

си ма. Пи та је све уку сни ја што ду же сто ји.

Овај, као и мно ге дру ге сјај не рецеп те може те про на ћи на бло гу 

„La cuisine creative”, који се нала зи на адре си kuhinjica-mignone.blog spot.rs.

Пи ше: Лана Белић

По сна пи та

Су о ча ва ње с по сле ди ца ма
агре сив но сти, пси хич ког и
фи зич ког на си ља ве о ма је
че сто у сва ко днев ном ра ду
ур гент них слу жби. Струч -
ња ци се сла жу да је око пе -
де сет про це на та по чи ње них
зло чи на из вр ше но под ути -
ца јем ал ко хо ла. Сма тра се
да, по ред ге нет ске пре ди -
спо зи ци је, људ ска ре ак ци ја
на ал ко хол или не ке дру ге
суп стан це у од ре ђе ној ме -
ри за ви си од до ба, по ла, фи -
зич ких ка рак те ри сти ка и
мен тал ног здра вља.

Ла и ци би ре кли да се им -
пул сив но по на ша ње и не -
ке ка рак те ри сти ке лич но -
сти ко је др жи мо скри ве не
од око ли не нај лак ше ис по -
ља ва ју у ал ко хо ли са ном
ста њу. Да ства ри ни су баш
та ко јед но став не, го во ре ис -
тра жи ва ња по ко ји ма је на -
ша ре ак ци ја на ал ко хол у
ве ли кој ме ри усло вље на са -
мим оче ки ва њи ма. Дру гим
ре чи ма, уко ли ко прет по -
ста вља мо да ће ча ши ца ви -
ше же сто ког пи ћа до ве сти
до из ли ва емо ци ја или пак
агре си је, то обич но и би ва
та ко. По ја ча на им пул сив -

ност и ма њак раз ми шља ња
о по сле ди ца ма ре че ног или
учи ње ног до во де до по сту -
па ка ко ји би обич но из о -
ста ли у тре зном ста њу.
Ипак, осо бе ко је су дру же -
љу би ве ис по ља ва ју ту осо -
би ну још ви ше у ал ко хо ли -
са ном ста њу, док агре сив -
ци у тим мо мен ти ма по -
ста ју на сил ни. По сто ји и,
услов но ре че но, тре ћа ка -
те го ри ја „кон зу ме на та”, ко -
ји ал ко хо ли са ност ко ри сте
као из го вор за сми шље но
по на ша ње и по ступ ке.

На уч ни ци ко ји се ба ве
не у ро фи зи о ло ги јом ис ти -
чу зна чај че о ног де ла мо -
зга, ко ји је укљу чен у про -
це се пла ни ра ња, ор га ни за -
ци је и кон тро ле по на ша -
ња. Ал ко хол чи ни да тај
део мо зга не од го ва ра аде -
кват но на про во ка ци ју те
се па жња усме ра ва на нај -
у оч љи ви је сиг на ле. Уко ли -
ко су ти сиг на ли углав ном
агре сив ни, он да је и од го -
вор нај че шће та кав, јер је
ли шен ис прав не про це не
не чи јих по сту па ка и по сле -
ди ца обо стра не агре си је.
Што се ти че цр та лич но -
сти, сма тра се да су не при -
ме ре ним ре ак ци ја ма на ал -
ко хол ви ше скло ни му -
шкар ци и же не с мањ ком
осо би на са гле да ва ња по -
сле ди ца сво јих ре ак ци ја,
они ко ји ма је у фо ку су пре
све га са да шњост, а не бу -
дућ ност и они ко ји има ју
ан ти со ци јал не по ре ме ћа је
лич но сти с фо ку сом на
прете ћим сиг на ли ма из
око ли не и агре си ју као
одго вор.

Ка ко ре а гу је мо 
на ал ко хол

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ле ку ла у ће ли ја ма. Ег зо ге -
ни из во ри су већ го ре по -
ме ну ти из дув ни га со ви, УВ
зра ци, пе сти ци ди, ду ван ски
дим...

Сло бод ни ра ди ка ли уни -
шта ва ју зна чај не би о мо ле -
ку ле, као што су ко ла ген,
ела стин и гли ко за ми но гли -
ка ни. На ста ле про ме не су
не по врат не. За то је по треб -
но уве сти ан ти ок си дан се и
у ис хра ну и као спо ља шњу
не гу. Све ма те ри је ко је се
су прот ста вља ју сло бод ним
ра ди ка ли ма и не у тра ли шу
њи хо ва штет на деј ства на -
зи ва ју се ан ти ок си дан си.
Ту спа да ју ен зи ми, ви та ми -
ни и не ки ме та ли. Од ви -
та ми на су нај де ло твор ни -
ји Ц, П и Е.

У здра вим усло ви ма жи -
во та ор га ни зам про из во ди
до вољ не ко ли чи не ан ти ок -
си да на са за не у тра ли за ци -
ју сло бод них ра ди ка ла, ко -
ји се осло ба ђа ју у то ку нор -
мал них ме та бо лич ких про -
ме на у ор га ни зму. Ка па ци -
тет сва ког по је дин ца да ство -
ри ан ти ок си дан се ге нет ски
је пред о дре ђен, а за ви си и
од жи вот ног до ба, на чи на
жи во та, здрав стве ног ста -
ња... Сун че во УВ зра че ње,
ае ро за га ђе ње и дру га за га -
ђе ња су фак то ри ко ји озбиљ -
но угро жа ва ју не са мо естет -
ски из глед већ и це ло куп но
здра вље.

Сва ке го ди не у 
на шем окру гу у 
про се ку 39 же на 
обо ли и 20 умре од
ове бо ле сти

Рак гр ли ћа ма те ри це је је дан
од нај че шћих ма лиг них ту мо -
ра у Ср би ји. У про се ку у на шој
зе мљи сва ког да на че ти ри же -
не обо ле, а јед на умре од ове
бо ле сти. Тaj по да так не чу ди
ка да се има у ви ду да са мо 20
од сто же на ре дов но од ла зи ги -
не ко ло гу, док ве ћи на њих то
чи ни са мо то ком труд но ће, ка -
да има ју из ве сне ги не ко ло шке
про бле ме или ка да не ко из њи -
хо вог окру же ња обо ли.

Ле ка ри упо зо ра ва ју да нај -
ве ћи зна чај у пре вен ци ји те бо -
ле сти има ју ре дов ни пре гле ди
код иза бра ног ги не ко ло га, спро -
во ђе ње про гра ма ор га ни зо ва -
ног скри нин га, вак ци на ци ја
про тив ХПВ-а и еду ка ци ја ста -
нов ни штва.

Је дан дан за се бе
Да би се по ди гла свест о овој
опа кој бо ле сти и на чи ни ма пре -
вен ци је, ши ром на шег кон ти -
нен та и на ше др жа ве се од 21.
до 27. ја ну а ра обе ле жа ва Не -
де ља пре вен ци је ра ка гр ли ћа
ма те ри це. „Ра но от ки ва ње мо -
же спре чи ти рак гр ли ћа ма те -

НЕ ДЕ ЉА ПРЕ ВЕН ЦИ ЈЕ РА КА ГР ЛИ ЋА МА ТЕ РИ ЦЕ

РА НО ОТ КРИ ВА ЊЕ ЗНА ЧИ ИЗ ЛЕ ЧЕ ЊЕ

го ди не. Нај ви ше умр лих је у
уз ра сту 60–70 го ди на, док се
смрт ни ис хо ди ре ги стру ју већ
у уз ра сту 35–39 го ди на.

Глав ни кри вац: ХПВ

Је дан од нај у че ста ли јих узроч -
ни ка ра ка гр ли ћа ма те ри це је -
сте ху ма ни па пи ло ма ви рус –

ми ти ка сни је: же не до 26. го -
ди не, а му шкар ци до 21. го ди -
не жи во та.

По ред ХПВ-а, нај ва жни ји
фак то ри ри зи ка ко ји до при но -
се на стан ку бо ле сти су: ра ни
по че так сек су ал ног жи во та и
ве ћи број сек су ал них парт не -
ра, ве не рич не бо ле сти, пу ше -
ње, бо ле сти иму но си сте ма, те
ни зак жи вот ни стан дард и сте -
пен обра зо ва ња, ко ји су че сто
удру же ни с ни ским сте пе ном
сек су ал не хи ги је не и ло шом
здрав стве ном за шти том.

Симп то ми
До бра ствар код ра ка гр ли ћа
ма те ри це је та што се он раз -
ви ја ду го, па од пр вих пре ма -
лиг них про ме на на ће ли ја ма
гр ли ћа ма те ри це до на стан ка

ри це”, сло ган је под ко јим се
ре а ли зу је ово го ди шња кам па -
ња и ко јим се апе лу је на же не
да из дво је је дан дан у го ди ни
ка да ће по се ти ти свог ле ка ра и
ис ко ри сти ти не ку од до ступ -
них мо гућ но сти пре вен ци је.

Рак гр ли ћа ма те ри це ду же
од де це ни је пред ста вља озби -
љан јав но здрав стве ни про блем
у Ср би ји. Пре ма по да ци ма Ре -
ги стра за рак Ин сти ту та за јав -
но здра вље Ср би је „Др Ми лан
Јо ва но вић Ба тут”, у на шој зе -
мљи је 2015. го ди не ре ги стро -
ва но 1.095 но во о бо ле лих же -
на, а 424 же не из гу би ле су жи -
вот од ове вр сте ра ка, за ко ју
се са си гур но шћу зна да спа да
у гру пу нај пре вен та бил ни јих.

На осно ву по да та ка Ре ги стра
за рак ЗЈЗ Пан че во, рак гр ли -
ћа ма те ри це у Ју жно ба нат ском
окру гу се на ла зи на че твр том
ме сту у укуп ном обо ле ва њу и
уми ра њу од свих ма лиг них ту -
мо ра у жен ској по пу ла ци ји.
Сва ке го ди не у на шем окру гу у
про се ку 39 же на обо ли и 20
умре од ове бо ле сти. Нај ви ше
обо ле лих је у уз ра сту 40–59 го -
ди на, али има и слу ча је ва обо -
ле ва ња код же на ста рих 30–34

ШТА НОР ВЕ ЖАН КЕ РА ДЕ ДРУ ГА ЧИ ЈЕ?
У Нор ве шкој, као и у још не ким зе мља ма у Евро пи рак гр ли -

ћа ма те ри це је ис ко ре њен за то што је од ла зак на ги не ко ло -

шки пре глед у тим др жа ва ма за кон ска оба ве за сва ке же не.

Ако та мо обо ли те од ра ка гр ли ћа ма те ри це, тро шко ве ле -

че ња сно си те са ме, јер ни сте ис по што ва ле сво ју оба ве зу и

оти шле код ле ка ра на вре ме.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ РФЗО-а

Информишите се
путем телефона

Републички фонд за здравстве-
но осигурање подсећа грађане
да однедавно имају могућ-
ност да од надлежних у
Националном контакт-
центру РФЗО-а на једно-
ставан и лак начин добију
све неопходне информаци-
је у вези са остваривањем
својих права из домена
обавезног здравственог
осигурања.

Нови бројеви телефона ко-
је можете позвати како бисте
добили неопходне информа-
ције, јесу 0700/333-443 (по це-
ни локалног позива) и 011/735-
09-00 (за позиве с мобилног
телефона и из иностранства).

Уколико вам је потребно лече-
ње у иностранству, податке о
документацији коју треба да
прикупите, као и о свему оста-
лом што би могло да вас инте-
ресује у вези са овом темом до-
бићете на телефон 011/20-53-
683.

Радно време свих инфо-ли-
нија је сваког радног дана од
7.30 до 15.30.

ра ка нај че шће про тек не пет
или ви ше го ди на. То оста вља
вре ме на да се про ме не от кри ју
пре не го што кан цер по ста не
ин ва зи ван и поч не да се ши ри.

Ло ша ствар у ве зи са овом
вр стом ра ка је та што он у по -
чет ним фа за ма не да је ни ка -
кве симп то ме или су они бла ги
и не спе ци фич ни. По сто ја ње
пре ма лиг них про ме на на гр ли -
ћу је пр ви знак упо зо ре ња. Код
ин ва зив ног кар ци но ма ја вља ју
се кр ва ре ња (нај че шће као про -
ду же на мен стру а ци ја или то -
ком од но са). Ка ко бо лест од -
ми че, та ко су кр ва ре ња све обил -
ни ја, се крет по ста је не при јат -
ног ми ри са, по ме шан с ко ма -
ди ћи ма тки ва, ја вља ју се бо ло -
ви у ле ђи ма и но га ма. По том
на ста ју фи сту ле, по ре ме ћа ји у
мо кре њу и сто ли ци, до ла зи до
оп ште сла бо сти, гу бит ка те ле -
сне те жи не, муч ни не, по вра ћа -
ња, по ви ше не тем пе ра ту ре, те
оште ће ња бу бре га.

Кад па то хи сто ло шки на лаз
по твр ди ди јаг но зу, ле кар ће од -
ре ди ти ста ди јум бо ле сти и од -
го ва ра ју ће на чи не ле че ња. То
ће би ти је дан по сту пак или
ком би на ци ја ви ше њих: опе ра -
ци ја, зрач на те ра пи ја (ра ди о -
те ра пи ја) и хе мо те ра пи ја.

Ис тра жи ва ње здра вља ста -
нов ни штва Ср би је 2013. по ка -
за ло је да је пре вен тив ни пре -
глед за ра но от кри ва ње кар ци -
но ма гр ли ћа ма те ри це (Па па -
ни ко лау тест) ура ди ло 57,1%
же на жи вот ног до ба од 25 до
69 го ди на. При ме ће но је да су
мла ђе осо бе да ле ко од го вор -
ни је пре ма свом здра вљу, док
с по ве ћа њем го ди на жи во та же -
не све ре ђе оба вља ју па па тест.
За бри ња ва чи ње ни ца да ову
ана ли зу ура ди тек сва ка тре ћа
же на ста ро сти 65–69 го ди на.

ХПВ. По сто ји пре ко 100 ти по -
ва ХПВ-а, од ко јих не ки има ју
ни зак, а не ки ви сок он ко ге ни
по тен ци јал, а у 90 од сто слу -
ча је ва осо бе за ра же не њи ме не
осе ћа ју ни ка кве симп то ме.

При су ство ви ру са от кри ва се
Па па ни ко лау те стом. Ги не ко ло -
зи са ве ту ју де вој ка ма да пр ви
тест ура де го ди ну да на од пр вог
пол ног од но са. У оста лим слу -
ча је ви ма тест тре ба ра ди ти бар
јед ном у две-три го ди не. Нај о -
па сни ји ти по ви ХПВ-а су 6, 11,
16 и 18, а са да по сто је вак ци не
„гар да сил” и „цер ва рикс”, ко је
спре ча ва ју њи хо ву по ја ву. Иму -
ни за ци ја, ме ђу тим, не ис кљу чу -
је по тре бу за оба вља њем пре -
вен тив них пре гле да бу ду ћи да
по сто је ће вак ци не не шти те од
свих ти по ва ХПВ-а.

Ве ћи на зе ма ља Европ ске уни -
је уве ла је иму ни за ци ју про тив
ХПВ-а, док је у ма лом бро ју
пре о ста лих зе ма ља овај по сту -
пак у то ку. У на шој зе мљи је
пре по ру че но да сва де ца уз ра -
ста 11 од но сно 12 го ди на тре -
ба да при ме од го ва ра ју ће до зе
ХПВ вак ци не. Ти неј џе ри оба ју
по ло ва ко ји ни су као де ца при -
ми ли ову вак ци ну мо гу је при -

Ре дов ни пре гле ди су од пре суд ног зна ча ја



У учмалом градићу
на енглеској обали
Ени воли Данкана –
или бар мисли да га
воли, јер је одувек
било тако. С друге
стране, Данкан во-
ли Ени, а онда је на-
једном више не во-
ли. И тако Ени пре-
стаје да воли Дан-
кана и почиње да живи само
за себе. Упушта се у преписку
мејловима с Такером Кроу-
ом, пензионисаним рокером,
који већ двадесет две године
није написао ниједну песму,
а који је уједно највећа опсе-
сија њеног дечка Данкана. Не-
вероватна присност развија се
између ово двоје усамљених
људи који трагају за нечим
што никад нису имали.

Такер је уморан
(и тога је ужасно
свестан) од живота
у руралној Пенсил-
ванији са својим
синчићем Џексо-
ном – његовом је-
дином надом за ис-
купљење после свих
емотивних, поро-
дичних и уметнич-

ких крахова. А онда се на
музичком тржишту појављу-
је акустична верзија његовог
највећег албума. Такер са
Џексоном лети преко Атлан-
тика да се суочи са својим
бившим женама и децом
(што тек откривеном, што
давно запостављеном), у ис-
тој земљи у којој живи њего-
ва нова, интригантна прија-
тељица са интернета.

ДРУШТВО
Петак, 25. јануар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас да ли има-
те правила по којима радите
одређене ствари. „Панчевац”
и издавачка кућа „Вулкан из-
даваштво” припремили су по
један примерак књиге „Пра-
вило 5 секунди” Мел Робинс
за два наша читаоца или чи-
татељке који су најкреатив-
није одговорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Наравно да се у свему
придржавам врло строгих
правила, али њихова приме-
на и за мање од пет секунди
некако увек устукне пред
околностима, финансијама,
временом, кондицијом, сун-
цем, ветром, снегом или во-
љом, туђом или мојом.”
063/7830...

„Наравно. Пошто желим да
смршам после празника, мо-
је најновије правило је да про-
бушим виљушку. Не, не, не
кашику – виљушку. Па нисам
се од супе угојио.” 069/2455...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијих одговора на
питање шта су по њима ђа-
волска посла. Они ће осво-
јити по један примерак књи-
ге „Ђаво и његови анђели”
Курта Флаша.

То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори сле-
дећих одговора:

„Ђаволска посла су моја
примања. Чим легне плата,
одмах и нестане. Оде на неке
силне минусе на картицама
за које не знам чији су ни от-
куд код мене.” 064/0148...

„Кад мој школски другар,
који је једва завршио основ-
ну школу, одједном постане
председник месне заједни-
це, то мора да су нека ђавол-
ска посла...” 062/2137...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана, ка-
ко бисмо њихове податке про-
следили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на страницама овог броја
„Панчевца”.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 30. 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: „Да ли
сте ви има ли не ку по гре шну осо бу за ко ју сте ми сли ли да је
пра ва?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Го спо -
дин По гре шни” Мир ја не Бо бић Мој си ло вић. Нај за ни мљи -
ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а
на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по ша -
љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре жи и
38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

Књи га „Го спо дин
По гре шни” Мир ја -
не Бо бић Мој си ло -
вић је ро ман о сли -
ка ру, нар ци су, љу -
бав ни ца ма, о сли -
ка ма, умет но сти,
чуд ном при ја тељ -
ству. О се бич но сти.
О стра ху од љу ба -
ви, стра ху од ве зи -
ва ња и стра ху од смр ти. Сли -
ке на гих же на на из ло жби у
Бе о гра ду отва ра ју ри зни цу
при ча о еро су и та на то су, о
про ма ше ним љу ба ви ма и јед -
ном успе шном и уса мље ном
жи во ту умет ни ка ко ји је во -
лео сво ја де ла ви ше од сво -
јих му за.

Мир ја на Бо бић Мој си ло -
вић је спи са те љи ца и сли кар -
ка. У „Ла гу ни” је об ја ви ла

рома не „Днев ник срп -
ске до ма ћи це”, „Азбу -
ка мог жи во та”, „Му -
шка азбу ка”, „Тра жи
ме” и „Твој ан ђео чу -
вар”. Сви ро ма ни Мир -
ја не Бо бић Мој си ло -
вић су бест се ле ри и
оста ју ме се ци ма на вр -
ху „Ла гу ни не” топ-ли -
сте. Два на ест ње них

на сло ва об ја вље но је у Фран -
цу ској, Ита ли ји, Че шкој, Хр -
ват ској, Сло ве ни ји и Ма ке до -
ни ји. Ау тор ка је не ко ли ко са -
мо стал них из ло жби сли ка. Би -
ла је је дан од пр вих ау то ра –
са мо стал них из да ва ча у Бе о -
гра ду. Не ко ли ко пу та је до -
би ла на гра ду „Злат ни бест се -
лер” и до бит ни ца је „Злат не
знач ке” Кул тур но-про свет не
за јед ни це Ср би је.

Го спо дин По гре шни

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Џулијет

Два читаоца који до среде, 30. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли
имате потребу да стално испуњавате нечија очекивања?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Џулијет” Ника
Хорнбија. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижа-
ри „Вулкан”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -

ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор

мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ђаволска посла

АК ТУ ЕЛ НА ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА

Грип за сад под кон тро лом

И ТО СЕ ДО ГА ЂА

Нео бич на кра ђа на
нео че ки ва ном ме сту

Про шле не де ље ви ше
од сто да ва ла ца

Ре зер ве ни ске то ком
це ле зи ме

Бу ди те ху ма ни, 
спа си те не ко ме 
жи вот

Као што је већ по зна то, због
за кон ских из ме на, до бро вољ -
ни да ва о ци кр ви од сеп тем бра
крв ви ше не да ју у Слу жби
тран сфу зи је Оп ште бол ни це,
већ са да тај ху ма ни чин оба -
вља ју у про сто ри ја ма Цр ве ног
кр ста, у Ули ци Жар ка Зре ња -
ни на 15, и то са мо сре дом, од
9 до 12 са ти.

По ред то га, спро во де се и ак -
ци је до бро вољ ног да ва ла штва
у шко ла ма и ком па ни ја ма, а
за све њих су са да, уме сто Тран -
сфу зи је, за ду же ни Цр ве ни крст
и За вод за тран сфу зи ју кр ви
Вој во ди не.

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ

НА РЕД НА АК ЦИ ЈА 30. ЈА НУ А РА

Иа ко Свет ска здрав стве на ор -
га ни за ци ја и Европ ски цен тар
за пре вен ци ју и кон тр о лу бо -
ле сти по твр ђу ју да се ак тив -
ност ви ру са гри па кон ти ну и -
ра но по ве ћа ва у европ ском ре -
ги о ну, епи де ми о ло шка си ту а -
ци ја у Ср би ји у ве зи са обо ле -
ва њем од гри па тре нут но је ста -
бил на – са оп шти ли су из Ин -
сти ту та „Др Ми лан Јо ва но вић
Ба тут”. Пре ма по да ци ма по пу -
ла ци о ног над зо ра ко ји на те -
ри то ри ји Ср би је спро во де „Ба -
тут” и мре жа ин сти ту та и за во -
да за јав но здра вље, од по чет -
ка се зо не 2018/2019. до са да
при ја вље но је укуп но 52.580
обо ле лих од обо ље ња слич них
гри пу.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

У ово до ба го ди не ре зер ве
су увек ни ске, па За вод ових

од но сно да је ис под епи де миј -
ског пра га за Ре пу бли ку Ср би -
ју, као и да је при сут на спо ра -
дич на ге о граф ска рас про стра -
ње ност. До са да по твр ђе ни слу -
ча је ви гри па је су с те ри то ри је
гра да Бе о гра да, ни шав ског, ју -
жно бач ког, ра син ског, по мо -
рав ског и ја бла нич ког окру га.
Реч је о ви ру си ма ти па А (Х1Н1
и Х3Н2), ко ји се и на ла зе у са -
ста ву вак ци не пред ви ђе не за
ову се зо ну.

У са оп ште њу „Ба ту та” на во -
ди се да је кра јем 2018. го ди не
у на шој зе мљи иму ни за ци ја
про тив гри па по сти гла ви сок
об у хват циљ не по пу ла ци је, чи -
ме је и по тро шња вак ци на, ко -
ја се сма тра основ ном ме ром
за шти те, би ла ви ша не го прет -
ход них го ди на.

– Ко ли чи не вак ци на про тив
гри па ко ји ма рас по ла же мо ре -
дов но се пре ра спо де љу ју пре -
ко ин сти ту та и за во да за јав но
здра вље и ова ак тив ност је кон -
ти ну и ра на. Пре ма по да ци ма с
це ло куп не те ри то ри је Ре пу -
бли ке Ср би је, ово је, по од зи -
ву ста нов ни штва на иму ни за -
ци ју про тив гри па, јед на од
нај у спе шни јих се зо на у по -
след њих де сет го ди на – ка жу
у „Ба ту ту”.

У слу ча ју по ја ве симп то ма
гри па: по ви ше не тем пе ра ту ре
пре ко 38 сте пе ни и су вог ка -
шља, оте жа ног ди са ња и бо лова

ста теч но сти: су па, не га зи ра -
них со ко ва, ли му на де и ча је ва.
Ле ко ве ко ри сти те ис кљу чи во
по са ве ту док то ра. Ако сте бо -
ле сни, из бе га вај те ру ко ва ње,
гр ље ње и љу бље ње. Уко ли ко
ки ја те и ка шље те, по криј те уста
и нос ма ра ми цом, а на кон што
је упо тре би те, од мах је ба ци те
у кан ту за от пат ке. Ре дов но пе -
ри те ру ке те ку ћом во дом и са -
пу ном и че сто про ве тра вај те
про сто ри је у ко ји ма бо ра ви те.
Ста ри је осо бе и хро нич ни бо -
ле сни ци по себ но тре ба да по -
ве ду ра чу на о свом здра вљу,
бу ду ћи да због њи хо вог сла би -
јег иму ни те та грип мо же до -
не ти озбиљ ни је ком пли ка ци је
и по сле ди це.

У слу ча ју по ја ве 
симп то ма: по ви ше не
тем пе ра ту ре пре ко 
38 сте пе ни и су вог
ка шља, оте жа ног 
ди са ња и бо ло ва у
ми ши ћи ма и згло бо -
ви ма, ја ви те се иза -
бра ном ле ка ру.

у ми ши ћи ма и згло бо ви ма, ја -
ви те се иза бра ном ле ка ру. Оба -
ве зно од ле жи те и узи мај те до -

Са оп ште ње ко је нам је ове не -
де ље сти гло из По ли циј ске
упра ве мо гло би се без пре те -
ри ва ња об ја ви ти у окви ру ру -
бри ке „Ве ро ва ли или не”.

На са мом по чет ку тог са оп -
ште ња не на во ди се ни шта не -
у о би ча је но. Та мо, на и ме, сто -
ји да ће при пад ни ци Ми ни -
стар ства уну тра шњих по сло ва
у Пан че ву, по на ло гу над ле -
жног ту жи ла штва, под не ти кри -
вич ну при ја ву про тив же не с
под руч ја Али бу на ра, ста ре 32
го ди не, због по сто ја ња осно ва
сум ње да је из вр ши ла кри вич -
но де ло кра ђа.

Но за ни мљив део тек сле -
ди. У на став ку се на во ди да
по сто ји сум ња да је до тич на
же на у сре ду, 16. ја ну а ра, ове
го ди не, баш ис пред згра де По -
ли циј ске упра ве у Пан че ву,
укра ла ни ма ње ни ви ше не го
– деч ја ко ли ца! Учи ни ла је то
док је мај ка с де те том би ла у
згра ди.

Као што се да ло и оче ки ва -
ти, по ли ци ја је убр зо иден ти -
фи ко ва ла осум њи че ну и про -
на шла укра де на ко ли ца, ко ја
су вра ће на вла сни ци. Мо ти ви
ова квог су лу дог чи на оста ли су
по зна ти са мо кра дљи ви ци.

да на упо р но апе лу је на гра ђа -
не да се ода зо ву ак ци ја ма да -
ва ла штва у сво јим гра до ви ма.
Пан чев ке и Пан чев ци су тај
апел озбиљ но схва ти ли, па је
та ко у три про шло не дељ не ак -
ци је – град ској, као и у ван -
ред ним ак ци ја ма у Гим на зи ји
и МЗ Ка ча ре во – при ку пље но
ви ше од сто је ди ни ца кр ви.
По себ но су се до бро по ка за ли
гим на зи јал ци: њих ви ше од
пе де сет оку пи ло се у пе так,
18. ја ну а ра, у школ ској са ли
ка ко би да ли крв. Због ова ко
ма сов ног од зи ва, тра ја ње ак -
ци је мо ра ло је да бу де про ду -
же но, због че га је фи зич ког у
тој са ли био од ло жен. За хва -

љу ју ћи раз у ме ва њу Зо ри це По -
мар, ди рек тор ке Гим на зи је,
ак ци ја је по тра ја ла све док и
по след њи за ин те ре со ва ни
омла ди нац ни је оба вио овај
ху ма ни чин.

На ред ну при ли ку да да те крв
и та ко не ко ме спа се те жи вот
има ће те у сре ду, 30. ја ну а ра,
од 9 до 12 са ти. Крв мо гу да ти
све здра ве осо бе му шког и жен -
ског по ла од 18 до 65 го ди на
уко ли ко за до во ље ме ди цин ске
усло ве и кри те ри ју ме на кон ла -
бо ра то риј ског и ле кар ског пре -
гле да. Раз мак из ме ђу два да -
ва ња код му шка ра ца је нај ма -
ње три ме се ца, а код же на нај -
ма ње че ти ри ме се ца.

Браво, момци!

Фото: Црвени крст Панчево

У не де љи од 7. до 13. ја ну а -
ра у Ср би ји је за бе ле же но 4.968
слу ча је ва обо ље ња слич них гри -
пу, са ин ци ден ци јом од
68,44/100.000 ста нов ни ка. Нај -
ве ћи број обо ле лих бе ле жи се
код де це у уз ра сној гру пи од
ну ла до че ти ри го ди не. У „Ба -
ту ту” об ја шња ва ју да ови по да -
ци го во ре да је ин тен зи тет ак -
тив но сти ви ру са гри па ни зак,
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Симић

РАЗ ГО ВОР БЕЗ ПО ВО ДА: БРА НИ СЛАВ ПРИН ЦИП, АК ТИ ВИ СТА

ПО МИ РЕ ЊЕ, ЈО КО ОНО И 
СР БИ ЈА НА ХЕ МИ ЈИ

Бра ни сла ва Прин ци па су гра -
ђа ни по зна ју као ак ти ви сту и
пред сед ни ка ху ма ни тар не ор -
га ни за ци је „Но ва +”, ко ја пру -
жа по др шку при пад ни ци ма со -
ци јал но и здрав стве но угро же -
них гру па. Ма њи је број оних
ко ји зна ју да је Ба не ди рек тан
по то мак Га ври ла Прин ци па. За
ову чи ње ни цу јав ност је са зна -
ла ка да је на Дан при мир ја, 11.
но вем бра про шле го ди не, пру -
жио ру ку Ани ти Хо хен берг, пра -
у ну ци Фран ца Фер ди нан да, у
исто риј ском по ми ре њу, ко је су
про пра ти ли број ни до ма ћи и
свет ски ме ди ји.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко је до шло до
„исто риј ског по ми ре ња” и ка -
ко си га ти до жи вео?

БРА НИ СЛАВ ПРИН ЦИП: На
по ми ре ње ме је по звао Игор
Фри дрих Пет ко вић, осни вач
умет нич ког удру же ња „Ар те -
бре” из Гра ца. Та умет нич ка
гру па ор га ни зо ва ла је ма ни фе -
ста ци ју „Пр ви свет ски мир” по -
во дом обе ле жа ва ња Да на при -
мир ја у Пр вом свет ском ра ту.
У окви ру ма ни фе ста ци је же -
ле ли су да ор га ни зу ју сим бо -
лич но по ми ре ње из ме ђу по ро -
ди ца Прин цип и Хаб збург и за -
то су по зва ли прин це зу Ани ту
Хо хен берг, пра у ну ку Фран ца
Фер ди нан да, и ме не. Иде ја ми
се учи ни ла ин те ре сант ном и
сим бо лич ном, та ко да сам при -
стао. Су срет је ор га ни зо ван у
Гра цу, род ном ме сту над вој во -
де Фер ди нан да, а исто вре ме но
је то град у ко јем је мој де да
Ни ко ла, Га ври лов мла ђи брат,
сту ди рао ме ди ци ну. Не ко вре -
ме је с ба ком жи вео та мо, та ко
да Грац и на тај на чин по ве зу -
је обе по ро ди це.

• Ка ко је до га ђај био ор га ни -
зо ван?

– Пр во је при ре ђе но упо зна -
ва ње на бр ду из над Гра ца, у
јед ном ужем кру гу зва ни ца.
Сам тај пр ви су срет био је по -
ма ло на дис тан ци и зва ни чан,
али уз ру чак смо већ на че ли
не ке дру ге, опу ште ни је раз го -
во ре о пу то ва њи ма, му зи ци и
слич ним ства ри ма, та ко да је
све по ста ло спон та ни је. Зва -
нич ном де лу про гра ма при су -
ство ва ли су број ни ау стриј ски

ИЗ АР ХИ ВА – БО ЖИ ДАР ЈО ВО ВИЋ

Ми го ри мо ва тр ом...

да бу де мо оп те ре ће ни хи по те -
ком про шло сти. Иде ја да да мо
при мер по ми ре ња, обо ма нам
се до па ла. Мно ги ма се до па ла,
та ко да смо до би ли по зи ве за
не ке слич не ма ни фе ста ци је.
Био је та мо Ва лен тин Ин цко,
пред сед ник Ме ђу на род не за -
јед ни це у Бо сни, и он је пред -
ло жио да до ђе мо у Са ра је во.
Та ко ђе има мо по зив из Укра -
ји не. Јо ко Оно, Ле но но ва удо -
ви ца, по зва ла нас је да бу де мо
део ње ног пер фор ман са ко ји
ће би ти одр жан на Пе тро ва ра -
ди ну ове го ди не.

• Ка кве су би ле ре ак ци је при -
сут них?

– Љу ди су из у зет но по зи тив -
но ре а го ва ли на овај чин. Ин -
те ре сан тан је по да так, ре ци мо,
да је мој де да Ни ко ла, као што
ре кох, Га ври лов ро ђе ни брат,
од мах на кон Пр вог свет ског ра -
та, 1918. го ди не, од Ре пу бли ке
Ау стри је до био др жав ну сти -
пен ди ју и та ко за вр шио ме ди -
ци ну. То је сви ма би ло чуд но, а
у Гра цу на ма ни фе ста ци ји ова
чи ње ни ца иза зва ла је ве ли ки

осам де се тих го ди на по свим
пи та њи ма људ ских пра ва, па и
те ма по пут ових, ишло у ко рак
са све том, а у не ким мо мен ти -
ма би ва ло и ис пред све та. Он -
да смо то ком де ве де се тих го -
ди на до жи ве ли ре гре си ју и вра -
ти ли се пе де сет го ди на уна зад.
Си ту а ци ја у јав ном го во ру и
ме ди ји ма код нас је као што је
би ла из ме ђу два свет ска ра та.
Дру штво се уна за ди ло.

• Ка ко ће мо на пред и ку да,
мо же мо ли да пре ва зи ђе мо ова -
кво ста ње?

– Сре ћом, ни смо остр во, та -
ко да се ути ца ји са стра не пре -
но се, па до нас ипак сти жу
европ ски и свет ски ути ца ји. И
у све ту је са да у трен ду јак по -
крет за ме ђу на род ну про ме ну
по ли ти ке пре ма дро га ма, јер
се по ка за ло да свет ски рат про -
тив дро га не ма за до во ља ва ју -
ћи ефе кат. Од се дам де се тих го -
ди на на о ва мо у бор бу се ула жу
све ве ћа сред ства, али се круг
ко ри сни ка и про из вод ње дро -
га по ве ћа ва, а кри ми нал не гру -
пе ја ча ју. За то се у за пад ним
зе мља ма ин си сти ра на ли бе ра -
ли за ци ји по ли ти ке ко ја се од -
но си на дро ге, а ефек ти пре -
вен ци је се по ве ћа ва ју. Стро га
ре стрик тив на по ли ти ка про из -
во ди кон тра е фе кат уко ли ко се
мла ди по чи ни о ци због ма њих
кри вич них де ла сме шта ју у за -
твор где до ла зе у кон такт с кри -
ми нал ним окру же њем и још
опа сни јим суп стан ца ма. По -
треб но је ство ри ти про стор да
се по ли ци ја и ту жи ла штво на
пра ви на чин бо ре про тив про -

То ком сво је ду ге и бо га те исто -
ри је Пан че во је би ло пре би ва -
ли ште број них умет ни ка, ме ђу
ко ји ма мно ги за у зи ма ју зна -

чај но ме сто у са мом вр ху ју го -
сло вен ске и срп ске ли ков не
умет но сти. Сва ко вре ме но си -
ло је сво ја обе леж ја и оста ви ло
умет нич ког тра га на тр го ви ма
и ули ца ма у гра ду, па ни
пе ри од на кон Дру гог
свет ског ра та ни је из у -
зе так. Би ло је то вре ме
про ме на, град ње и пре -
по ро да, та ко да су и
умет ни ци то га до ба би -
ли по не ти ду хом ко ји је
сла вио осво је ну сло бо ду
и јед на кост.

Бо жи дар Јо во вић, пан -
че вач ки умет ник и пе -
да гог, у Пан че во је до -
шао 1953, на кон што је
за вр шио Ака де ми ју
умет но сти у кла си То ме
Ро сан ди ћа и Лој за До -
ли на ра. Као ва јар и сли -
кар, из ло жбе ну ак тив -
ност за по чео је у фа бри -
ци „Труд бе ник” са су гра -
ђа ни ма умет ни ци ма Ксе -
ни јом Или је вић и Бо -
жом Јан ко ви ћем. Не ко -
ли ко го ди на ка сни је,
1958, за јед но са Сто ја -
ном Тру ми ћем, Ксе ни -
јом Или је вић, Јо ва ном
Ви то ми ро вим и До бри -
во јем Во ји но ви ћем,
осни ва чу ве ну гру пу
„Пан че во 5”, чи ји је
умет нич ки опус по знат
да ле ко из ван гра ни ца на -
шег гра да. Бо жи дар Јо во вић
био је пр ви ака дем ски обра зо -
ва ни ва јар у Пан че ву и 1974.
го ди не ан га жо ван је као град -
ски умет ник. Спе ци фич ност

ње го вог ра да, из ме ђу оста лог,
огле да ла се и у то ме што је
мeђу пр вим ју го сло вен ским ва -
ја ри ма бор це у ра ту пред ста -
вљао као људ ска би ћа, а не као

не ствар не мит ске ју на ке. Пре -
да вао је ли ков ну умет ност у
мно гим пан че вач ким шко ла -
ма и ње го ви уче ни ци пам те га

и да нас. Пре ми нуо је 19.
де цем бра 2010. го ди не у
Пан че ву.

С об зи ром на то да се
ове го ди не обе ле жа ва
ше зде сет го ди на од осни -
ва ња гру пе „Пан че во 5”,
овај текст је на чин да се
под се ти мо не ких од чу -
ве них, а мо жда за бо ра -
вље них скулп ту ра Бо жи -
да ра Јово ви ћа.

1. Споменик родољу-
бима стрељаним 10. и
14. марта 1942. године
налази се на десној оба-
ли Тамиша, на путу Пан-
чево–Београд. На том
месту је страдало 125
панчевачких и зрења-
нинских бораца, а спо-
меник је постављен 1972.
године на предлог бо-
рачке организације из
Панчева.

2. У обра зло же њу ко -
је је Са вез бо ра ца из Де -

бе ља че упу тио пан че вач ком
ар хи ву, сто ји да Спо ме ник ре -
во лу ци ји у Де бе ља чи сим бо -
ли зу је На род но о сло бо ди лач -
ку бор бу, а на ње му, по ред

фи гу ре и ре ље фа, сто ји и нат -
пис на срп ском и ма ђар ском
је зи ку: „Ми смо та ре ка ко ју
тра жиш, брат ство је име ње -
но”. Спо ме ник је ра ђен у брон -

зи, а от кри вен је 1961.
го ди не.

3. Спо ме ник сло бо ди
и НОБ-у у Де ли бла ту
от кри вен је 1964. го ди -
не и са сто ји се од бе -
тон ског ра ма рас пук ну -
тог и раз дво је ног у гор -
њем де лу, ка не бу, с
људ ском фи гу ром ве -
ћом од при род не ве ли -
чи не, пти ца ма и кру го -
ви ма у брон зи. Сам ва -
јар у обра зло же њу ка -
же да фи гу ра пред ста -
вља про бу ђе ног ди ва и
да се за то тру дио да не
де лу је су ви ше сна жно и
па те тич но, у пре ве ли -
ком за ма ху, већ ле жер -
но и сми ре ног из ра за,
као чо век ка да се бу ди
из ду бо ког сна.

„Сим бо ли ка је ја сна и
сва ко је ту ма чи пре ма
свом на хо ђе њу: рам од
бе то на сим бо ли ше оку -
па ци ју и фа ши зам, а фи -
гу ра бор ца пар ти за на. У
осно ви све га је сим бол
по бе де до бра, не жно сти

и ху ма ни зма над мрач ним си -
ла ма. Чо век на спо ме ни ку кроз
рас пук ну ти рам гле да у не бо, у
сло бо ду, у бу дућ ност”, на пи сао
је Јо во вић.

• У ме ди ји ма се мо гло на ћи
ка ко по то мак Га ври ла Прин ци -
па во ди је дан са свим оби чан
жи вот. Они ко ји по зна ју рад тво -
је ор га ни за ци је не би се сло жи -
ли с тим. На че му са да ра диш?

– Упра во смо за вр ши ли до -
ку мен тар ни филм о хе миј ским
и ха лу ци но ге ним дро га ма „Ср -
би ја на хе ми ји”. Ина че, у по -
след ње вре ме сам ра дио не ко -
ли ко до ку мен тар них фил мо ва

по ли ти ча ри, др жав ни зва нич -
ни ци, умет ни ци, али ми смо
већ би ли са свим опу ште ни, иа -
ко у цен тру ме диј ске па жње.
Су срет је био из у зет но при ја -
тан. Ани та је же на овог вре ме -
на. Ка ко ка же, увек је сма тра -
ла да ми на след ни ци не тре ба

апла уз пу бли ке. Ина че, мо гу ре -
ћи да је пу бли ка чи тав до га ђај
из у зет но емо тив но до жи ве ла.
Би ло је љу ди ко ји су пла ка ли.
Мно го љу ди при ла зи ло је да че -
сти та, да се сли ка с на ма, да
узме ау то грам. За и ста су то сма -
тра ли исто риј ским до га ђа јем.

на те му обо ле лих од ХИВ-а и о
за ви сни ци ма. По што сам чо век
с мно го ин те ре со ва ња, ни ка да
не знам ку да ће иде ја да ме од -
ве де. Са да сам ви ше за ин те ре -
со ван за јав но за сту па ње за про -
ме не по ли ти ка и за кон ских про -
це ду ра у обла сти нар ко ма ни је
и су зби ја ња дро га. Од про шле
го ди не сам и зва нич но парт нер
На ци о нал не кан це ла ри је за бор -
бу про тив дро га Вла де Ре пу бли -
ке Ср би је. Наш за кон за сад не
де фи ни ше ја сно не ке по ја ве и
не пра ви раз ли ку из ме ђу кри -
ми нал не сфе ре, у ко ју спа да
про да ја дро га, и лич не упо тре -
бе. Тре ба ра ди ти на уна пре ђе -
њу за ко на да би бор ба про тив
нар ко ма ни је би ла успе шни ја.
Да нас ве ћи на љу ди, по го то ву
мла дих, ла ко до ла зи у кон такт
с дро га ма, а дру штво се ге не -
рал но вр ло ма ло ба ви ти ме.

• Да ли су у на шем дру штву
не при јат не те ме по пут дро ге и
ХИВ-а и да ље на не ки на чин
та бу?

– Сма трам да је на ше дру -
штво то ком се дам де се тих и

да је дро ге и озбиљ ног кри ми -
на ла. То су те ме ко је ме оку -
пи ра ју и ко ји ма се ба вим.

• Шта ми слиш о са вре ме ном
вре ме ну у ко јем жи ви мо? Ка -
ко се ти у ње му осе ћаш и сна -
ла зиш?

– Сва ко вре ме је јед на ко до -
бро, али љу ди увек до жи вља -
ва ју да је оно што је про шло
бо ље. За то што се све ло ше
ства ри за бо ра ве, а оно до бро
оста не. Ни ка да не оце њу јем
вре ме у гло ба лу, већ ве ру јем
да су не ке ства ри бо ље, а не ке
го ре. За сва ког по сто је не ке
окол но сти у ко ји ма се сна ђе,
као и оне у ко ји ма не. Тру дим
се да жи вим све стан све га што
ме окру жу је, да про ми шљам
и ра дим на оно ме што ме ин -
те ре су је. Он да је све и увек
до бро.

Споменик стрељаним родољубима

Споменик револуцији у Дебељачи

Споменик слободи у Делиблату



Мла ђа гру па ја буч ког По зо -
ри штан ца „Ма ли принц” у пе -
так, 18. ја ну а ра, у ве ли кој са -
ли До ма кул ту ре из ве ла је
пре ми је ру деч је пред ста ве под
на зи вом „Пла ва бо ја сне га”.

Пре ма ре чи ма Дра га не Ву -
ја си но вић, за слу жне за сце -
на рио и ре жи ју, у ства ра њу
овог ко ма да, у тра ја њу од ме -
сец и по да на, уче ство ва ла су
пред школ ска и школ ска де -
ца до че твр тог раз ре да.

– Рад ња се од и гра ва око
ви ле Пла вој ке, ко ја у јед ном
мо мен ту оти ма тор бу Де да
Мра зу с на ме ром да из ве де
ча ро ли ју, то јест да за мр зне
вре ме, а же ља јој је и да увек
па да пла ви снег. Ме ђу тим,
гу би књи гу ча ро ли ја и ту
кре ће за плет. Уз мно го му -
зи ке и вра то ло ми ја, до бро

ипак по бе ђу је и све се вра ћа
у нор ма лу – на во ди Ву ја си -
но ви ће ва.

Пред ста ва је тра ја ла по ла
са та, а на кра ју је пре пу на са -
ла ова ци ја ма на гра ди ла ма -
ле глум це.

Уло гу ви ле Пла вој ке ту ма -
чи ла је Ања Му тић, док су свој
до при нос да ли и Ми ла Ри стић,
На ђа Пет ков ски, Ан дреа Ја -
нев ски, Ни ко ли на Чу ља ков ски,
Ан ђе ла Пет ков ски, Ни ко ли на
Трај чић, Ана ста си ја Ђо кић, Јо -
ва на Јов чић, Ми лан Трен гов -
ски, Алек са За го рац, Ми лош и
Ми лан Ву ја си но вић...

Ба нат ски Бре сто вац: За по -
сле ни у ЈКП-у „Ком брест”
ових да на чи сте се о ску де по -
ни ју, а са ди ли су и укра сне
жбу ни ће код цр кве и на ау -
то бу ским ста ја ли шти ма.
Пред став ни ци Ме сне за јед -
ни це одр жа ли су са ста нак са
сте чај ним управ ни ком „Ме -
га про јек та”, на ко јем су по -
ку ша ли да ре ше про блем га -
сних при кљу ча ка. И да ље је у
то ку ху ма ни тар на ак ци ја „Чеп
за хен ди кеп”.

Ба нат ско Но во Се ло: Ме сна
за јед ни ца је за по че ла адап -
та ци ју та ван ског про сто ра, у
ко јем ће би ти на пра вље не
про сто ри је за удру же ња гра -
ђа на. Еми си ја РТС-а „Зна ње –
и ма ње” би ће сни ма на на ред -
них да на у Но вом Се лу. Школ -
ска сла ва Све ти Са ва би ће
обе ле же на у не де љу, 27. ја -
ну а ра, у 11 са ти, у До му кул -
ту ре, при год ним про гра мом. 

До ло во: Удру же ње ви на ра и
ви но гра да ра „Све ти Три фун”
фор ми ра ло је ор га ни за ци о ни
од бор „До ло вач ке ви на ри ја -
де”, ко ја ће по че ти 2. фе бру -
а ра на град ској Зе ле ној пи ја -
ци, иа ко је не зва нич но већ
стар то ва ла про мо ци ја ма ви -
на у До ло ву. Школ ска сла ва
Све ти Са ва би ће обе ле же на у
не де љу, 27. ја ну а ра, при ред -
бом у основ ној шко ли од 13
са ти, док ће у До му кул ту ре
од 17 са ти би ти одр жа на Све -
то сав ска ака де ми ја.

Гло гоњ: Шко ла ће при год -
ним про гра мом у Хра му све -
тих Пе тра и Па вла у 10 са ти
обе ле жи ти школ ску сла ву Све -
ти Са ва. Бес плат ни оф тал мо -
ло шки пре гле ди ор га ни зо ва -
ни су у сре ду, 23. ја ну а ра, у
До му кул ту ре.

Ива но во: Два де се то ро уче ни -
ка ни жих раз ре да у пе так, 18.

ја ну а ра, от пу то ва ло је на Див -
чи ба ре на на ста ву у при ро ди.
Пре да ва ње за по љо при вред -
ни ке на те му за шти те би ља
одр жа но је у До му кул ту ре.
При ред ба по во дом школ ске
сла ве би ће упри ли че на у не -
де љу, 27. ја ну а ра, од 10.30.
Се о ска би бли о те ка обо га ће -
на је но вим на сло ви ма, ко ји
ће, по ред оста лог, по слу жи -
ти и ђа ци ма за ак тив но сти у
про јек ту „Чи та ли ћи”.

Ја бу ка: Мла ђа гру па По зо ри -
штан ца „Ма ли принц” у пе -
так, 18. ја ну а ра, у ве ли кој са -
ли До ма кул ту ре од и гра ла је
деч ју пред ста ву под на зи вом
„Пла ва бо ја сне га”.

Ка ча ре во: Пре ма ре чи ма љу -
ди из Ме сне за јед ни це, из -
град ња ау то бу ског ста ја ли -
шта у Фи скул тур ној ули ци
би ће на ста вље на чим се вре -
мен ске при ли ке по бољ ша ју.
У До му кул ту ре су окре че не
по је ди не про сто ри је, ме ђу ко -
ји ма и ула зни ход ник, у ко -
јем би тре ба ло да бу де ми -
ни-га ле ри ја, а прет ход но ће
би ти на пра вље на кон струк -
ци ја за ка че ње сли ка. У то ку
су при пре ме за „Сла ни ни ја -
ду”, ко ја ће би ти одр жа на од
16. до 20. фе бру а ра.

Омо љи ца: Сла ва Све ти Са ва
би ће обе ле же на у не де љу, 27.
ја ну а ра, нај пре ли тур ги јом у
Цр кви Све тог Ни ко ла ја од 8
са ти, а по том и све ча ном ака -
де ми јом, ко ја ће би ти упри -
ли че на од 11 са ти у шко ли.
При ред бу ко ју су спре ми ли
уче ни ци и по ла зни ци пред -
школ ске уста но ве, отво ри ће
сво јом бе се дом Сла ви ца Ла -
зић, ро ђе на Омољ чан ка, а тре -
нут но но ви нар и уред ник ра -
ди ја Бе о град ско-кар ло вач ке
ар хи е пи ско пи је под на зи вом
„Сло во љуб ве”.

Стар че во: Је ле на Бад ње вац Ри -
стић, сли кар ка из Пан че ва, из -
ло жи ће аква ре ле у че твр так,
24. ја ну а ра, од 19 са ти, у га ле -
ри ји „Бо ем”. Дом кул ту ре при -
во ди кра ју адап та ци ју про сто -
ри ја на дру гом спра ту, где ће
би ти сме ште ни удру же ње же -
на и умет нич ка ра ди о ни ца.

Петак, 25. јануар 2019.
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Месне актуелности 

Ка ко су у про те клој 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 пр вим ја ну ар ским
из да њи ма „Пан чев ца” чел ни -
ци 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.

У ак ту ел ном бро ју го во ри ће
пред став ни ци пре о ста лих се ла
– До ло ва, Ка ча ре ва и Ива но ва.

До лов ци су ове го ди не мо гли
нај ви ше да се по хва ле пр вом
фа зом улеп ша ва ња тр га ис пред
До ма кул ту ре, ка да је осве же -
но и ау то бу ско ста ја ли ште.

За ме ник пред сед ни ка ме сне
скуп шти не Бог дан Ан ку цић
оче ку је да ће тај про је кат ове
го ди не би ти окон чан.

– За нас је од ве ли ког зна ча -
ја и уре ђе ње ка на ла по ред
спорт ског цен тра, ко ји пред -
ста вља ко лек тор ат мос фер ских
во да из дру гих де ло ва се ла. Ла -
не је тре ба ло да бу ду ас фал ти -
ра не че ти ри ули це, али на жа -
лост ни су. На да мо се да ће до
то га до ћи у нај ско ри јој бу дућ -
но сти, јер има мо све што је
нео п ход но – од гра ђе вин ских
про је ка та до ло ка циј ских до -
зво ла. С дру ге стра не, по стиг -
нут је до го вор са они ма ко ји су
ин ве сти ра ли у ве тро парк „Чи -
бук 1” да се ас фал ти ра део тра -
се од Тр га осло бо ђе ња пре ко
Ули це 7. ју ла до из ла зног пу та
ка Де во јач ком бу на ру. Раз лог
је у то ме што су њи хо ва во зи ла
ту да про ла зи ла с не при клад -
ним те ре ти ма и оште ти ла ко -
ло воз – ис ти че Ан ку цић.

Ка да је реч о дру штве ним
ак тив но сти ма, он апо стро фи -
ра мо гућ ност за до би ја ње Фе -
сти ва ла Ру му на Вој во ди не.

– То не би смо мо гли да нам
Град ни је дао га ран ци ју у ви ду
обез бе ђе них ми ли он и пет сто
хи ља да ди на ра. Ова ко, већ смо

кон ку ри са ли, а сле де ће не де -
ље, ако све бу де ка ко тре ба,
тре ба ло би да и зва нич но до -
би је мо са гла сност да у ав гу сту
ор га ни зу је мо тај зна ме ни ти до -
га ђај – на ја вљу је за ме ник пред -
сед ни ка до ло вач ке скуп шти не.

У про шлој го ди ни Ка ча рев -
ци су ус пе ли да очу ва ју ин фра -
струк тур не ре сур се, што, ка ко
ка же пред сед ник та мо шње скуп -
шти не Бран ко Бо кун, не би би -
ло мо гу ће без са рад ње с ло кал -
ним ко му нал ним пред у зе ћем.

– Они су рев но сно бри ну ли о
из у зет но мно го зе ле них по вр -
ши на, па о за штит ним по ја се -
ви ма, тр го ви ма и пар ко ви ма, а
во ди ли су ра чу на и о се о ском
сме тли шту и СРЦ-у „Је зе ро”. Ту
су и спорт ска ха ла и би ва то ри -
јим, за ко је пла ћа мо стру ју и
одр жа ва ње, а би ло је и озбиљ -
ни јих ин тер вен ци ја због ква ро -
ва. Све на ве де но под ми ри ва ли
смо са укуп но 6,6 ми ли о на, што
нам је сле до ва ло од Гра да, ко -
ли ко ће мо от при ли ке до би ти и
ове го ди не – ка же Бо кун.

Пра те ћи су ге сти је с тих ви -
ших ин стан ци, у иш че ки ва њу
јав но-при ват ног парт нер ства,
Ка ча рев ци су при пре ми ли про -
јек те, као на при мер за ас фал -

СЕЛО

МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ У ПРО ШЛОЈ ГО ДИ НИ (3)

И ОПЕТ ТО ЈАВ НО-ПРИ ВАТ НО
ПАРТНЕРСТВО

НО ВА ПРЕД СТА ВА „МА ЛОГ ПРИНЦА”

Пла ва бо ја сне га

НА РОД НИ ОР КЕ СТАР ДО МА КУЛ ТУ РЕ НИ ЖЕ ГО СТО ВА ЊА

Но во се ља ни по но во по ка за ли уме ће у Сло ве ни ји
Већ ду го На род ни ор ке стар До -
ма кул ту ре из Но вог Се ла сло -
ви за је дан од нај бо љих у зе -
мљи, а не рет ко је у при ли ци
да сво је уме ће по ка же и ван
гра ни ца на ше зе мље.

Та ко су ови вр сни му зи ча ри
по след њи пут го сто ва ли у Сло -
ве ни ји, од 11. до 14. ја ну а ра,
ка да су уче ство ва ли на кон цер -
ту по во дом про сла ве срп ске
Но ве го ди не. Ор га ни за тор и
до ма ћин тог до га ђа ја би ло је
дру штво „Вук Ка ра џић” из ме -
ста Ра до вљи це, по крај Је се ни -
ца, а Но во се ља ни већ го ди на -
ма та мо ра до уче ству ју и оста -
вља ју од ли чан ути сак.

Ина че, На род ним ор ке стром
већ пу них пет на ест го ди на

руко во ди про фе сор Жа ни јел
Шу бља.

– Реч је ма хом о ве о ма мла -
дим љу ди ма, ко ји су не та ко

дав но за вр ши ли шко ле и фа -
кул те те му зич ке умет но сти у
Бе о гра ду, Но вом Са ду и Те ми -
шва ру. По ред њих, у ор ке стру

сви ра ју и оформ ље ни му зи ча -
ри, од но сно вр хун ски со ли сти
на сво јим ин стру мен ти ма. Не -
гу је мо бо гат ре пер то ар срп ске
тра ди ци о нал не, као и ру мун -
ске на род не и кон церт не му зи -
ке. У по след њих се дам-осам го -
ди на осва ја ли смо мно го зна -
чај них при зна ња, по пут про -
шло го ди шње на гра де за нај бо -
љег на По кра јин ској смо три
фол кло ра у Ру ми, а за то вре ме
ус по ста ви ли смо до бру са рад -
њу и с мно го срп ских ан сам ба -
ла из ино стран ства, по пут на -
ве де ног дру штва из Сло ве ни је,
као и слич них из Швај цар ске,
Ита ли је, Не мач ке, Ау стри је,
Фран цу ске, па чак и из Аме ри -
ке и Ка на де – на во ди Шу бља.

Ху ма ност је јед на од људ ских
осо би на ко ја, на сре ћу, још увек
по сто ји у сва ком чо ве ку. Иа ко
се по не кад чи ни да је су прот -
но, до вољ но је ма ло под стре ка

да се људ ска до бр о та по ка же
на де лу.

То се од но си и на гра ђа не
Бре стов ца, ко ји су се већ до ка -
зи ва ли по пле ме ни то сти, а овог
пу та су то учи ни ли на ини ци -
ја ти ву Та тја не Цве та но вић, ди -
рек тор ке ло кал ног ЈКП-а „Ком -
брест”.

– Има ју ћи у ви ду да се згра -
да Ме сне за јед ни це на ла зи у
цен тру се ла и да ве ћи на гра ђа -
на ту да про ла зи, по ми сли ла
сам да им мо жда не би би ло
те шко да сво је че по ве од упо -
тре бље не пла стич не ам ба ла же

до но се код нас. Та ко је и би ло.
Не што ма ло сво јих ис ко ри шће -
них за тва ра ча за фла ше ста ви -
ла сам у ку ти ју у ход ни ку згра -
де, по не ком ко га сам сре ла,
по ру чи ла сам да смо за по че ли
ту ак ци ју и оста ло је са мо да
се ра ду је мо по сма тра ју ћи ка -
ко се го ми ле че по ва из да на у
дан уве ћа ва ју. На ши на сме ја -
ни су гра ђа ни до но си ли су ке -
си це, ке се, а је дан од њих, ко ји
је остао ано ни ман, са ку пио је
пун џак. Ре ци мо, Рем за Ку че -
вић нам до ста вља че по ве ко је
јој ша љу ро ђа ци из Ср би је и

Бо сне, а мо рам да по хва лим и
Не бој шу Пет ко ви ћа, Ан дри ја -
ну Мар ко вић, Ра шу Аго че ви ћа
и мно ге дру ге – ис ти че Та тја -
на Цвет ко вић.

Епи лог: осам пу них џа ко ва
по сла то је удру же њу „Чеп за
хен ди кеп”, што ће би ти упо -
тре бље но за на бав ку ор то пед -
ских по ма га ла за осо бе са ин -
ва ли ди те том. Ова ор га ни за ци -
ја је пле ме ни тим Бре стов ча -
ни ма упу ти ла за хвал ни цу и
уго вор о са рад њи, а ва жна на -
по ме на је да ак ци ја и да ље
тра је.

У ТО КУ ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА У БРЕ СТОВ ЦУ

Џа ко ви пу ни „че по ва за хен ди кеп”

ти ра ње Ви но град ске ули це, из -
ра ду тро то а ра у Ули ци На род -
ног фрон та, за тим за си стем
отво ре них ки шних ка на ла у це -
лом се лу и из град њу ка на ли -
за ци о не мре же, што им је сва -
ке го ди не пр ви при о ри тет.

– Сва та до ку мен та ци ја пре -
да та је Гра ду, ода кле је на ја -
вље но да би пу тем јав но-при -
ват ног парт нер ства тре ба ло да
до би је мо ма кар не што од то -
га. Тре ба на по ме ну ти и да је у
ок то бру, као по кра јин ска ин -
ве сти ци ја, уре ђен ве ли ки дре -
на жни ка нал, ко ји слу жи за
при хват ат мос фер ских во да из
дру гих ули ца. Од бит ни јег, ту
је још са мо ау то бу ско ста ја -
ли ште у Фи скул тур ној ули ци,
за ко је је Град во дио јав ну на -
бав ку, уз ли ци ти ра ни из нос од
око ми ли он ди на ра. Из град -
ња је ма ло за ста ла због ло шег
вре ме на, али ће би ти на ста -
вље на чим се вре мен ске при -
ли ке по пра ве. Мо рам да за -
хва лим Аген ци ји за без бед -
ност са о бра ћа ја, по сред ством
ко је је у цен тру се ла по ста -
вље на хо ри зон тал на и вер ти -
кал на сиг на ли за ци ја, од но сно
шест ле же ћих по ли ца ја ца, као
и тро то ар од Ули це мар ша ла

Ти та до Хер це го вач ке – на во -
ди пред сед ник ка ча ре вач ке
скуп шти не.

Ка да је реч о Ива но ву, мо же
се ре ћи да је ми ну ла го ди на у
ин ве сти ци о ном по гле ду би ла
ко ли ко-то ли ко успе шна.

Пре ма ре чи ма пр вог чо ве ка
се ла Јо шке Ду ду ја, ре а ли зо ва -
на су два ва жна про јек та.

– Реч је о из град њи пар кин га
на две ло ка ци је – ис пред цр кве
и игра ли шта ФК-а „Стре ла”.
По ред то га, из бу џе та на ме ње -
ног ре дов ном одр жа ва њу са ни -
ра ли смо тро то а ре и мо сто ве
на рас кр сни ца ма. При пре ма ли
смо и про јект но-технич ку до -
ку мен та ци ју за по ста вља ње ас -
фал та у свим ули ца ма без те
под ло ге. То би, пре ма обе ћа -
њи ма из Гра да, тре ба ло да бу -
де ре а ли зо ва но пу тем та ко зва -
ног јав но-при ват ног парт нер -
ства. На по слет ку оче ку је мо и
за вр ше так за по че тог вр ти ћа и
ста рт из град ње ка пе ле на ме -
сном гро бљу. То би, уз по ме -
ну то ас фал ти ра ње, би ле две
нај зна чај ни је ка пи тал не ин ве -
сти ци је у овој го ди ни – ис ти че
Ду дуј.

Реч ју, све се о ске очи упр те су
у јав но-при ват но парт нер ство.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

МЗ Качарево годинама одржава и биваторијум



Ани та Ђор ђе вић, 

док тор сто ма то ло ги је

КЊИ ГА „Све тло из ме ђу оке -
а на” ау то ра М. Л. Стед ма на,
по ко јој је ско ро сни мљен и
филм, из у зет но ме је дир -
ну ла, иа ко сам је одав но чи -
та ла, те ми је и да ље пр ва за
пре по ру ку. Не жна љу бав на
при ча, сме ште на у нео бич -
но окру же ње, а у мо јој оми -
ље ној зе мљи, Ау стра ли ји.
Још јед на ствар ко ју обо жа -
вам је мо ре, ко је скри ва нај -
ве ће тај не и би тан је фак тор
у овој при чи. За оне што во -
ле по тре сне, исти ни те жи -
вот не при че ко је ди ра ју пра -
во у ср це, ово је мо ја пре по -
ру ка. Филм је та ко ђе до бар,
али је књи га ипак на пр вом
ме сту.
СЕ РИ ЈА: Ме ди цин ска драм -
ска се ри ја „Grey’s Anatomy”
аме рич ке ТВ ку ће ABC. Не -
ве за но за то што сам део ме -
ди цин ске стру ке, ова се ри ја
ми је оми ље на већ ду го. При -
ка зу је се већ пет на е ста се зо -
на, а сва ка но ва епи зо да је

за ни мљи ва и ни кад ни је до -
сад на. Се ри ја је на зва на по
књи зи „Ана то ми ја људ ског
те ла 1858” Хен ри ја Гре ха.
Из у зет но ве ро до стој но пред -
ста вљен је жи вот ле ка ра, хи -
рур га и оста лог ме ди цин ског
осо бља, као и па ци је на та. Уз
све то, ра ди се и о љу ба ви.
МУ ЗИ КА: Се бе ни кад ни сам
сма тра ла вр сним по зна ва о -
цем му зи ке, па ми се та ко с
го ди на ма ме њао и му зич ки
из бор. Тре нут но ми је, с об -
зи ром на то да учим грч ки
је зик, за ни мљи ва њи хо ва му -
зи ка. Ве се ла је, ве дра и сим -
па тич на. Те ле фон ми зво ни
као пе сма по пу лар не грч ке
пе ва чи це Де спи не Ван ди „Oti
oneirevomoun”.

КУЛТУРА
Петак, 25. јануар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПР ВИ РО ЂЕН ДАН КЊИ ЖЕВ НОГ ДРУ ЖЕ ЊА

Све тло из ме ђу оке а на

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Тематски програм
Петак, 25. јануар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција збирке поезије „Плаве песме нема више” Мили-
воја Јовановића.
Недеља, 27. јануар, 18 сати, дворана Културног центра: Све-
тосавска академија.
Од по не дељ ка до пет ка, 28. ја ну а ра – 1. фе бру а ра, чи та о ни -
ца Град ске би бли о те ке: под по кро ви тељ ством Ру ског цен тра за
на у ку и кул ту ру „Ру ски дом” у Бе о гра ду у ор га ни за ци ји Дру -
штва срп ско-ру ског при ја тељ ства „Сло вен ска уни ја” и Град ске
би бли о те ке Пан че во би ће одр жа на „Не де ља ру ског фил ма”.

Музика
Четвртак, 24. јануар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омлади-
не: музичко вече „НаранЏемовање”.
Петак, 25. јануар, 18 сати, дворана Културног центра: балет-
ска представа „Петар Пан”.
Петак, 25. јануар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
џез вече „Kan zas City”.
Понедељак, 28. јануар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт Бојана Тирменштајна и Вука Драгичевића.
Понедељак, 28. јануар, 21 сат, фоаје Културног центра: ве-
че салсе.

Изложбе
Четвртак, 24. јануар, 19 сати, галерија „Боем” Старчево: из-
ложба акварела Јелене Бадњевац Ристић.
Четвртак, 24. јануар, 20 сати, галерија Дома омладине: из-
ложба фотографија „Природа у фрејму”.
Петак, 25. јануар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаи-
ловића: промоција књиге „Одавде до срца” Дијане Милано-
вић.
Среда, 30. јануар, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба Ликовног салона „30 x 30” Културног центра Зрења-
нина под називом „Еволуција добра – еволуција зла”.

Представе
Субота, 26. јануар, 12 сати, дворана Културног центра: пред-
става за децу „Нинџа корњаче”.

НА СЦЕ НИ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА

Код шеј та на или јед на
до бра же на

У сре ду, 30. ја ну а ра, у 19.30,
би ће из ве де на пред ста ва „Код
шеј та на или јед на до бра же -
на” Са ње Са вић.

То је при ча о тр пље њу и
по ку ша ју по бу не про тив ње -
га и о са мо о сло ба ђа њу јед не
же не ко је је до шло пре ка сно
у ње ном жи во ту да би ус пе -
ло. Пред ста ва го во ри и о про -
сто ру и вре ме ну ко ји су са мо
на из глед са да шњи и са вре -

ме ни, али ко ји ис под ма ске
псе у до мо дер но сти и да ље
кри ју ду бо ко тра ди ци о нал -
не, ри ту ал не и ми зо ги не уло -
ге ко је су у жи во ту до де ље не
же на ма.

У пред ста ви игра ју Ја сми -
на Ве чан ски, Ми ха е ла Ста -
мен ко вић, Ива на Не дељ ко -
вић, Ми ха и ло Лап то ше вић,
Игор Бо ро је вић, Мла ден Ву -
ко вић и Ми лан Алек сић.

У сре ду, 16. ја ну а ра, обе ле жен
је пр ви ро ђен дан књи жев ног
дру же ња „Punchtown Poetry”,
ко је се одр жа ва сва ког ме се ца
у клу бу „По гон”. Овим по во -
дом раз го ва ра ли смо са уред -
ник се ри ја ла пе сни ком Сте фа -
ном Ста но је ви ћем и го стом Ву -
ка ши ном Штре ке ром.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Књи жев но дру -
же ње „Punchtown Poetry” про -
сла ви ло је пр ви ро ђен дан. Да ли
се ваш пр во бит ни план ре а ли -
зу је она ко ка ко сте за ми сли ли?

СТЕ ФАН СТА НО ЈЕ ВИЋ: Да
бу дем искрен, кад су ме љу ди
из „По го на” по зва ли про шле го -
ди не са иде јом да бу дем уред -
ник се ри ја ла књи жев них ве че -
ри, ни сам знао шта да оче ку -
јем. Оку пља ње та квог ка рак те -
ра зах те ва ло је од ор га ни за то ра
и уред ни ка од ре ђе ну ди сци пли -
ну, од нос и кон ти ну и тет. На -
рав но, олак ша ва ју ћа окол ност
би ла је то што је из ме ђу нас по -
сто ја ла ви ше го ди шња са рад ња,
па су ми ука за ли пу но по ве ре -
ње и да ли од ре ше не ру ке при
ре а ли зо ва њу про гра ма ве -
че ри, го сти ју итд. Ни је ми
тре ба ло мно го ка ко бих
раз ми слио и при хва тио
иде ју. Сте као сам од ре -
ђе но зна ње о књи жев -
но сти кроз сту ди је и го -
сто вао на ра зним се -
ри ја ли ма по све ће ним
по е зи ји пре не го што
сам за по чео са мо -
стал на чи та ња. Ко -
нач но сам имао
при ли ку да ура дим
не што ви ше и пле ме ни то за свој
град, а то је уче ста ли ја про мо -
ци ја књи жев но сти, и исто вре -
ме но пру жа ње шан се и про сто -
ра мла дим, не а фир ми са ним ау -
то ри ма. За до вољ ни смо раз ви -
ја њем се ри ја ла. Схва та мо ва -
жност то га што ра ди мо, при ја
нам да се ти ме ба ви мо и во ли -
мо то. Не мо же мо мно го по гре -
ши ти.

• Прак са је да ор га ни зу је те
дру же ња јед ном ме сеч но. Ка -
ква је за ин те ре со ва ност уче -
сни ка и пу бли ке?

– Про мо ви шу ћи ства ра ла -
штво мла дих ау то ра, се ри јал
при вла чи пре те жно мла ду пу -
бли ку, за пра во љу де ко је је нај -
ва жни је за ин те ре со ва ти за кул -
тур на де ша ва ња, књи жев ност
и по е зи ју. У ме ђу вре ме ну, мо -
ти ви са ли смо ау то ре ко ји би
же ле ли да пред ста ве свој ма -
те ри јал јав но и по че ли су са ми
да се ја вља ју. На кон лет ње па -
у зе, од сеп тем бра, чи та ња су
по ста ла све по се ће ни ја. За и ста
је ле па сли ка има ти пун ло кал
мла дих љу ди ко ји де ле љу бав
и ин те ре со ва ње за књи жев ност.

• Ко ли ко је про стор где ор -
га ни зу је те дру же ња ва жан за
по се ће ност ових до га ђа ја?

– Про стор игра ве ли ку уло -
гу, мо жда нај ве ћу. На пр вом
ме сту, ини ци ја ти ва је до шла

од вла сни ка ме ста. За ми сли те,
не ко га за ни ма да се та кав тип
ве че ри одр жа ва у ње го вом ло -
ка лу, у не фор мал ном ам би јен -
ту. Ми слим кон крет но на „Штаб
По гон”; мо жда на не ком слич -
ном ме сту ова иде ја не би ус -
пе ла да за жи ви. По кло пи ло се
то да сви у ор га ни за ци ји озбиљ -
но при сту па ју овој иде ји.

• Ка кво је ге не рал но ста ње
по е зи је у на шој зе мљи?

– На жа лост, ста ње це ло куп -
не књи жев не сце не је за бри -
ња ва ју ће. Пре не ки дан Вла -
ди мир Та ба ше вић је до био
НИН-ову на гра ду за ро ман го -
ди не и то је јед на ма ла по бе да
за књи жев ност ка кву ми слим
да тре ба ожи ве ти. Чи ни се да
је пре ви ше су је те ме ђу књи -
жев ни ци ма, љу ди ма у тој де -
лат но сти, пре ви ше је ко ри сто -
љу бља, се бич но сти и усред сре -
ђе но сти на про фит и углед.
Афир ми са ни, на гра ђе ни, та ко -
ђе љу ди из ин сти ту ци ја и уста -
но ва, као да се не мо гу за си ти -

ти лич -

ним за слу га ма и хва ло спе ви -
ма ко ји им се упу ћу ју. Па ни у
по зним го ди на ма жи во та, кад
се под ра зу ме ва да су сте кли
од ре ђе но књи жев но ис ку ство
и зна ју ка ко је би ти млад, не -
по знат, те шко се про би ти или
при ву ћи па жњу. Мо жда су за -
бо ра ви ли ко ли ко је ва жно до -
би ти шан су, по др шку, би ти про -
чи тан или чи та ти јав но. По е -
зи ја се ме ђу из да ва чи ма, књи -
жа ра ма и ди стри бу те ри ма ко -
ти ра нај ни же ка да је при да ва -
ње зна ча ју да нас у пи та њу. Тру -
ди ће мо се да то про ме ни мо у
све сти чи та ла ца и по што ва ла -
ца, бар у на шем гра ду.

• По ред то га што пра ви те
дру же ња с пи сци ма, свој про -
стор у окви ру ових ве че ри има -
ју и му зи ча ри?

– До по чет ка ле та уго сти ли
смо де се так мла дих му зи ча ра,
а не ко ли ко мла дих фо то гра фа
че сто је бе ле жи ло де ша ва ња,
же ле ли смо да об у хва ти мо љу -
де ко ји се ти ме ба ве. Од сеп -
тем бра су се де ша ва ле са мо
књи жев не ве че ри ко је су по де -
ље не у два де ла: у пр вом је би -
ла про мо ци ја књи ге не ког мла -
дог ау то ра, у дру гом је не ко ли -
ко ло кал них пе сни ка или пе -
сни ка из дру гих сре ди на пред -
ста вља ло сво ју по е зи ју. Му зи ка
је не дав но до би ла сво је ве че ри

Страну припремила 

Мирјана
Марић

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА ПО ЛА ЗНИ КА ШКО ЛЕ ЦР ТА ЊА

Цр те жи и ра до ви на па пи ру
У га ле ри ји До ма омла ди не
Пан че во у уто рак, 15. ја ну а ра,
отво ре на је из ло жба цр те жа и
ра до ва на па пи ру по ла зни ка
Шко ле цр та ња ко ју во ди ака -
дем ски сли кар Зо ран Де ра нић.

Ра до ве је из ло жи ло два де -
сет тро је ау то ра, од ко јих се
не ки про фе си о нал но ба ве цр -
та њем, је дан број љу ди до ла зи
из хо би ја, а нај ви ше је оних
ко ји се при пре ма ју за упис на
ака де ми је.

– Рет ко ка да сам ова ко ужи -
вао у по став ци јед не из ло жбе.
Ми слим да је ово кру на мог ра -
да у по след њих де вет ме се ци.
Сви су по ка за ли ви сок ни во ра -
да и осве тла ли образ Шко ле цр -
та ња – ре као је Зо ран Де ра нић.

Сво је ра до ве су пред ста ви -
ли: Шан дор Ше бер ле, Ни кола

Ко мо сар, Љу бо мир Јо ва но вић,
Би ља на Шар че вић, Ми лан
Пет ко вић, Са ша Вит ник,

Бојана Во ји но вић, Ра до ван Ба -
бић, Ми ро сла ва Ву ко ма но вић,
Ива на Ву ко ма но вић Жи вој -

нов, Сне жа на Бу вач, Ка та ри -
на Гу ја ни чић, Ка та ри на Ра -
кић, Не ве на Сто ји нов, Вла дан
Да бић, Ма ша Здрав ко вић,
Игор Иг ња то вић, Пре драг Де -
чов, Маг да ле на Гр бић, Не ве -
на Ага то но вић, Та ма ра Ага -
то но вић, Са ра Ку ре љу шић и
Бо ја на Ча ка лић.

Шко ла цр та ња До ма омла -
ди не осно ва на је 1982. го ди -
не и од та да ра ди у уста ље -
ном тер ми ну уто р ком, сре дом
и че тврт ком од 17 до 20 са ти.
Отво ре на је и бес плат на за све
за ин те ре со ва не љу би те ље цр -
та ња и сли ка ња. У овој шко ли
се одр жа ва ју и пре да ва ња го -
сту ју ћих про фе со ра и пре да -
ва ча ко ји се ба ве де лат но -
стима из обла сти кул ту ре и
уметно сти.

у „По го ну”, под на зи вом „Уго -
вор са Ке бом”, а на њи ма ће
Кон стан тин Мар че тић и го сти
ужи во сви ра ти сво ја де ла или
ин стру мен тал не им пр о ви за ци -
је. На ред но му зич ко ве че је у
не де љу, 20. ја ну а ра, од 21 сат.

• У ком прав цу пла ни ра те да
се раз ви ја те?

– У овој го ди ни по же ле ли
смо да, по ред не а фир ми са не
по е зи је, ко јој ће мо оста ти пр -

вен стве но на кло ње -
ни, пан че вач -
кој пу бли ци

пред ста ви мо и
не ка звуч ни ја

име на са вре ме не
књи жев но сти. Не -

ке од ау то ра ко ји ма
би се ова иде ја сви -

де ла, не ко га с мно го
ау тор ског и чи та лач -
ког ис ку ства вољ ног

да их по де ли мла ди ма. Ква ли -
тет не пи сце.

Пр во књи жев но дру же ње 
у 2019.
Пр ви пи сац ко ји је пред ста вљен
у 2019. го ди ни је Ву ка шин Штре -
кер, ко ји је го во рио о сво јој књи -
зи „Из дах од ру бље не гла ве”. Он
је ро ђен 1978. у Бе о гра ду. Од -
ра стао је у Пан че ву, а од 2003.
жи ви у Њу јор ку. Об ја вио је три
зби р ке по е зи је: „Го во ри гла сно
и во ди пса са со бом!” („Ста ри
про стор”, Но ви Сад, 2008), „Ко -
ли ко је са ти у Њу јор ку?” (ЛОМ,
Бе о град, 2013) и „Аме рич ки ко -
шмар” (ЛОМ, Бе о град, 2015),
ко ја се на шла у ужем из бо ру за
Ок то бар ску на гра ду гра да Бе о -
гра да. Ње гов де би тант ски, са -
мо и зда ти ро ман „Па кле на шљи -
ва” на шао се у ужем из бо ру на
кон кур су ВБЗ-а за нај бо љи нео -
бја вље ни ро ман у ре ги о ну 2011.
Дру ги ро ман, „За бра на упо тре -
бе ва тре и во де” (Књи жев на ра -
ди о ни ца Ра шић, Бе о град, 2014),
био је у ужем из бо ру за НИН-
ову на гра ду. Свој тре ћи ро ман,
„Ср ча ност” (Књи жев на ра ди о -
ни ца Ра шић, Бе о град), об ја вио
је 2016.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Да ли пи ше те
са мо на срп ском или и на
енглeском је зи ку?

ВУ КА ШИН ШТРЕ КЕР: Пи -
шем ис кљу чи во на срп ском,

али од не дав но пре во дим све
што на пи шем на ен гле ски.
Ма ло љу ди зна да имам зва -
нич но зва ње пре во ди о ца. Мно -
го ми по ма же и су пру га, ко ја
је ро ђе на Аме ри кан ка и фи -
ло лог по обра зо ва њу. Јед на од
мо јих при ча у ен гле ском пре -
во ду не дав но је увр ште на у
ужи из бор за пре сти жну на -
гра ду „Џон Стајн бек” у Ка -
лифор ни ји.

• Шта вас нај ви ше ин -
спирише?

– Нај ви ше ме ин спи ри шу из -
др жљи вост и ср ча ност.

• Шта ми сли те о дру же њи ма
ка кво је „Punchtown Poetry”?
Ко ли ко је то ва жно за мла де
ау то ре?

– По но сан сам што та кво
дру же ње по сто ји у гра ду у ком
сам про вео фор ма тив не го ди -
не. Сте фан и ње го ва еки па су
до каз да још увек има ква ли -
тет не омла ди не и да ће је увек
би ти. Ко ли ко знам, ова квих до -
га ђа ја је ви ше не го икад, ши -
ром Ср би је. Има мо од лич ну
по е зи ју и пе сни ке на по чет ку
21. ве ка. Ште та што ви ше љу -
ди не зна за њих.

• Шта је ва ма би ло нај ва -
жни је на по чет ку ка ри је ре?

– Нај ва жни је је пре ва зи ћи
страх од де ље ња сво јих ре чи
и ми сли са све том. Јед на ко је
ва жно искре но се оду ше -
вљавати над до бр ом и згра -
жа вати над ло шом по е зи јом.
Треба про на ћи до бре мен то ре
и слу ша ти њи хо ве са ве те, али
не без у слов но, не ка да се ко се
с тво јим нај ду бљим ин -
стинкти ма.

• Да ли ви ше во ли те да пи -
ше те про зу или по е зи ју?

– То је те шко пи та ње. Осе -
ћам се ва жни је кад пи шем про -
зу, али леп ше ка да пи шем по -
е зи ју.

• Ре ци те нам не што о ва шој
по след њој књи зи „Из дах од ру -
бље не гла ве”.

– Ово је, пр ви пут, зби р ка
љу бав не по е зи је – од по чет ка
до кра ја. У прет ход ним збир -
ка ма су по ма ло пред ња чи ле
дру штве но по ли тич ке и ан га -
жо ва не пе сме, а овог пу та сам
се вра тио на из вор.



ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ПЕЖО 206, 1.4, 2001. 5 В,
металик сив, гаражиран,
одличан. 064/142-55-93.
(2720972)

ХЈУНДАИ аксент 2005. го-
диште, власник, 1.700
евра. 062/847-34-83.
(272175)

РЕНО клио 3, 1.5 ДЦИ,
2009. годиште, регистро-
ван, власник, повољно.
062/186-36-08. /272089)

РОВЕР 45 ТД, 2003. реги-
строван до 8. августа
2019. године, могућ дого-
вор. 063/436-713.
(272105)

ФИЈАТ стило 2003. годи-
ште, 1.9 ЈТД, регистрован,
повољно. 064/067-40-71.
(272319)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ
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СТА НО ВИ 

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

РЕНОАУТО

„ПАНТА” 
расписује конкурс за

радна места: 

• аутомеханичар

• продавац ауто-

делова и опреме.
Заинтересовани могу

да се информишу и

пријаве на телефон:

064/132-96-63.
(272013)

Ковин коцка
6.850

Ковин орах
5.850

Угаљ на џакове
Одложено до 180 дана

чековима грађана

Рушење, ископ,
одвоз шута

069/716-463

063/832-29-79

(7
/2

7
0

5
2

6
)

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, регистрован, гара-
жиран, власник. Повољ-
но. 063/345837. (272210)

ФОРД К, 2007, 1.3, бен-
зин, на име купца, 1.300
евра. 060/317-48-78.
(272214)

ЈУГО 1.1, 2003. децембар,
атестиран плин, пет годи-
на није регистрован.
064/587-50-24. (272243)

ГОЛФ 4, 1.4, 2001. де-
цембар, фул опрема,
18.000, петора врата, на
име.  064/587-50-24.
(272243)

ПАНДА 1.2, 8 В, 2005,
фул опрема, 147.000,
власник, регистрован.
064/587-50-24. (272243)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
петора врата, фул опре-
ма, 190.000, на име.
064/587-50-24. (272243)

ДВЕ вектре, 1991, једна

регистрована, атестиран

плин, обе исправне.

064/587-50-24. (272243)

ФОЛКСВАГЕН џета, реги-

стрована до краја 2019,

013/351-810, 064/438-66-

06, звати понедељак, 20

сати. (272265)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, ката-

лизатора, продаја делова,

долазим на адресу.

069/203-00-44, 066/409-

991. 

ОТКУП возила, алата,

гвожђа, остало, продаја

делова, долазим на адре-

су. 063/782-82-69,

061/211-59-15. 

ИЗДАЈЕМ гаражу, I ниво

Конструкторове гараже

на Котежу 2. 063/122-55-

22. (272166)

ПРОДАЈА преосталог

огревног дрвета. 064/271-

59-93. (271006)

ИСЕЧЕНА и исцепана

преостала дрва, багрем

на продају. 061/626-15-

00. (271006)

НА ПРОДАЈУ преостала

дрва. 064/287-26-00.

(271007)

НА ПРОДАЈУ свињске по-

лутке. Тел. 632-145,

060/500-30-91. (2714259

ПРАСИЋИ, јагањци на

продају, вршим печење

на ражањ, дрва, повољно.

064/997-79-09. (271887)

НА ПРОДАЈУ свиње тежи-
не око 200 кг. Тел.
065/961-92-14, (272079)

ПРОДАЈА огревног дрве-
та: буква, багрем, цер.
Исечено и исцепано.
064/357-82-08, Босанац.
(271742)

ОРМАР, кревети, душеци,
кауч, сто, столице, столи-
ћи, комода, усисивачи.
065/353-07-57. (271967)

ПРОДАЈЕМ намештај из
двособног стана и гарде-
робу. 064/900-72-98.
(271963)

ПРОДАЈЕМ судопере и
котао дакон 45 кв. 371-
274, 064/176-88-52.
(/272058)

ПРОДАЈЕМ ЛР кошнице
комплетне или делове по-
јединачно. 060/660-79-
60. (272060)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи, до-
става, монтажа, гаранци-
ја., 063/705-18-18, 335-
930, 335-974. (272225)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монта-
жа, повољно. 061/198-81-
42. (272211)

СВИЊСКЕ полутке на
продају. Тел. 060/500-30-
91 013/632-145. (272169)

КУПУЕЈЕМ стари елек-
тронски отпад, фрижиде-
ре, шпорете, машине, те-
левизоре. Долазим.
061/224-48-09. (2720699

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи.
063/898-00-82. (271202)

КУПУЈЕМ веш-машине
фрижидере, акумулаторе,
каблове и остали метални
отпад. 060/51-93-40.
(272135)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правност није битна.
063/705-18-18, 335-930,
335-974. (272225)

КУПУЈЕМ: перје, старе са-
тове, стари новац, пенка-
ла, старе играчке, старин-
ско покућство. 063/705-
18-18, 335-930, 335-974.
(272225)

КУЋА 100 квм, реновира-
на, усељива, 4 ара,
27.000 евра, укњижена.
Миса, Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85. 

МОНТАЖНА кућа нова,
усељива, укњижена, 70
квм, 3 ара, 19.000. Коза-
рачка. Тел. 063/804-07-
85. 

ДЕО куће, 60 квм,  са по-
себним улазом и двори-
штем, 2 ара, 13.000 евра,
Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85. 

ТРИ куће усељиве, на
плацу од 6 ара, свакој
свој улаз, 49.000. Миса,
све усељиво и реновира-
но. Тел. 063/804-07-85. 

ПРОДАЈЕМ-МЕЊАМ ку-
ћу 120 квм, даљинско
централно грејање.
069/869-60-79 (СМС)

ЗЛАТИБОР, продајем/ме-
њам кућу на Златибору за
кућу/стан у Панчеву.
069/158-63-76. (СМС)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ку-
ћу у Иванову, 29. новем-
бра бр. 80. 062/415-359.
(267511)

ПРОДАЈЕМ пола куће,
100 квм, приземље плус
подрум, добра локација.
Договор. 060/615-00-13.
(271671)

КУЋА за рушење, 8 ари,
Цара Душана 73, 51.000.
063/820-53-34. (271716)

ХИТНО продајем плац на
Старом Тамишу, 6 ари.
064/014-81-37. (271911)

ПРОДАЈЕМ двоспратну
кућу у Качареву, 250 квм,
локација одлична. Тел.
062/865-20-39. (271791)

МИСА, 66 квм + двори-
ште, 21.500 евра.
063/377-835. (271786)

ПРОДАЈЕМ плац 31 ар,
Новосељански пут.
064/131-42-02. 271296)

ПРОДАЈЕМ судоперу ии

остале кухињске елемен-

те. Судопера 3.000 дина-

ра, нова. 371568,

063/773-45-97. (272100)

ПРОДАЈЕМ преостало

огрево дрво: буква, ба-

грем. 063/868-02-06.

(272171)

ШПОРЕТ плин-струја,

фрижидер, веш-машина,

судо-машина, барокни

трпезаријски сто са десет

столица, угаона гарниту-

ра, ципеларник, кварцна

грејалица. Тел. 063/861-

82-66. (272176)

ПРОДАЈЕМ земљу у До-
лову (Ливадице). 319-
754, 061/153-34-61.
(271948)

КУЋА са плацем 18 ари, у
Алибунару, повољно.
064/267-53-42. (271951)

ПЛАЦ на старом Тамишу
5,5 ари, 1/1 продајем.
063/374-668. (27у2056)

ПРОДАЈЕМ 28 ари грађе-
винског земљишта на Ба-
ваништаском путу,
25.000. 063/1802684.
(272053)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље под засадом лешни-
ка, кућу на Стрелишту,
мешалицу сточне хране.
064/357-81-50. (272121)

КАЧАРЕВО, новија кућа,
две етаже, може замена
за стан. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (272127)

КАЧАРЕВО, кућа 100
квм, на 11 ари плаца, на
продају, усељива.
064/172-86-12. (272144)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, гас, добар објекат,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (272449)

ПРОИЗВОДНА хала, ау-
то-перионица, са де по-
родичне куће, на главном
путу, 16.000 евра.
064/129-47-08. (272150)

ИЗУЗЕТНА понуда: кућа
за бизнис, шири центар,
500 квм, 10 ари, 20  м
фронт, 140.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(272163)

ПОЧЕТАК Кудељарца,
прелепа, 120 квм, 2.3
ара, грејање, гаража,
50.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (272163)

ТЕСЛА, 80 вм, 4.8 ари,
38.000. (49), „Мустанг”,
62/226-901. (272170)

МАКСИМА ГОРКОГ,
спратна, 100.000, близу
центра за адаптацију,
50.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (272180)

ЦЕНТАР, приземни део
куће, 35.000 евра.
061/114-11-34. (272219)

ДОЊИ ГРАД, кућа за ру-
шење, 25 ара, 35.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (272181)

КУЋА, рушење, 2.7 ари,
хитно, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(272163)

ЦЕНТАР, кућа 120 квм, 5
ари, хитно, 72.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(272181)

УЖИ ЦЕНТАР,. Нова, 300
вм, 5 ари, 130.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-
83. (272197)

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа
86 квм, укњижена, вла-
сник, 48.000. 065/258-87-
77, (272205)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стре-
лишту, две стамбене једи-
нице, усељива. 064/682-
57-91. (272222)

КУЋА стара, на 6 ари
плаца, близина центра.
Власник. 064/136-42-00.
(272221)

ПРОДАЈЕМ њиву иза
Млекаре Панчево, 42
aра. 0673/361-660, Перо.
(2782263)

КуЋА са окућницом, 14
ари плаца, С. Милетића
85, погодно за инвестито-
ре. 069/505-69-33,.
(22722268)

БРЕСТОВАЦ, укњижена
лепа, 16.500; Владимиро-
вац 15 ари, к40 квм,
9.500.  (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (272274)

КУДЕЉАРАЦ, велики из-
бор хала пет на једном
месту, продаја, издавање,
у роду. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (272274)

КУЋА, Кудељарац, ПР +
ПК, ново, 62.000, центар
код Музичке, ПР + I,
82.000 .  (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (272274)

КУПУЈЕМ кућу у Качаре-
ву. 064/369-47-02.
(271947)

КУПУЈЕМ спратну кућу,
центар или близу Авива,
без посредника. 063/765-
84-11. (272199)

СТАН на Котежу 2, 46,6
квм, 500 евра/квадрат и
локал у Тржном центру
Трубач 17 квм, 9.000
евра. 063/850-02-66.
(271685)

ПРОДАЈЕМО два стана у
Светозара Милетића 5.
Маријана, 063/693-944.
(ф)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
45 квм, поткровље.
064/143-52-98. (272162)
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Угаљ – акција
Ковин коцка, преко 4

тоне 6.350 динара
Багрем сеченице преко

4 м³ 3.300 динара

Одложено плаћање
чековима грађана.

Тел. 069/634-011. (5
/2

7
2

2
5

3
)

АПАРТМАН на Копаони-
ку и Космају, повољно, на
90 година. 064/267-53-
43. (271951)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ЦГ,
вис. приземље, 57 +  6
квм, (470), „Дива некрет-
нине”, 345-534, 064/246-
05-71. (272126)

ДВОСОБАН, Стрелиште,
први спрат, ЦГ, може за-
мена за мањи. (470), „Ди-
ва некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (272126)

ДВОСОБАН, Содара, ЦГ,
56 квм, први спрат. (470),
„Дива некретнине”, 345-
534, 064/246-05-71.
(272126)

ТЕСЛА, новоградња, I, 50
квм, лифт, 42.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (272127)

КОТЕЖ 1, двособан, 62
квм, III, ЦГ, 36.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (272127)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
73 квм, ЦГ, V, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (272127)

СТРЕЛИШТЕ, 103 квм,
трособан, I, 42.000; цен-
тар, 31 квм, једнособан,
14.000.  (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(272114)

КОТЕЖ, 65 квм, двоипо-
собан, 42.000, 46 + 11
квм, двособан, 28.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (272114)

ЦЕНТАР, двособан, ЕГ,
договор, гарсоњера, 24,
ЦГ, 20.500. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (272108)

ТЕСЛА, нови двособан,
830 евра/квм, дворишни,
34, 12.000.  (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (272108)

СТРОГИ центар, мањи
двособан, 45 квм, VI, ЦГ,
сређен, 37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (272137)

МИСА, једноипособан, 45
квм, ТА, II спрат, сређен,
леп, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (272137)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 квм, IV, ЦГ, 28.500.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (272137)

КОТЕЖ 2, двособан, 59
квм, ВП, ЦГ, 34.000. До-
говор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(272137)

ТЕСЛА, двособан, 54 квм,
IV, ТА, 24.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (272137)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
67 квм, V, 40.000. Дого-
вор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(272449)

КОТЕЖ 1, двособан 58
квм, ВП, 33.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-
62-67, 346-392. (272449)

СТРОГИ центар, тросо-
бан, 73 квм, III, ЦГ, лифт,
ПВЦ, два мокра чвора,
63.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (272180)

СОДАРА, двособан, ТА,
IV/V, без лифта, 30.000;
троипособан, гледа на
реку, 50000. „Лајф”,
061/662-91-48. (272180)

ТЕСЛА, двоипособан, IV,
TA, 26.000, центар, нов
двособан, 41.000; тросо-
бан 72.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (272180)

КОТЕЖ, 52 квм, мањи
двособан, 31.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(272181)

ЦЕНТАР, 45 квм, мањи
двособан, 37000; 60 квм,
двоипособан, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (272181)

СОДАРА, 64 квм, двоипо-
соба, 45.500; 74 квм, тро-
собан, 37.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(272181)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

60 квм, VII/VI II, лако мо-

же бити двоипособан,

28.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (272163)

СТРЕЛИШТЕ, луксузан

троипособан, VII/VI II, ку-

хиња, плакари, 50.000.

(398), „Кров”, 060/683-

10-64. (272163)

КОТЕЖ 1, једноипособан,

64 квм, VII, 25.000. (242),

„Кварт”, 064/125-62-67,

346-392. (272449)

УЛИЧНИ стан, 90 вм,

Спољностарчевачка, по-

вољно за локал, 20.000.

(398), „Кров”, 060/683-

10-64. (272163)

ТЕСЛА, двособан, 52 квм,
I, TA, тераса, 30.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (272170)

ЧЕТВОРОСОБА, 92 квм,
ТА, Котеж 2, трећи спрат,
евентуално замена за ку-
ћу у Земуну.
063/8567302. (272165)

ДОЊИ ГРАД, двособан,
41 квм, II, ТА, 17.500.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (272170)

СОДАРА, трособан, ЦГ,
VI, 75 квм, добар распо-
ред, тераса, 37.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(272170)

НОВА МИСА, нов двосо-
бан, 52 квм, ВП, ЕГ,
26.000.  (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(272200)

НОВА МИСА, одличан
једноипособан, 44 квм, II,
ТА, 25.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(272170)

ЦЕНТАР, двособан, ТА
грејање, договор, вла-
сник. 063/701-02-77.
(2782234)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
45 квм, поткровље.
064/143-52-98. (272162)

ЦЕНТАР, новији, 58 км,
приземље, ЦГ, беспреко-
ран, 42.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(272170)

НОВА МИСА, једноипо-
собан, II, 46 к м, ТА,
19.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(272191)

ТЕСЛА, трособан, ВПР,н
71 квм, ЦГ, 45.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (272191)

СОДАРА, двособан, II, 52
квм, ТА, 30.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (272191)

ТЕСЛА, Нови Свет, једно-
ипособан, I, 39 квм, ЦГ,
26.000.(353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(272191)

СТАН, 61 квм, Тамиш ка-
пија, гледа на војне згра-
де, 850 евра/квм.
063/329-340. (272220)

СТРОГИ центар, тросо-
бан, 73 квм, III спрат, ЦГ,
власник. 060/630-38-08.
/21672229)

УЛИЧНИ део дворишног
стана, 39 квм, усељив,
13.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (272197) 

ТРОИПОСОБАН, 83 квм,
ЦГ, VII, војне зграде,
лифт, 50.000.(679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(272197) 

СОДАРА, двоипособан,
62 квм, ЦГ, V, без мањих
улагања, 43.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-
83. (272197) 

КОТЕЖ 1, кдвособан,. 54
квм, I, ЦГ, тераса, 35.000,
договор. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(271773)

ДВОСОБАН, 55 квм,
Жарка Зрењанина 18,
38.000, договор.  Тел.
771-18-49. (2782239)

ЦЕНТАР, новоградња, 47
квм, II спрат, лифт, пар-
кинг, гаража 14 квм, гас,
укњижен, власник.
063/449-798. (272255)

ЈЕДНОСОБАН, Тип Стан-
ко, I, 32, 16.500; Mi sa, I,
35, 19.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(272274)

СТРЕЛИШТЕ, трособaн,
64 квбм, IV,. ЦГ, комплет-
но сређен, 38.000, дого-
вор. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(272200)

ЈЕДНОИПОСОБАН , Те-
сла, I, фул, 29.0009. Мар-
гита, I, гаража,
28.000.(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (272274)

КОТЕЖ 1, 35 квм, 15.200,
ЦГ, центар, I, 32 + тера-
са, 26.599. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(272274)

КУПУЈЕМ стан у центру
града, без посредника.
319-754, 061/153-34-61.
(271948)

У САМАЧКОМ издајем
самцу намештену гарсо-
њеру, 90 евра. 064/411-
20-60. (271968)

ХИТНО купујем гарсоње-
ру, једнособан. 062/207-
004. (272127)

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, ис-
плата одмах.  (679),
„Трем 01”, 063/836-23-
83. (271053)

КУПУЈЕМ станове на свим
локацијама, брза ислата.
(353), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(271856)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у центру, ис-
кључиво студентима.
066/345-345 (СМС)

ИЗДАЈЕМ четворособан
намештен дуплекс у цен-
тру града, гас, тераса.
064/320-84-32. (271712)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
55 квм, погодан и за кан-
целарију. 963/728-47-42.
(272201)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан, I спрат, Ко-
теж 1. 0673/372-124.
(272166)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, стамбена
зграда, Стрелиште, депо-
зит обавезан. 065/331-63-
58. (272054)

ИЗДАЈЕМ собу, употреба
кухиње и купатила, жен-
ској особи, повољно.
061/301-38-40.
(2782260)ж

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намеште-
ну гарсоњеру, одмах усе-
љива, центар, fi/fi ка-
бловска, повољно.
065/691-88-23., (272071)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, стамбена
зграда, Стрелиште, депо-
зит обавезан. 065/331-63-
58. (272054)

ИЗДАЈЕМ кућу преко сер-
виса Пивашевић, Јабучки
пут, близу нове фабрике.
065/219-14-22, 060/348-
19-88. (272084)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, централно гре-
јање, Котеж 1. 063/831-
11-83. (272112)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у центру града.
061/679-94-60. (2782251)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у строгом цен-
тру Панчева. Тел.
063/343-451. (272120)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради без
грејања. Содара.
013/344-167, 064/950-23-
40. /272223)

МАГИК ЛУК, све врсте
масажа, масер, повољно.
061/301-38-40. (272264)

ЛОКАЛ продајем или из-
дајем, центар, 18 квм, но-
воградња, излог, изоло-
ван, клима, легализован.
063/752-04-00, 069/332-
04-00. (271188)

ЛОКАЛ 80 квм + 80 квм,
преко пута Авив центра.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(271622)

ПРОДАЈЕМ или издајем
разрађен објекат за сме-
штај у центру. 060/043-
52-98. (272162)
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ЛОКАЛ нов, 18 квм, хит-

но, 12.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (272181)

ПРОДАЈЕМ локал, цен-

тар, улични (поред АПР-

а), 24 квм. 063/237-964.

(271380)

ИЗДАЈЕМ јефтино локал,

новоградња, центар, 18

квадрата, за мање преду-

зетнике, 100 евра.

013/315-707. (271666)

ИЗДАЈЕМ локал 55 квм,

Д. Туцовића 55-а, са пар-

кингом. Тел. 063/281-954

(2272181)

ИЗДАЈЕМ локал 9 квм, на

пијаци, 50 евра. Никола,

069/129-72-71. (272057)

ИЗДАЈЕМ локал, центар

Стрелишта, одлична ло-

кација 16 квм, излози,

шалони. 064/474-99-11.

(72052)

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм и

канцеларијски простор.

„Звезда”, Стевана Шу-

пљикца 88, 063/278-250.

(272104)

ИЗДАЈЕМ локале 15 и 30

квм, у дворишту, Војводе

Путника 29. 063/278-250.

(272104)

ПРОДАЈЕ или издаје по-

словну зграду у центру.

060/043-52-98. (272162)

ПРОДАЈЕМ пословну

зграду, 1.650 квм, код Ро-

дића. 060/043-52-98.

(272162)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм и

30 квм, код Аутобуске

станице 352-105.

(2721469

ИЗДАЈЕМ локал, веома
прометна улица.
065/543-21-41. (272132)

80 КВМ, опремљено по-
ред Дома омладине,
Максија, 16.000 евра.
061/114-11-34. (272219)

ИЗДАЈЕМ локал 21 квм,
приземље зграде, оловка,
Карађорђева. 064/886-
75-23. (272250)

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм,

Цара Душана 57, 70 евра.

063/341-821. (2722671)

ИЗДАЈЕМ локал, 3121

квм,  центар. Тел.

064/723-62-31, После 17

сати. (272198)

ЛОКАЛ, продаја/издава-

ње, ТЦ Змај Јовина, први

локал до Његошеве ули-

це. 063/201-366. (272209)

ПОТРЕБНА конобарица,

одлични услови, превоз

обезбеђен. BE ER TIA BAR

B.N.S. 063/10-50-949

(СМС)

Po tre ban rad nik za rad u

me njac ni ci. 063436828

ПОТРЕБНЕ раднице за

рад у кухињи и за ро-

штиљем. Локал у Браће

Јовановић. 063/897-55-

04. (271781)

ПОТРЕБНА шивара са

индустријским машина-

ма, фазе и на штепери-

ци, сарадња на дужи пе-

риод. 064/275-72-00.

(271899)

ПОТРЕБАН возач са Б

категоријом за фирму

„Коко фарма”, 013/377-

230, 064/643-41-22.

(272233)

ПОТРЕБНИ продавци и

помоћни радници у ку-

хињи, за ресторан „Пи-

лећи дућан”, у Авив

парку. 013/377-230,

064/643-41-22. (272092)

БИЛИЈАР клубу 9 по-
требна конобарица/ко-
нобар. 065/801-77-04.
(СМС)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требне раднице.
062/339-279. (271594)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за паковање и
развоз штампе. 069/867-
72-07. (271475)
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АКЦИЈА!!!
Бесплатна помоћ у

савладавању градива

из: математике, 

физике, хемије, 

биологије, географије,

информатике, историје.
ПСС Панчево 

организује акције 

бесплатне помоћи у

савладавању градива

основне и средње

школе.

Тел. 063/813-41-85
(1/271955)

ПОТРЕБНА жена за чи-
шћење. Контакт 060/304-
07-64. (СМС)

ПОДЕЛА ФЛАЈЕРА, по-
требни вредни и одговор-
ни људи. 064/241-45-14.
(4798)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у кухињи и за рошти-
љем, локал у центру.
063/834-88-10. (271781)

ПОТРЕБАН возач са Ц
категоријом за фирму
„Коко фарма”, 013/377-
230, 064/643-41-22.
(272233)

ПЕКАРИ „Rex”, Банатско
Ново село потребан пе-
кар са искуством. Тел.
063/616-694. (271702)

ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици у Ковачи-
ци. 064/899-78-53.
(271475)

РЕНОАУТО „ПАНТА” рас-
писује конкурс за радна
места: аутомеханичар;
продавац ауто-делова и
опреме.  Заинтересовани
могу да се информишу и
пријаве на телефон
064/132-96-63. (272013)

ПОТРЕБНА радница за
рад у киоску. Плата
27.000. Пожељно иску-
ство. 060/812-66-63.
(272187)

САЛОНУ намештаја хит-
но потребан продавац,
монтажер. Тел. 410-180,
моб. 060/645-91-45.
(272066)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу. Звати на
064/646-66-10. (ф)

ПОТРЕБНА спремачица
до 40 година. 064/260-
04-26. (272224)

ПОТРЕБНА радница за
рад у ресторану на по-
словима хигијене и пегла-
ња. 064/141-99-73.
(272232)

ПОТРЕБНА радница за
рад у малопродајном
објекту пекаре. 063/606-
330. (ф)

ПОРЕБАН пекар у пека-
ри. 063/606-330. (ф)

ПОТРЕБАН магационер у
пекари. 063/606-330. (ф)

ПОТРЕБАН радник за рад
у минусној комори.
063/606-330. (ф)

ПОТРЕБНИ машин-бра-
вари. Тел. 063/425-125.
(272093)

ПОТРЕБНА жена на ин-
дустријским шиваћим ма-
шинама. 063/776-08-68.
(272068)

ПОТРЕБНИ конобари. Ре-
сторан „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278-
250. (272104)

ТРАНСПОРТНОМ преду-
зећу потребан администра -
тивни радник. Услови: еко-
номски техничар, енглески
језик. CV послати на mail:
svetlanaflanengo@gmail.c
om 064/214-33-92. (272119)

ПОТРЕБАН радник за рад
у киоску у центру.
064/149-99-73. (2721319

ПОТРЕБНЕ конобарице и
конобари за кафић.
060/362-22-21. (272159)

ПОТРЕБАН чувар/домар,
тениски клуб, дневница
1.000 динара. 060/362-
22-26. (272160)

РЕСТОРАНУ потребан ко-
нобар оли конобарица.
066/372-774, 013/334-
000. (272258)

ПОТРЕБНА два радника.
ДОО „Самиго инвест”
063/2389-972. (272227)

ПЕКАРИ потребна прода-
вачица. 063/193-75-30.
(272241)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требне раднице. 063/820-
87-61. (2272244)

ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици. 064/462-
12-61. (2372249)

ПОТРЕБАН возач Ц кате-
горије, за развоз млека.
064/176-14-19. (272269)

ПОПРАВЉАМО-УГРАЂУ-
ЈЕМО ПВЦ АЛУ и дрвену
столарију, сигурносна
врата, ролетне, стаклоре-
зачке услуге. 060/545-34-
04. (271649)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, вене-
цијанери, уграђујем, по-
прављам, замена гуртни.
064/181-25-00. (271690)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бе-
тонирање, стиропор, ба-
валит фасаде. 063/865-
80-49. (271653)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорeта, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (271448)

АЛУ ПВЦстоларија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте заве-
се, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09.
(271454)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање во-
де, канализације, кабине,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76
(271300)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(271300)

СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце,
студенте. Припрема при-
јемних, контролних.
064/462-37-64. (271964)

РЕЖЕМ воће. 064/330-
89-91. (271969)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници. Повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (271982)

ПРОДАЈЕМ сетвоспре-
мач 2.9 м, ИМТ одличан.
05673/706-89-11,
060/663-41-67. (2371998)

КОМБИ превоз и мање
селидбе. 069/129-72-71,
Никола. (272057)

ВАШ мајстор у кући, све
врсте поправки у кући и
око куће. 061/244-67-84.
(272080)

СТОЛАРСКЕ услуге, кухи-
ње и плакари по мери,
поправке, преправке.
371-274 064/176-88-52.
(272058)

ОЗБИЉНА, одговорна
жена, неговала би и чува-
ла старију особу, по по-
треби возила код лекара
својим колима. 065/237-
10-68, 013/371-068.
(272082)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бе-
тона, одвоз шута, непо-
требних ствари, и слични
послови. Дејан, 061/626-
14-50. (272081)

СЕЛИДБЕ, првоз робе и
ствари, монтажа и демон-
тажа намештаја, одвоз
старог непотребног, уто-
вар/истовар. Дејан,
061/626-14-50. (272081)

ПСИХОЛОШКО савето-
вање, подршка за реша-
вање проблема. 064/210-
66-65. (272164)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење судопере, купа-
тила, адaптације, замене,
поправке одмах.
013/331-657, 064/495-
77-59. (272134)

ЕЛЕКТРИЧАР ради ин-
сталације, бојлере, ТА
пећи, остале ел. Уређаје.
060/521-93-40. (272135)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-85-
95. (272153)

РАДИМО све физичке
послове; одношење ства-
ри, рушења кућа, обара-
ње стабала, ископи, итд.
064/122-69-78. (272168)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (270711)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом,

радници, повољно. Вук.

063/278-117, 064/176-

91-85. (270386)

БАЛТОКАД када, обнова

глазуре, пластифицира-

ње, 28 година с вама, га-

ранција. www.bal to -

kad.co.rs. 065/347-55-02,

011/288-30-18. (и)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље. Це-

на договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (271832)

ПРЕВОЗ робе, материја-

ла и грађевинске услуге.

064/482-65-53. (271836)

ИЗРАДА и монтажа ПВЦ

и АЛУ столарије. 312-

729, 063/389-972.

(272227)

МАГИК ЛУК, све врсте

масажа, масер, повољно.

061/301-38-40. (272264)

КРОВОВИ, поправке, за-

мена црепа, летви, ста-

рог црепа и поставке но-

вог крова, црепа, рогови,

патошење, изолације,

најјефтинији у граду,

пензионерима екстра по-

пуст. 013/404-560,

064/290-45-09, 061/348-

20-00, 062/845-96-

26,„Електроизград-

ња”.(272098)

КЕРАМИЧАР са дугого-

дишњим искуством, ква-

литетно, педантно и по-

вољно. 064/252-51-75,

062/153-37-06. (272124)

ОБУЋАР тражи посао.

064/396-126-79. (272083)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (272073)

МАСАЖА релакс за опу-
штање вашег целог тела.
Позовите, 064/269-94-87.
Марија.  (2720679

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (272074)

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно: шљунак, песак, се-
јанац, камен за насипа-
ње, одвозим шут.
064/354-69-94. (272077)

ЧАСОВИ математике и
web програмирања (html,
cvss, js). 0960/434-45-01.
(272133)
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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 Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)
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УСЛУГЕ Издајем локал 68
квм, нов, на прометном
месту, за све намене:

продавнице, салоне кера-
мике, намештаја, ордина-
цију, ауто-школу, пекару.

Грејање гас, клима.
064/026-90-54. 

(3/272143)

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 и 83/18) 

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

Измене и допуне Плана генералне регулације

Целина 4а-Караула са Јабучким путем и 4б-

Скробара у насељеном месту Панчево

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне

Плана генералне регулације Целина 4а-Караула

са Јабучким путем и 4б- Скробара у насељеном

месту Панчево ( у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од

15 дана и то почев од 25. 01. 2019. до 08. 02. 2018.

године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани

јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

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

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 9 до 15 сати. Све информације у вези са огласом

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 примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

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 и 83/18)  

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

Измене и допуне Плана генералне регулације

Целина 5- Кудељарац и Новосељански пут иза

Надела

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне

Плана генералне регулације Целина 5- Кудеља-

рац и Новосељански пут иза Надела ( у даљем

тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од

15 дана и то почев од 25. 01. 2019. до 08. 02.

2018.године.

Наведени плански документ, биће изложен на ра-

ни јавни увид, у згради Градске управе Града Пан-

чева, Ул.. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на ше-

стом спрату, као и у канцеларији 609, сваког рад-

ног дана од 9 до 15 сати. Све информације у вези

са огласом 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 примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну (‘’Слу жбе ни гла сник РС’’ број

135/04 и 36/09)

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је

22.01.2019. го ди не на осно ву зах те ва носиoца

про јек та „Енер го До ло во Пет“ д.о.о. из Пан че ва,

ули ца Ба ва ни штан ски пут бр. 196, до нео ре ше ње

број: XV-07-501-293/2018 ко јим је утвр ђе но да за

про је кат Би о га сног по стро је ња за про из вод њу

елек трич не енер ги је „Ене р го До ло во Пет“, сна ге

999kW, на ка та стар ској пар це ли 11890/10 к.о. До -

ло во, на те ри то ри ји гра да Пан че ва, ни је по треб на

про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

Увид у ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба -

ви ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту

жи вот не сре ди не Град ске упра ве гра да Пан че ва,

Пан че во, Трг кра ља Пе тра I бр. 2-4, со ба 617, рад -

ним да ном од 10-14 ча со ва.

На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же

из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур -

ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у

ро ку од 15 да на од да на ње го вог об ја вљи ва ња, а

пре ко овог ор га на. 

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 25. За ко на о

про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни

гла сник РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о до но ше њу ре ше ња о да ва њу 

са гла сно сти на Сту ди ју о про це ни 

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

Над ле жни ор ган оба ве шта ва јав ност да је 18. 01.

2019. го ди не, до не то Ре ше ње о да ва њу са гла сно -

сти на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре -

ди ну ПРО ЈЕК ТА Ре кон струк ци ја си сте ма це во во да

у ма ни пу ла ци ји ре зер во ар ског про сто ра у РНП и

си сте ма за ау то мат ско ади ти ви ра ње мла зног го ри -

ва са зах те ви ма EI/JIG 1530 у скло пу бло ко ва 20,

13, 16 и 24 на кп. бр. 3570, 3532, 3576 и 3529/1 КО

Вој ло ви ца у РНП, но си о ца про јек та НИС а. д. Но ви

Сад из Но вог Са да, Ули ца На род ног фрон та бр. 12.

Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти је до не то на осно -

ву пред ло га од лу ке ко ји је са став ни део Из ве шта -

ја Тех нич ке ко ми си је као и уви дом у до ста вље ну

до ку мен та ци ју, ко јом је кон ста то ва но да пред мет -

ни про је кат сво јом ре а ли за ци јом не ће има ти не га -

тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну уко ли ко се ис -

по шту ју про пи са не ме ре за шти те.

Ра ди за шти те чи ни о ца жи вот не сре ди не, но си лац

про јек та је ду жан да обез бе ди усло ве и спро ве де

ме ре де фи ни са не по гла вљем 8.0 Сту ди је о про -

це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, као и да обез бе -

ди из вр ша ва ње про гра ма пра ће ња ути ца ја на жи -

вот ну сре ди ну, пред ви ђе ног по гла вљем 9.0 Сту -

ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про -

це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је ко нач но у

управ ном по ступ ку. Про тив овог ре ше ња се мо же

по кре ну ти управ ни спор пред Управ ним су дом у

Бе о гра ду у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња

овог оба ве ште ња.

У скла ду са чла ном 45a. За ко на о пла ни ра њу и из -

град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис прав -

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

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

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

екре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, 

стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА РА НИ ЈАВ НИ УВИД 

План де таљ не ре гу ла ци је за под руч је Се вер не

ин ду стриј ско – по слов не зо не 2 у Пан че ву

Из ла же се на ра ни јав ни увид План де таљ не ре -

гу ла ци је за под руч је Се вер не ин ду стриј ско-по -

слов не зо не у Пан че ву ( у да љем тек сту План).

Ра ни јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од

15 да на и то по чев од 25. 01. 2019. до 08. 02. 2018.

го ди не.

На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на ра -

ни јав ни увид, у згра ди Град ске упра ве Гра да Пан -

че ва, Ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, у хо лу на ше -

стом спра ту, као и у кан це ла ри ји 609, сва ког рад -

ног да на од 9 до 15 са ти. Све ин фор ма ци је у ве зи

са огла сом мо гу се до би ти пу тем те ле фо на

013/353-304

План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал ном

об ли ку, у тра ја њу ра ног јав ног уви да, на зва нич ној

ин тер нет стра ни ци Гра да Пан че ва.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти при мед бе у то ку тра ја ња ра ног јав ног уви да,

ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви Гра -

да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе -

вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи -

сар ни це Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг кра ља

Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во. Еви ден ти ра не при мед -

бе и су ге сти је мо гу ути ца ти на план ска ре ше ња.

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” број

135/04 и 36/09)

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је 22.

01. 2019. го ди не на осно ву зах те ва носиoца про -

јек та „Ене р го Био Хе лис” д.о.о. из Пан че ва, Ули ца

Ба ва ни штан ски пут бр. 196, до нео ре ше ње број:

XV-07-501-294/2018 ко јим је утвр ђе но да за про је -

кат Би о га сног по стро је ња за про из вод њу елек -

трич не енер ги је „Ене р го Био Хе лис”, сна ге 999kW,

на ка та стар ској пар це ли 11890/13 к.о. До ло во, на

те ри то ри ји гра да Пан че ва, ни је по треб на про це на

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

Увид у ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба -

ви ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту

жи вот не сре ди не Град ске упра ве Гра да Пан че ва,

Пан че во, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 617,

рад ним да ном од 10 до14 са ти.

На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же

из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур -

ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у

ро ку од 15 да на од да на ње го вог об ја вљи ва ња, а

пре ко овог ор га на.

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Од-
гушење купатила, канали-
зације, водоводне адапта-
ције, замена вирбли, вен-
тила, батерије, санитари-
је, прикључка воде и ка-
нализације. Од 0 - 24 са-
та, пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/404-560, 064/290-45-
09, 061/348-20-00,
062/845-96-26, „Електро-
изградња”.(272098)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење купатила, канали-
зације, водоводне адапта-
ције, замена вирбли, вен-
тила, батерија, санитари-
је, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-
63, 063/811-74-89, Јови-
чин. (272000)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, ка-
мионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена
посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bom bon -
cicb@gmail.com ,  (4799)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и ками-
оном, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-
74.(4799)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ка-
мионима, професионал-
но, екипа радника, све
релације по Србији, откуп
намештаја.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74.(4799)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту на-
мештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com ,  (4799)

СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван, 063/107-78-66.
(4799)

СЕЛИДБЕ комбијем И
КАМИОНОМ Војводина,
Србија, са или без радни-
ка. Најповољније, Иван.
063/107-78-66. (4799)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, ТА пе-
ћи,  поправљамо са га-
ранцијом.  „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (272242)

РОЛО НАЈ вам нуди: по-
правку, уградњу ролетна,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина,
роло челична заштина
врата, тенда. Ми смо нај-
квалитетнији, најјефтини-
ји, са највећом гаранци-
јом. Проверите. 013/344-
594, 063/894-21-80. (272099)

РОЈАЛ МГ: затварање те-
раса провидном хармо-
ником, уградња/поправ-
ка: ролетне, комарници,
венецфијанери, све заве-
се, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-
20-98, 013/351-498.
(271783)

ПРЕВОЗ робе, материјала
и грађевинске услуге.
064/482-65-53. (271836)

ИЗРАДА и монтажа ПВЦ
и АЛУ столарије. 312-729,
063/389-972. (272227)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубин-
ско прање тепиха, наме-
штаја, аутомобила, суше-
ње у комори. 302-820,
064/129-63-79. (271859)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (270711)

ПРЕВОЗ робе, материјала
и грађевинске услуге.
064/482-65-53. (271836)

ОГЛАШАВАМ неважећом
дозволу за управљање
чамцем 15242/899, изда-
ту од Капетаније Панче-
во, на име Сава Николић.
(272065)
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21. јануара 2019, у 64. години, после краће и тешке болести

преминуо је наш вољени син, брат и синовац

МИОМИР ВЕСИН
1955–2019.

Сахрана је обављена 23. јануара 2019, у 13 сати, на гробљу у

Црепаји. 

Ожалошћени: мајка СМИЉКА, сестра СУНЧИЦА, 

стриц ЂУРИЦА и остала родбина и пријатељи

(134/272195)

13. јануара 2019. године преминуо је наш драги

БОРИСАВ САВИЋ
1947–2019.

Сахрана је обављена 15. јануара 2019. године на

православном гробљу у Старчеву.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Супруга СЕЛЕНА, син ПЕТАР, ћерка ЈАСМИНА,

зет АЛЕКСАНДАР,  снајка ИЛИНКА и унуке ТЕО-

ДОРА и НАТАЛИЈА
(75/272096)

Последњи поздрав пријатељу, дугого-

дишњем раднику

ИВАНУ ЈОВАНОВУ

Колектив „Al  system” упућује породи-

ци искрено саучешће.

(97/ф)

У скла ду са чла ном 45a. За ко на о пла ни ра њу и из -

град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис прав -

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

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

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, 

стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА РА НИ ЈАВ НИ УВИД 

Из ме не и до пу не Пла на де таљ не ре гу ла ци је –

Под це ли на 6ц- Но ва де по ни ја- у на се ље ном

ме сту Пан че во

Из ла жу се на ра ни јав ни увид Из ме не и до пу не

Пла на де таљ не ре гу ла ци је -Под це ли на 6ц- Но ва

де по ни ја у на се ље ном ме сту Пан че во ( у да љем

тек сту План).

Ра ни јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од

15 да на и то по чев од 25. 01. 2019. до 08. 02. 2018.

го ди не.

На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на ра -

ни јав ни увид, у згра ди Град ске упра ве Гра да Пан -

че ва, Ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, у хо лу на ше -

стом спра ту, као и у кан це ла ри ји 609, сва ког рад -

ног да на од 9 до 15 са ти. Све ин фор ма ци је у ве зи

са огла сом мо гу се до би ти пу тем те ле фо на

013/353-304

План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал ном

об ли ку, у тра ја њу ра ног јав ног уви да, на зва нич ној

ин тер нет стра ни ци гра да Пан че ва.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти при мед бе у то ку тра ја ња ра ног јав ног уви да,

ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви Гра -

да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе -

вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи -

сар ни це Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг кра ља

Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во. Еви ден ти ра не при мед -

бе и су ге сти је мо гу ути ца ти на план ска ре ше ња.

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

на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по по-

четној цени од 1.000,00 динара по метру квадрат-

ном.

Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине 10,52 м²,

на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по по-

четној цени од 1.000,00 динара по метру квадрат-

ном. Локал бр. 3/4 , укупне површине 25,48 м², на

Робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара Ше-

мића бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

Локал бр. 5 у ламели Б, укупне површине 9,00 м²,

на Робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара

Шемића бб по почетној цени од 5.000,00 динара

по метру квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана об-

јављивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огла-

сним таблама Радне заједнице (Панчево, Дими-

трија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и

Зелене пијаце у Панчеву.

Фирма „КОРАЛ” д. о. о. Панчево,

тражи:

трговца

Због природе посла пожељно је да буде особа

мушког пола.

Звати радним данима на број 013/335-540 и

013/335-541, од 12 до 15 сати.

У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из -

град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис прав -

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

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

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, 

стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА  ЈАВ НИ УВИД 

План де таљ не ре гу ла ци је де ла бло ка 113 ( Ко -

теж 1) у на се ље ном ме сту Пан че во

Излажe се на јав ни увид План де таљ не ре гу ла ци -

је де ла бло ка 113 ( Ко теж 1) у на се ље ном ме сту

Пан че во ( у да љем тек сту План).

Јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од 30 да на

и то по чев од 25. 01. 2019. до 25. 02. 2019. го ди не.

На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на jaвни

увид, у згра ди Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Ул.

Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, у хо лу на ше стом спра-

ту, као и у кан це ла ри ји 610, сва ког рад ног да на од 9

до 15 са ти. Све ин фор ма ци је у ве зи са огла сом мо -

гу се до би ти пу тем те ле фо на 013/353-304

План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал ном

об ли ку, у тра ја њу  јав ног уви да, на зва нич ној ин -

тер нет стра ни ци гра да Пан че ва.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти при мед бе у то ку тра ја ња  јав ног уви да, ис кљу -

чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви Гра да Пан -

че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и

стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи сар ни це

Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I,

бр. 2 - 4, Пан че во. Еви ден ти ра не при мед бе и су ге -

сти је мо гу  ути ца ти на план ска ре ше ња.

Јав на пре зен та ци ја На цр та из ло же ног план ског

до ку ме на та би ће ор га ни зо ва на да на 05. 02. 2019.

го ди не у 12 са ти, у  Ма лој са ли згра де град ске

упра ве Гра да Пан че ва.

Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве би ће одр жа на

05.03.2019. го ди не, са по чет ком у 13 са ти, у Ма лој

са ли згра де Град ске упра ве Гра да Пан че ва

Уко ли ко до ђе до про ме не ме ста или вре ме на одр -

жа ва ња јав не сед ни це Ко ми си је за пла но ве, огла -

си ће се но ви тер мин и ме сто одр жа ва ња сед ни це

Ко ми си је.

У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из -

град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис прав -

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

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

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске,

стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА ЈАВ НИ УВИД 

План де таљ не ре гу ла ци је уну тра шњег де ла

бло ка 040 у на се ље ном ме сту Пан че во

Из ла же се на јав ни увид План де таљ не ре гу ла ци -

је уну тра шњег де ла бло ка 040 у на се ље ном ме сту

Пан че во ( у да љем тек сту План).

Јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од 30 да на

и то по чев од 25. 01. 2019. до 25. 02. 2019. го ди не.

На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на jaвни

увид, у згра ди Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Ул.

Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, у хо лу на ше стом спра-

ту, као и у кан це ла ри ји 610, сва ког рад ног да на од 9

до 15 са ти. Све ин фор ма ци је у ве зи са огла сом мо -

гу се до би ти пу тем те ле фо на 013/353-304

План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал ном

об ли ку, у тра ја њу јав ног уви да, на зва нич ној ин -

тер нет стра ни ци Гра да Пан че ва.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти при мед бе у то ку тра ја ња јав ног уви да, ис -

кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви Гра да

Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин -

ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи сар -

ни це Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг кра ља

Пе тра I, бр. 2- 4, Пан че во. Еви ден ти ра не при мед -

бе и су ге сти је мо гу ути ца ти на план ска ре ше ња.

Јав на пре зен та ци ја На цр та из ло же ног план ског

до ку ме на та би ће ор га ни зо ва на да на 05. 02.

2019.го ди не у 12 са ти, у Ма лој са ли згра де град -

ске упра ве Гра да Пан че ва.

Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве би ће одр жа на

05. 03. 2019. го ди не, са по чет ком у 13 са ти, у Ма -

лој са ли згра де Град ске упра ве Гра да Пан че ва

Уко ли ко до ђе до про ме не ме ста или вре ме на одр -

жа ва ња јав не сед ни це Ко ми си је за пла но ве, огла -

си ће се но ви тер мин и ме сто одр жа ва ња сед ни це

Ко ми си је.

„TERMOMONTELEKTRO” д. о. о. Пан че во, Ул. Ба -

ва ни штан ски пут 247, рас пи су је кон курс за сле де -

ћа рад на ме ста:

1. про дав ци у спе ци ја ли зо ва ном ма ло про дај -

ном објек ту елек тро ма те ри ја ла и греј но-рас -

хлад не опре ме

2. мон те ри-те ни ча ри елек тро стру ке

3. мон те ри-тех ни ча ри за греј но-рас хлад ну опре му

4. аси стен ти, тј. по моћ ни ци мон те ра

Усло ви:

– ССС

– Рад но ис ку ство од нај ма ње јед не го ди не на ис-

тим или слич ним по сло ви ма

При ја ве уз пер со ан лну и рад ну би о гра фи ју (CV)

са ва же ћим кон такт те ле фо ном сла ти пу тем ema-

ila на адре су posao@termomontelektro.rs

При ли ком при ја ве спе ци фи ци ра ти за ко ју рад ну

по зи ци ју се кан ди дат при ја вљу је на во дом ред ног

бро ја и/или на зи вом рад ног ме ста.

Фирми „КОРАЛ” д. о. о. Панчево
потребан

МАГАЦИОНЕР – ВОЗАЧ

Пожељно поседовање Ц категорије.

Звати радним данима на бројеве телефона:

013/335-540 и 013/335-541, од 12 до 15 сати.

ПЕНЗИОНЕР, из околине

Панчева, тражи слободну

жену од 60 до 70 година

ради брака. Тел. 061/626-

20-67. Јави се да живимо

до краја мог и твог живо-

та. (272245)

ИЗДАЈЕМ апартман у

центру Златибора. По-

вољно. 063/709-44-97.

(271965)

Последњи поздрав

СТАЈКИ

ВУЧИЋЕВИЋ

Ненине колеге 
из „Панчевца”,

„Визије” и Ауто
центра „Зоки”

(4799)

РАЗНО
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Заспала је наша

ГОРИЦА АДАМОВИЋ
23. II 1958 – 21. I 2019.

Чудесно, храбро биће.

Рано је.

Тамна дубина туге и немоћи.

Наш следећи сусрет – негде између неба и зве-

зда.

До тада, љубимо те бескрајно.

Чуваћемо успомене на заједнички проведене

дане: ВАЊА, две БИЉЕ, ГОЦА, ГОДА, ВЕРА,

МИКА и МИШКО
(112/272155)

Нашој најдражој

ГОРИЦИ АДАМОВИЋ
1958–2019.

Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави и доброти.

У твом срцу било је места за све људе овог света, а у нашима оста-

је посебно место за тебе.

С тугом и поносом чуваћемо те од заборава.

Твоји: ћерка ТИЈАНА, синови БРАНА и САША, отац БРАНО, 

сестра САЊА и брат ГОРАН
(126/272189)

Највољенијој и најбољој мами

ГОРИЦИ АДАМОВИЋ
1958–2019.

Бескрајно ти хвала за све што си учинила за

нас, за неизмерну љубав, храброст и пожртво-

ваност.

Бол и празнина су ненадокнадиви, али заувек

ћеш живети у нашим срцима.

Била си и бићеш наш анђео чувар.

Видимо се у сновима..

Волимо те мама.

Твоји најмилији: ТИЈАНА, БРАНА и САША

(125/272184)

Мила наша

ГОРИЦА АДАМОВИЋ

Оставила нас је да болујемо и не преболимо.

Тетка ЈЕЛЕНА и ЈАДРАНКА
(113/272158)

Напустила нас је наша

ГОРИЦА АДАМОВИЋ

Мали је свет за сву нашу тугу и незаборав.

Твоји ВЕЦА и ЈОЦА

(115/272162)

Драга

ГОРКА
Памтићемо те по добро-
ти, ведрини, шалама и
смеху.
Не брини, чуваћемо Ти-
ку

ВИНКА, МИЛА, КАЋА,

МИЛИЦА и НЕВЕНА

(127/272186)

Последњи поздрав

драгој

ГОРИЦИ
Породица ЛУКИНИЋ

(128/272185)

Снаји и ујни, нашој племенитој

ГОРИЦИ АДАМОВИЋ

С љубављу,

као вечним надахнућем...

БОЈКА, МАЗА и ЗОРАН

(142/272226)

Напустила нас је на-

ша другарица

ГОРИЦА

АДАМОВИЋ

Са тугом у срцима од

ње се опраштају: ДРА-

ГАН, МИКАН, ВЛА-

ДАН и НАТАША

(143/272228)

Горице, кумо, пријатељу, ведрино...

ГОРИЦА АДАМОВИЋ

Нека те анђели чувају.

Твоје МИКА и АЛЕКСАНДРА
(110/272155)

ГОРИЦА

АДАМОВИЋ
1958–2019.

Драга моја Горице,

постоје љубав и туга

које време не брише.

Желим ти сан без бо-

ла, нека твоја душа

почива у иру.

Изабери неку лепу

звезду да те сада она

чува.

Твоја ВАЊА

(111/272155)

ГОРИЦА АДАМОВИЋ

Са пуно љубави, поноса и туге. 

Нека ти је мир и спокој у души.

ЗОРАН АДАМОВИЋ

(149/272237)

ГОРИЦА АДАМОВИЋ

Застаде дах, умирише се откуцаји срца... Болан

тренутак да се поздравимо, остају нам памћења.

ЦИЦА и ДАРКО ТОДОРОВИЋ
(151/272237)

ДРАГАНА МРЂА
1957–2019.

Твоје срце изненада је престало да куца, у тре-

нутку када си најсретнија и најрадоснија била.

Недосањане жеље и снове носиће у срцима и

остварити они које си највише волела.

Вечно ћеш нам недостајати.

МИЛАН, НЕНАД, НАТАША, ЗОРАН, ВАЊА

и АЊА, МИЊА и БОГДАН

(144/27222)

Последњи поздрав драгом оцу и деди

РАДОВАНУ МИЦКОВСКОМ
1943–2019.

Вечно ћеш остати у нашим срцима.

Твоја деца: АЛЕКСАНДАР, АЛЕКСАНДРА,

БИЉАНА и БОРИС са породицама.

Сахрана је у суботу, 26. јануара 2019. го-

дине, у 14 сати, на гробљу у Качареву.

Опело почиње у 13.30

(67/272086)

Последњи поздрав нашем драгом брату

РАДОВАНУ МИЦКОВСКОМ
1943–2019

Никада те нећемо заборавити нити пре-

жалити.

Твоји: сестра МИРЈАНА и брат

МИЛОВАН са породицама

(68/272086)

Мој драги бата

ПЕРА

отишао је код Банета

да се поново друже.

Тужно збогом од ЈО-

КЕ и хвала што ме

уважавао као сестру.

(63/272077)

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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18. јануара 2019. преминула је наша драга

СТАЈКА ВУЧИЋЕВИЋ ЦАЈА
1935–2019.

Сахрана је обављена 21. јануара 2019.

Ожалошћени: супруг ПАВЛЕ и ћерке

СНЕЖАНА и СЛАВИЦА са породицама

(73/272094)

Последњи поздрав

најбољој комшиници

ЦАЈИ

од ЉИЉЕ

са породицом

КАЛУЂЕРСКИ

(74/272095)

Последњи поздрав сестрићу и брату

МИЛУТИНУ БОЈИЋУ МИКИЈУ

Од ујака ПАЈЕ, браће СВЕТЕ и БОЖЕ

с породицом

(12/271977

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу, деки и свекру

ПЕТРУ ШАПОЊИЋУ
13. VII 1952 – 15. I 2019.

од супруге СНЕЖАНЕ, сина БОЈАНА, ћерке ИВАНЕ, 

унуке ИВЕ и снаје ЈЕЛЕНЕ

Сахрана је обављена 18. јануара 2019, на православном гробљу у

Старчеву. 

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

(32/272011)

Напустио нас је заувек 19. јануара 2019, у 63. години, наш во-

љени отац и супруг

МИЛУТИН БОЈИЋ МИКИ

С тугом и болом до неба: супруга СЕНКА, син НЕМАЊА, 

ћерка РУЖИЦА и зет ДУШАН

(38/272019)

Драгом једином брату

МИКИЦИ

последњи поздрав од брата ДРАГАНА с породицом

(34/272019)

Брате драги мој

МИКИ

Анђели нека те чувају.

Твоја сека СОФИЈА с породицом

(35/272019)

Моја душа мила

МИКИЦА

Брате драги почивај у миру.

Твоја ЛЕЛА са породицом

(36/272019)

Драгом, предобром брату

МИКИЦИ

Последњи поздрав од сестре НАТАШЕ с породицом

(37/272019)

МИКИЦА

Наше искрено саучешће породици и родбини

Микице, анђели те чували.

Зет МИЛЕ, ЗОРИЦА и ВИДА

са породицом из Обреновца

(39/272019)

Последњи поздрав колеги

МИЛУТИНУ БОЈИЋУ

од колектива АД „Пекарска

индустрија” Панчево

(41/ф)

Последњи поздрав нашем драгом

ПЕРИ

Увек ћемо се радо сећати времена проведеног

заједно.

Твоје сестре ВУКИЦА и СМИЉА са породицом

(49/272043)

С великом тугом се опраштамо од нашег брата и ујака

ПЕТРА ШАПОЊИЋА

Никада те неће заборавити сестра ВЕРИЦА, САША и

НАТАША
(50/272043)

Последњи поздрав
комшији

МИЛУТИНУ

БОЈИЋУ

МИКИЈУ

од комшија из улаза
у Стојана

Новаковића 1

(62/272076)

Отишао је ненадано мој једини вољени брат и

ујак

ПЕТАР ШАПОЊИЋ

Хвала ти за сву несебичну љубав коју си нам пру-

жио, хвала на свему што си чинио за мене и мо-

ју децу. Заувек ћеш остати у нашим срцима и ми-

слима.

Тугују за тобом: сестра ЉИЉАНА, ДЕЈАН, ТАЊА

и БОЈАН са децом
(129/272189)

Драгом комшији

МИЛУТИНУ

БОЈИЋУ

МИКИ

Последњи поздрав

од ЦВЕТАНКЕ, ДРА-

ГАНЕ и ЗОРАНА

(137/272208)

МИРЈАНА

АНЂЕЛКОВ
1952–2019.

Последњи поздрав ма-
ми.
Први пут сад нема те,
да ми обришеш сузе...
Без тебе ћу заувек пла-
кати, обећавам да не-
ћу склизнути... Обећа-
вам да те никад нећу
пустити.

Ћерка АНЂЕЛИЈА
и унуци УРОШ, 

МИЛИЦА и МИОНА

(160/272262)

Последњи поздрав

драгом брату и ујаку

ТОНЕТУ

АНЂЕЛОВСКОМ
1944–2019.

Поносни смо што

смо те имали и вечно

ћеш бити део нас!

Твоја сестра ЦВЕТА

и сестрић ЈОВИЦА

са породицом

из Јабуке.

(5/271970)

Последњи поздрав оцу

од ћерке САЊЕ, зета

ДРАГАНА и унука

ДРАГАНЕ и АЊЕ

(52/272049)

Последњи поздрав

од ћерке ВЕРИЦЕ, зета

САШЕ, унука БАНЕТА и

унуке МАРИЈЕ и прије

СТАНКЕ
(53/272049)
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Опраштамо се од нашег супруга, оца, деде и свекра

МИЛАНА ДАБИЋА

1951–2019.

Научио си нас доброти, поштењу и да је срећа када смо сложни и заједно.

На твом смо путу, а ти у нашим срцима, добри наш ПИЛЕ.

Супруга ГОРДАНА, синови САША и СЛАВИША, унучад

ДАНКА, ЛУКА и ЛЕНА и снаха ВЕСНА

(89/272118)

Последњи поздрав брату и ујки

МИЛАНУ ДАБИЋУ

Од породице ВЛАДИСАВЉЕВИЋ

(100/272138)

Последњи поздрав ујки

МИЛАНУ ДАБИЋУ

Од породице ДОДИЋ

(101/272138)

Последњи поздрав брату и ујаку

МИЛАНУ ДАБИЋУ

Од породице БУДАИ

(99/272138)

Последњи поздрав

драгом

МИЛАНУ

ДАБИЋУ

Почивајте у миру.

Породица

БОЈКОВИЋ
(21/271996)

Последњи поздрав

МИЛАНУ
ДАБИЋУ

Породица

ПАНТЕКОСКИ
(123/272182)

Последњи поздрав

драгом куму и прија-

тељу

МИЛАНУ

ДАБИЋУ

Од породице

БОШКОВИЋ

(124/72183)

22. јануара 2019. преминула је наша драга

МИЛИЦА ШАПОЊИЋ
1937–2019.

Драга мајко,

хвала ти за сву љубав коју си нам даривала, да би постали добри људи.

Драга бако,

Хвала ти за сваки дан који си провела са нама, дала нам прве кораке и пр-

ве речи.

Заувек твоји: син СТОЈАН, снаја ВЕСНА, ћерка ДАНКА, зет МОМИР

и унуци МИХАЈЛО и АНТОНИЈЕ

(139/272216)

Наш вољени супруг, отац и деда

НЕНАД ЛАЗАРОВ МИЛЕ

Преминуо је 17. јануара 2019, у 68. години.

С љубављу и тугом породица

(22/271997

Последњи поздрав

НЕНАДУ

МИЛЕТУ

ЛАЗАРОВУ
1951–2019.

од брата ЗЛАТКА с

породицом

(58/272063)

Последњи поздрав дра-
гом

ЛАЗАРОВ
НЕНАДУ
МИЛЕТУ

С љубављу и поштова-
њем чуваћемо успомену
на тебе.

Снаја БРАНКИЦА, 
синовац МИЛОШ

и СОФИЈА
(118/272174)

Последњи поздрав драгом комшији

НЕНАДУ ЛАЗАРОВУ
Миле, хвала ти за дугогодишње дружење и пријатељство.
Почивај у миру.

Породица АРСОВИЋ
(88/2721129

Преминула је наша вољена

МИЛЕНА ДРНДАРСКИ
5. XII 1941 – 19. I 2019.

Ожалошћени: ћерка ВЕСНА, зет КРСТАН,

унука НАТАША и унук ИВАН

(155/272252)

Последњи поздрав дра-
гој комшиници

МИЛЕНИ
ДРНДАРСКИ

Од станара у Моше
Пијаде 113

(20/271995)

Последњи поздрав

својој супрузи

МИРЈАНИ

АНЂЕЛКОВ
1952–2019.

Хвала за све. Нека те

анђели чувају.

Твој БАТА
(161/272262)

МИРЈАНА

АНЂЕЛКОВ

Наша драга Мирка,

почивај у миру. Нека

те анђели чувају.

Твој свет миран је,

овај свет бура је. Би-

ћемо храбри!!!

Ожалошћени: ћерка

МИЛИЦА, зет ДЕЈАН

и унуци МИНА, 

ЈЕЛЕНА и МИХАЈЛО

(165/272273)
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Заувек с тугом у срцу. Последњи поздрав драгој

и вољеној мајци

ЗОРКИ ЈОВАНОВИЋ
1937–2019.

Твоја ћерка ГОРДАНА НИКОЛИЋ

са породицом из Јабуке

(6/271970)

ЂУРА КОРНОВ

1955–2019.

Последњи поздрав Ђури од колега из РЈ

„Одржавање” ЈКП „Хигијена”

(17/271973)

16. јануара своју душу предала је Богу наша вољена

ЦВЕТАНКА АДАМОВИЋ
1951–2019.

Ожалошћени: супруг САВО, унук ДУШАН, ћерка САЊА, 

зет МАРИЈАН и прија ГРАНА

(19/2719939

Са жаљењем обавештавамо да је 16. јануара

2019. преминуо наш драги

ЛАЦКО ИШТВАН ПИШТА

Кажу сутра биће боље,

кажу да време лечи све.

Ја само главу спустим доле

како кад више нема те...

А онда суза сама крене,

и опет она иста бол.

Супруга НЕВЕНА

(25/272004)

ЛАЦКО ИШТВАН ПИШТА

Отишао је кад се петлови буде

као да у шетњу некуд креће

Отишао је са мирисима јутра

дал је знао да се вратити неће.

Отишао је отац мој полако

отишао је стазом што вијуга

Пратиле га неке старе песме

све до реке којом тече туга.

Ћерке МАРИЈА и ИРЕНА и унука ТЕРЕЗА

(26/272004)

Последњи поздрав

драгој баки

ЗОРКИ

ЈОВАНОВИЋ

Од унука НИКОЛЕ

с породицом

(31/272010)

20. јануара 2019, у 76. години живота пре-

минула наша драга

АНЂЕЛИНА

ЈАНИЋИЈЕВИЋ
1942–2019.

Сахрана је обављена 22. јануара 2019, у 12

сати, на гробљу Котеж у Панчеву.

Мајко, нека те анђели чувају.

Ожалошћени: син НЕНАД с породицом

(40/272023)

ЛАЦКО

ИШТВАН

ПИШТА

Последњи поздрав

од пријатеља САШЕ,

МАРИЈЕ ЈОВАНОВИЋ

и РАДМИЛЕ

(46/272031)

Последњи поздрав нашој вољеној

ДРАГИЦИ ВЕЉКОВИЋ
1960–2019.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији

(51/272048)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Породице Дабић и Вицановић захваљују

се службама Хитне медицинске помоћи

и Пријемном одељењу Опште болнице

Панчево, на брзом реаговању и изузет-

ном залагању у покушају спашавања жи-

вота наше вољене Радојке Дабић

(54/272015)

Последњи поздрав драгој сестри

АНЂЕЛИНИ ЈАНИЋИЈЕВИЋ

од брата ЦАНЕТА и сестара ПЕТРЕ и СТОЈЕ са породи-

цама
(56/272026)

Последњи поздрав колеги

ЂУРИ КОРНОВУ

Колектив ЈКП „Хигијена” Панчево

(64/ф)

Последњи поздрав

РАДИ ДАБИЋ

од породице ЈАНКОВИЋ

(66/272086)

ЗОРКА

ЈОВАНОВИЋ

Мила моја мајко,

отишла си и оставила

ме да ми туга и бол

ломе душу. 

Твој син НИКОЛА

(85/272113)

ЗОРКА

ЈОВАНОВИЋ

Бако наша, увек ћеш

бити у нашим срци-

ма....

Воле те твоје унуке

ЈЕЦА и ДУЦА

(86/272214)

Последњи поздрав

сво  јој вољеној

супрузи

ЗОРКИ

ЈОВАНОВИЋ

од њеног ДУШКА

(87/272116)

Последњи поздрав чичи

ЛАЦКО ИШТВАН ПИШТА
1951–2019.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

ГОЦА, НАДА и ГАГА
(109/72154)

30. јануара навршавају
се три године откако је
преминуо наш

ТОМА
КУЗМАНОВИЋ

Породица КУЗМАНОВИЋ
(59/272070)

Последњи поздрав

ЦВЕТАНКИ

АДАМОВИЋ
1951–2019.

Од комшија СТОЈАДИ-

НОВ, СТЈЕПАНОВИЋ,

ДАБИЋ, КОПАЊА и

ПАВЛОВСКИ

(114/272161)

Последњи поздрав

драгој куми

МИРИ

АНЂЕЛКОВ

МИЛАН и БИСА

БОРНА

са породицом

(141/2722128)
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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

Не заборављамо вас

МУРГИН

ЗОРАН ОЛГА
2009–2019. 2000–2019.

Ћерке с породицама
(7/271971)

СЕЋАЊЕ

29. I 2016 – 29. I 2019.

РАДОСАВ

НИКОЛИЋ

Заувек у нашим ср-

цима.

Твоји најмилији

(117/272172)

У суботу, 26. јануара 2019, у 11 сати, на старче-
вачком православном гробљу, даваћемо шесто-
месечни помен нашем драгом и вољеном

ГОРАНУ КОБАС

На гробљу тишина, а у кући велика празнина.
Време пролази, али туга је вечна. Чуваћу сећање
на тебе и сву љубав, пажњу и топлину коју си ми
несебично пружио.

Твоје МАЧЕ
(135/272205)

Шест месеци туге,

бола, неверице, да

ниси са нама наш ро-

ђени брате

КОБАС ГОРАН

Постоје љубави које

смрт не раздваја, као

и празнина коју вре-

ме не испуњава.

Твоји: браћа ЖЕЉКО

и НЕМАЊА и сестре

ЈАСМИНА и ОЛИВЕ-

РА са породицама

(136/272206)

29. јануара 2019. на-

вршава се година од

смрти

КРСТЕВСКИ

СТЕВАНА

Ожалошћене поро-

дице КРСТЕВСКИ и

ВИГЊЕВИЋ
(138/272212)

РАДОВАНКА

СТАНОЈКОВСКИ
1954–2017.

Прошло је две године, а

ти нам недостајеш сва-

ким даном све више и

више.

Сестре НАДА и ЈОВАН-

КА с породицама

(152/272239)

РАДОВАНКА

СТАНОЈКОВСКИ
1954–2017.

Мама, где год да си у на-

шим срцима остала си.

Твоја деца: НЕША,

ИВАНА и ЈАСМИНА са

породицама

(159/272259)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЂУРЂЕВ

ВЕРА РАДИВОЈ
17. II 1913 – 26. I 1991. 8. II 1904 – 23. XI 1992.

Њихову љубав и пожртвовање нећемо никада заборавити.

Син ДЕЈАН са породицом

(154/272247)

Прошло је четрдесет тужних дана откада није са

нама наша драга мама, бака и прабака

НАДЕЖДА ВУЈИЧИЋ

С љубави и поштовањем чувамо те од заборава.

Ћерке ЉУБИЦА и ВЕРА с породицама

(157/252256)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН МИЛЕУСНИЋ
1930–1995.

Време не може да избрише сећање на тебе.
Супруга НАДА, син МИЛЕ, ћерке ЉИЉА, КСЕНИЈА,
РАДА и СВЕТЛАНА

(156/272254)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИСЛАВ ДРАГОЈЕРАЦ
2009–2019.

Увек у нашим срцима и нашим сећањима.
СНЕЖА и ЗОРАН

(158/2782257)

ВЛАДИСЛАВ ДРАГОЈЕРАЦ
2009–2019.

Десет година бола, туге, без тебе. Кишне капи су те од-
неле.
Капи суза из нашег ока, теку увек.

Само твоји
(8/2719729

С великим болом и тугом опраштамо се од нашег супруга и оца

НИКОЛЕ РОКНИЋА
1947–2019.

Сахрана ће се обавити у петак, 25. јануара 2019, у 13 сати, на

Новом гробљу.

Тугују за тобом: супруга САЊА, ћерка СЛАЂАНА са породицом

и син МИЛАН с породицом

(145/272234)

Вољеном тати последњи поздрав

НИКОЛА РОКНИЋ

од ћерке СЛАЂАНЕ и СТЕФАНА

(146/272234)

Вољеном тати последњи поздрав

НИКОЛА РОКНИЋ

од сина МИЛАНА и ЗОКЕ

(147/272234)

Последњи поздрав

драгом пријатељу и

никада заборављеном

НИКОЛИ

РОКНИЋУ

За тобом остају број-

не успомене које су

биле неизоставни део

нашег живота.

ДРАГАН и ВОЈКА

(150/272237)

Тужни поздрав

НИКОЛИ

РОКНИЋУ

од породице

МИТКОВИЋ

(148/272236)

Напустио нас је наш драги кум

НИКОЛА РОКНИЋ

Хвала ти за пријатељство и сва лепа дружења.

Кума ВЕРА и кумица МИНА са породицом
(163/272270)

Последњи поздрав брату, деверу и стрицу

НИКОЛИ РОКНИЋУ
Остаје само велика туга.

Брат МИЛАН, снаја СВЕТЛАНА и братанци НИКИЦА
и РАДЕ

(164/2782271)

Последњи поздрав поштованом пријатељу

НИКОЛИ РОКНИЋУ

Почивајте у миру.

КРУНА
(166/2782275)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

НИКОЛИ

РОКНИЋУ

од ЗОРИЦЕ МАРКОВ

и НОВИЦЕ ИЛИЋА

са породицама

(162/272266)

С тугом у души опро-

стили смо се од нашег

БОРИСАВА

САВИЋА
15. I 2019.

Ујак ВЛАДЕН и ујна

БОГДАНКА У

РОШЕВИЋ
(1/271944)

Последњи поздрав

БОРИСАВУ

САВИЋУ

Од ујака

МИЛАДИНА

УРОШЕВИЋА

са породицом

(24/27201)

301-150
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СТАНКОВИЋ

МИРСА РАДОВАН
2016–2019. 2002–2019.

Чувамо вас од заборава.

Ћерке БЛАГИЦА, МИРА, ЗОРИЦА и СНЕЖАНА
(27/

Навршава се десет го-

дина откако ниси са

нама

МИЛИВОЈЕ

ТИЈАНИЋ
22. I 2009 – 22. I 2019.

Твоја сестра

МИЛИЈАНА АНЂЕЛ-

КОВИЋ с породицом
(29/272006)

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНА СРЕТЕНОВИЋ
28. I 2017 – 28. I 2019.

Дан за даном, корача још једна година без тебе.

Недостајеш све више.

У срцу те чувају твоји: супруг СЛОБОДАН и

ћерка СТАНИСЛАВА

(33/272018)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН

ВОЈИСАВЉЕВИЋ
27. I 2001 – 27. I 2019.

С љубављу и пошто-

вањем породица ВО-

ЈИСАВЉЕВИЋ

(76/2720979

ЈАЊА

БОДРОЖИЋ
24. I 2001 – 24. I 2019.

Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима, јер
вољени никада не уми-
ру.

Твоји: супруг ИЛИЈА,
син МИЛАН и ћерка

МАРИЈА са породицама

(84/272111)

30. јануара 2019. године навршавају се две годи-

не како није са нама наш вољени

РАДОСЛАВ СТОЈАНОВИЋ
Много нам недостајеш. Без тебе ништа није као

пре.

С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

Заувек твоји: супруга ГОРИЦА, син ДАВОР, ћер-

ка ДАНИЈЕЛА с породицом и сестра ВЕРА с по-

родицом
(90/272125)

Навршава се друга ту-

жна година откако није

са нама

ЖАРКО

ПРОДАНОВ

Твоји: ћерка САЊА и

син ЗОРАН са породи-

цама и сестра КАТИЦА

(94/272128)

И после дванаест го-

дина много нам не-

достајеш мила наша

МИЛАНКА

СУВАЧАР

Твоји најмилији

(96/272130)

ВАСИЛИЈЕ

СЕКУЛОВСКИ

26. јануара навршиће се

десет година бола и ту-

ге. Вечно си у нашим

срцима.

Твоја супруга

МИРОСЛАВА

са породицом

(102/272)

Поводом четрдесетог

помена драгом стрицу

ВИДОМИРУ

ЛЕКОВИЋУ

Хвала ти за све што

си учинио за нас.

ДРИНА

са породицом

(104/272192)

Драги наши родитељи

ЂЕРФИ

АНДРАШ СМИЉА
2005–2019. 2017–2019.

Године пролазе а Ви сте нам увек у срцима. 

Сећање на Вас никада не бледи. 

Воле вас ваше ћерке ЈАСА и МАЈА
(105/272145)

Драги тата

Недостајеш...

Твоје: БОКИ

и БРАНКИЦА

(82/272104)

НЕНАД

САВКОВИЋ
26. јануара даваћемо

шестомесечни помен

на Новом гробљу.

С поштовањем брат

БОГОЉУБ и сестра

ЈАСМИНА

(9/27и1976)

IN ME MO RI AM

31. јануара 2019. навр -

шa ва се четрнаест годи-

на од смрти наше драге

БРАНИСЛАВЕ

ВУКАЈЛОВИЋ
Рођ. Исаковић

С љубављу породица
(93/и)

У суботу, 26. јануара 2019. навршавају се четири годи-

не откако није са нама наш драги

СЛАВОЉУБ ТОМИЋ МИЋА

Увек си у нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији

(108/272151)

27. јануара напустили су нас наши

ПЕРОВИЋ

РУЖА др МИОДРАГ
1933–2007. 1930–2014.

Време пролази, сећање остаје.

У мислима са вама: ћерка БОБА и унук ЂОРЂЕ

ПЕРОВИЋ
(119/272173)

26. јануара 2019. годи-
не, у 11 сати, одржаће
се годишњи парастос у
манастиру Војловица

Монахиња
КИРИАКИЈА

КИРА
Много нам недостајеш.
Мама, ИВА, КИРА, ЈО-
ВАН, ВЕСНА, ЗОРАН и
КАТАРИНА

(120/271177)

Монахиња
КИРИАКИЈА

КИРА
Прошло је дванаест ме-
сеци болних, који ника-
да неће престати док смо
живи. Увек си у мислима
нашим и вечно вољена.

Тета НАДА и теча
ВУЈАДИН

(121/272178)

24. јануара је четири го-
дине без наше маме

ЕВИЦЕ

ДАМЈАНОВИЋ
Тешко је живети без
твоје велике љубави,
снаге, упорности и уте-
хе.

Твоје ћерке ДУДА
и ГОГА са породицама

(122/272179)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

ЗЕЉКОВИЋ
Прошло је шест ту-
жних година, али бо-
ли исто.

Супруга АНА, ћерка
ДУШАНКА и унука

АНА
(116/272167)

ПО МЕН

БРАН КА ЈО ЈИЋ
28. I 2013 – 28. I 2019.

Ми ла на ша Бран ка, веч но ћеш жи ве ти с на ма.

Хва ла ти на без гра нич ној и не се бич ној љу ба ви

ко ју си нам пру жи ла. По но сни смо што смо те

има ли.

Тво ји: мај ка ЖИВ КА, син ГОЈ КО, су пруг ПЕ ТАР

и брат МИ ЛАН с по ро ди цом
(33/232490)

28. јануара навршавају се три тужне године како

није са нама наш вољени

ФРАЊА КЕЛЦЕР

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

тебе.

Породица

(132/272193)

Навршава се четрдесет дана од смрти мо-

га брата, шурака, ујака и деде

МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА

Никада те неће заборавити твоја сестра

ДОБРИСАВА са породицом

(133/272194)

Поштованом

ДРАГУТИНУ

ПЕЧЕНИЦИ
25. I 2000 – 25. I 2019.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(140/272217)

У суботу, 26. јануара 2019. године, у 11 са-

ти, на гробљу у Качареву, даваћемо четр-

десетодневни помен нашој драгој

ДУШАНКИ КАРИЋ

Поносни смо што смо те имали, а тужни

што смо те изгубили.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Твоји најмилији

(131/272059)
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СЕЋАЊЕ

САВО

РАТКОВИЋ
29. I 2000 – 29. I 2019.

С љубављу и пошто-

вањем твоје сестре:

МИЛА, ЦАНА и ДО-

БРА са породицама
(15/

БОРКА

РАДМИЛА СЛОБОДАН
1990–2019. 1998–2019.

Чувамо вас од заборава.
Син БОРИВОЈ и снаја СНЕЖАНА

(28/

27. јануара је годишњи

помен драгој сестри

БОГИЦИ

НИКОЛОВСКОЈ

Живећеш вечно у на-

шим срцима.

Сестра ЂУВЕЗА

са фамилијом
(42/272026)

Навршава се четрдесет
дана откако нас је напу-
стио мој вољени ујак

ДАНЕ
ЈОВАНОВСКИ

1952–2018.
Тежак је сваки дана без
тебе...
Недостајеш!

Сестричина ТАЊА
са породицом

(13/271982)

У суботу, 26. јануара
2019. године дајемо четр-
десетодневни помен мом
драгом и вољеном брату

ДАНЕТУ
ЈОВАНОВСКОМ

1952–2018.
Време пролази бол у ср-
цу остаје. Много ми не-
достајеш.
Твоја сестра БЛАГИЦА

(14/271982)

ПОЉАК

МАРГАРЕТА МИХАЈЛО
1912–1999. 1914–1999.

Године пролазе, али сећање не.
Ваши најмилији

(23/271999)

1. фебруара навршава се пола године откако ни-

је са нама наша драга

ВЕСНА ПОПОВ
рођ. Радојчић

САША и МИША

(48/272041)

МИЛОШ

ЈАШИН
30. I 1998 – 30. I 2019.

Када предуго траје и

тишина некако за-

звучи!

Твоји: РАДМИЛА,

СРЕДОЈЕ и ТАЊА
(57/272063)

СЕЋАЊЕ

КАТИЦА КАЈА БОЖИН
1925–2005.

Прошло је тужних четрнаест година од смрти наше
мајке и баке мајкице.
Свако сећање на њу наноси нам бол, али и осмех на ли-
це, јер је памтимо као веселу и забавну мајку, пожр-
твовану и намучену јер је на пут сама извеле своје три
ћерке.
Вечно захвалне ћерке. 

МИРА и РУЖА БЕБА, 
зет ГОРАН и унуци ДАЦА, БРАНА и РАША

(60/272072)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА ВИЧЕВИЋ
1947–1999.

Прошло је двадесет година откада нас је напустила на-
ша драга и никад непрежаљена сестра Марија Виче-
вић, рођена Божин.
Са болом и тугом се сећамо њеног ведрог лика и вечно
ће живети у нашим мислима.
Почивај и даље у миру поред свог Тихе, Неше и Бојана
за којима такође неутешно жалимо.

Сестре МИРА и РУЖА БЕБА са породицом
(61/272072)

2018–2019.

ТЕРЕЗА

ШВЕФЕЛБАУЕР

Недостајеш преви-

ше. Била си најбоља

мајка, ташта и бака

Ћерка КАТИЦА, 

зет ДРАГАН и унук

МАТИЈА

(69/272088)

2018–2019.

ТЕРЕЗА

ШВЕФЕЛБАУЕР

Почивај у миру.

Снаја ГАБРИЈЕЛА

и унука AN NA

(70/272088)

У суботу, 26. јануара 2019. даваћемо четрдесето-

дневни помен нашој вољеној

ЈАГОДИ СТОЈИЧИЋ

Увек ћеш бити у нашим мислима и срцу.

Воле те твоји: синови ЗОРАН и ЗЛАТКО, снаје

БИЉАНА и ТАМАРА и унуке КАЛИНА и ЈАНА

(78/272106)

Драгој тетки

ЈАГОДИ

СТОЈИЧИЋ

Бескрајно нам недо-

стајеш.

Твоји: братанице

БЕТИ, ЈАСМИНА,

ЕМА, СНЕЖАНА,

НАТАША и братанац

САШЕ

(79/2721069

Прошло је четрдесет
тужних дана откада
ниси са нама

ЈАГОДА

СТОЈИЧИЋ
Много нам недоста-

јеш. 

Остаћеш заувек у на-

шим срцима.

Твоји: браћа

БЛАГОЈА и

БРАНИСЛАВ, снаје

ВЕРА, ВЕСНА

и РАДМИЛА

са породицама
(80/272106)

Наш драги тата, су-

пруг и деда

ГОЈКО

БИЈЕЛИЋ

Већ шест месеци ни-

си са нама, али у ср-

цима си заувек!

Твоји најмилији
(81/272106)

У суботу, 26. јануара
2019. године, у 11 сати,
на Старом православном
гробљу, дајемо годишњи
помен нашој драгој

СОФИЈИ

РАМЈАНАЦ
1929–2018.

Син МИРКО

с породицом
(83/272110)

МИЛЕТА ПАВЛОВ
2009–2019.

Прошло је десет тужних година откако си

само у нашим срцима. 

Твоји најмилији

(91/272122)

ДАНЕ

ЈОВАНОВСКИ
Четрдесет дугих дана

пролази, а ми остајемо у

дубоком болу са сећањем

на све срећне године.

Недостајеш деда.

Унука МАРИЈА

са породицом

(92/272123)

У недељу, 27. јануара, у 12 сати, на Старом православном

гробљу, дајемо четрдесет дана нашем драгом и вољеном

ДУШАНУ НАУНКОВИЋУ

1936–2018.

Туга и бол за тобом остају заувек.

Супруга БРАНКА, синови ВЛАДИМИР и ЗОРАН

са породицама

(95/272129)

26. јануара 2019. навршава се година од

одласка наше

ДОБРИНКЕ МЕНЕШИ
Рођ. Мартинов

Твој одлазак оставио је велику бол и тугу. 

До краја наших живота туговаћемо и во-

лети те.

Твоје ДАНИЈЕЛА и КАЈА

(107/2721489

27. јануара је твој ро-

ђендан драги наш

Пипи

МИОДРАГ

ЈЕЗДИМИРОВИЋ

МИША
1948–1995.

Одавно су, уместо ра-

дости, остале само

успомене и ране које

никад неће зацелити.

Сестра НАДА

и зет ДУШАН

(103/272141)
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Трогодишњи помен

куми

МАРИЈИ

ЈОВАНОВИЋ

Вечно ћеш бити у на-

шим срцима.

Кумови: ЛЕНКА,

СТЕВА и РАДА
(2/271966)

Три године откако

није са нама

МАРИЈА

ЈОВАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји: ВИКТОР

и САША
(3/271966)

Сећање на наше драге

ЈОВАНОВИЋ

ЈЕЛЕНУ ЉИЉАНУ МАРИЈУ
2003–2019. 2011–2019. 2016–2019.

Заувек ћете бити у нашим срцима.

Ваши најмилији

(4/271960)

У суботу, 26. јануара, у

10.30, даваћемо пола

године мојој супрузи,

мајци, баки и прабаки

ТОНИ

ЂЕШИНОЈ

СЕЋАЊЕ

На моју мајку која ме је

напустила пре триде-

сет и четири године

РАКИЛА

ЂЕШИН

БРАЦА

(16/271990)

Годишњи помен нашем

ШВАБИ

Твоја породица

(18/271992)

ЂУРА

НЕСТОРОВ
1. II 2017 – 1. II 2019.

Прошле су две године
у болу и тузи.

С поштовањем
супруга ЈЕЛА

НЕСТОРОВ и ћерка
ЗОРИЦА ВЕЉКОВИЋ

са породицом
(43/272027)

21. јануара 2018. навр-
шило се шест тужних ме-
сеци како ниси са нама

ЉИЉАНА
НОВКОВИЋ

1936–2018.
Време не може избри-
сати тугу. Све више нам
недостајеш.
Пуно те волимо.

Ћерка ЈАСМИНА
с породицом

(45/272030)

21. јануара 2019. навр-
шило се шест тужних ме-
сеци откако ниси са нама

ЉИЉАНА
НОВКОВИЋ

1936–2018.
Драга моја бако, заувек
ћеш бити у мојим ми-
слима и у мом срцу.

Унука МАРИЈА
са породицом

(44/272030)

25. јануара 2019. навршавају се три године од

смрти наше вољене

ИВАНКЕ СТАНИМИРОВИЋ

Живиш у нашим срцима.

Твоји најмилији

(47/272039)

МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ
27. VII 2018 – 27. I 2019.

У срцу сломљен, збуњен у глави, спомен је ње-

зин свети ми храм, кад ми се она одонуд јави,

ко да се Бог ми појави сам: У души бола лед ми

се крави, кроз њу сад видим, од ње све знам,

зашто се мудрачки мозгови муте San ta Ma ri ja

del la sa lu te.

Твој АЛЕКСАНДАР с породицом

(30/272008)

ДИМИТАР
ЗАГОРАЦ

27. I 1999 – 27. I 2019.

СТЕВАН

ЗАГОРАЦ

1987–2019.

ЈЕЛЕНА

ЗАГОРАЦ

2002–2019.

Ваши најмилији
(10/272022)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН

ЛУЖАЈИЋ

2. фебруара 2019. је

десет година откако

си ме оставио.

Твоја МАРИЈА

(11/272016)

СЕЋАЊЕ

БОРИСАВ

ЖИВКОВИЋ
2017–2019. 

Почивај у миру, не-

достајеш...

Породица
(65/272085)

26. јануара, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо ше-

стомесечни помен нашем

МАРКУ ЈОВАНОВИЋУ МАРЕТУ
8. XII 1996 – 29. VII 2018.

Оставио си трагове који се не бришу, сећања која не бледе, добро-

ту која се памти, бол и тугу који су вечни.

У срцу те чувамо анђеле наш.

Мајка ДРАГАНА, отац ЈОВИЦА, сестра НИНА и бака МАРИЈА

(71/1272089)

МАРКО ЈОВАНОВИЋ МАЋА

Дани, месеци пролазе...

само не пролазе лепе речи, дела и тренуци које си

нам несебично поклањао. То остаје и отићи ће за-

једно са нама, јер баш си нам ти омогућио да се

осећамо посебно. Хвала ти што си био део наших

живота.

Тетка БЕБА, теча ДЕЈАН и браћа МИЛОШ и ГОРАН
(72/270920)

24. јануара, у 12 сати, на Старом право-

славном гробљу, дајемо четрдесетодневни

помен нашем драгом

ЂУРИ Миливој

МАЈСТОРОВИЋ
дипл. инг. у пензији

Недостајеш, поносни на Тебе и твој значај

у нашим животима.

Твоји: братаница БОБАНА с породицом и

породица ВУКОТИЋ
(77/272100)

МАРКО

ЈОВАНОВИЋ

Марко, заувек ћеш

бити у нашим срци-

ма.

Твоји ПЕНДИЋИ

(98/272136)

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.

Три године је прошло

без наше ујне, снајке и

шурњаје

МАРИЈЕ

ЈОВАНОВИЋ
Никада те нећемо забо-

равити.

Породица

КАЛИНИЋ
(106/272148)

Шест месеци откако није с нама наш

МАРКО ЈОВАНОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Баба ЈОСКА, деда ТОМА и тетке ВИОЛЕТА

и ОЛИВЕРА с породицама

(130/272190)

Прошло је двадесет шест тужних година откада није са
нама наш најмилији

НИНОСЛАВ ЖУЛА
Мајка БОЖАНА, тетка ЗАГОРКА, брат ПЕТАР и остала
родбина

(153/272246)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ствари полако почињу да се
сређују саме од себе, али недо-
статак новца ће вам мало поре-
метити планове. Не почињите,
али и не настављајте свађу с
партнером. Пустите да се све
реши само од себе. Чувајте се
вируса.

Завршавајте све започете посло-
ве, окрените се себи и својим
очекивањима и мудро идите ко-
рак по корак, ма колико желели
да доминирате. Незадовољство у
партнерским односима је прола-
зно. Празници су прошли, пау-
зирајте са алкохолом.

Сада треба да будете максимал-
но концентрисани. Шта год да се
догађа око вас, не наседајте на
провокације и не дозволите да
лошији победи. Емоције су вам у
другом плану, али не будите бр-
зоплети и искључиви. Ојачајте
имунитет.

Решаваћете скоро немогуће ства-
ри. Често ћете имати недоумице
у којем тренутку је најбоље да
реагујете. Колико год да сте у
праву, смањите мало страсти и
не намећите партнеру своје ми-
шљење и своје одлуке. Разми-
слите о дијети.

Будите мудри, не уплићите старе
играче у нове пројекте. Ранији
договори ће претрпети мање из-
мене, па не понављајте старе
грешке. Не журите да решите
свој емотивни статус. Седите на
клацкалици с које се лако пада.
Ојачајте имунитет.

Као да се налазите у нирвани,
све вам је равно. Пробудите се,
није тренутак за сањарење! Суо-
чите се с реалним животом. Оп-
седнути сте догађајима из про-
шлости. Али сетите се – да је ва-
љало, то би трајало. Чувајте се
грипа.

Велике промене, и то позитивне,
чекају вас на пољу каријере, са-
мо морате бити мудри и сачекати
извесно време за реализацију.
Прикочите и не реагујте исхитре-
но. Жеље су једно, а стварност
нешто сасвим друго. Слаткише
замените воћем.

Планови, као и послови који су
покренути раније, ићи ће мало
успорено, али ће се ипак реали-
зовати. Оно што вас мучи, јесу
емоције. Не копајте много ни по
својим, а ни по туђим грешкама.
Пустите да време одради своје.
Стомачни проблеми.

Водите рачуна о томе где и како
трошите новац. Не улазите у
расправе с колегама и шефови-
ма, јер ћете бити губитник. По-
јачајте своју физичку активност
како бисте се ослободили стре-
са и тако избегли конфликте с
партнером.

Покажите више толеранције пре-
ма људима с којима морате да
сарађујете. Свега вам је доста,
али није време за радикалне по-
тезе. Све што сте гурали под те-
пих, сада излази на површину.
Морате да донесете одлуку. Па-
зите се прелома.

Требаће вам много живаца и без-
број калкулација да све одржава-
те у каквом-таквом реду. Пружа
вам се прилика да уз тактичност
постигнете повољне договоре и
реализујете раније зацртане и до-
говорене планове. Искористите је.
Смањите стрес, чувајте здравље.

Промене на послу су неминовне,
зато мудро ћутите и чекајте акци-
је претпостављених, па тек онда
реагујте. Помало исфрустрирани,
преносићете своју негативну
енергију на партнера и породицу.
Време је да се решите нездравих
навика.

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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ИНФО/ЗАБАВА

УБУДУЋЕ БЕЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Почев од броја нашег листа који излази 18. јануара, матичне књиге, у ко-

јима су се могли наћи подаци о рођеним, венчаним и умрлим суграђанка-

ма и суграђанима – више неће излазити.

Разлог за то је, како нам је објашњено у Градској управи, одакле су нам

подаци досад стизали, примена Закона о заштити података о личности. На-

име, одредбе тог закона забрањују објављивање личних података грађана.

На нашу жалост, а верујемо и већине Панчевки и Панчеваца, оставиће-

мо вас ускраћене за ову рубрику. Не својом кривицом. С. Т.

СКАНДИНАВКА

РЕ ШЕ ЊА – Скан ди нав ка: кро а сан, ри ту а ли, шкрт, тг, на топ,
д, оти ра ти, си, Иран, т, Ита ка, Грант, уро та, т, ја ки, ну, днев ник,
у, зна ци, рт, озад, мик са ти, апа трид. Укр ште ни ца: рска ви ца,
Ика, смрт, Шо рт, Ата, апарт ман, ра кар, ча, са кат, с, в, ствар, ен,
ан кер, че стит ке, Еро, ки та, Ре ар, Кол, адре са ри. Ис пу њаљ ка:
Јан ко вић, Смир но ва, На да Блам, Вељ ко вић, Чан та вир, скип та -
ри. Су до ку:365241987, 728956431, 491873265, 859417623,
613582794, 247639518, 536728149, 172394856, 984165372.

СУДОКУ

3 2 4 9 7

8 6

4 1 7 6

5 6 3

6 8 4

2 7 1

3 2 1 9

3 8

9 4 6 5 2

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих
сло го ва: БЛАМ, ВА, ВЕЉ, ВИР,
ВИЋ, ДА, ВИЋ, ЈАН, КО, КО,
НА, НО, СМИР, ТА, ЧАН.

ВО ДО РАВ НО: 1. наш глу мац,
играо у „Вој ној ака де ми ји”
(Бран ко), 2. при ма ба ле ри на мо -
сков ског Бољ шог те а тра (Ол га),
3. име и пре зи ме на ше глу ми це,
бив ше чла ни це На род ног по зо -
ри шта у Бе о гра ду, 4. на ша глу ми -
ца и ТВ во ди тељ ка (Ма ри ја), 5.
ме сто у Бач кој, код Су бо ти це, 6.
па ли ца као сим бол вла дар ске мо -
ћи, же зло (мн.).

Сло ва на осен че ним по љи ма
да ју име и пре зи ме пан че вач ке
глу ми це (на сли ци), не ка да шње
ди рек тор ке Кул тур ног цен тра.

//// СТЕНОВИ-
ТОСТ

ОГЛАША-
ВАТИ СЕ
РИКОМ

ОБРИСАТИ
ТРЉАЊЕМ

ВАЖНОСТ,
УГЛЕД-
НОСТ

ПРЕДЛОГ
(заједно)

ЖЕНСКИ
ПЕВАЧКИ

ГЛАС

РОМАН
СВЕТЛАНЕ
ВЕЛМАР

ЈАНКОВИЋ

ФРАНЦУ-
СКО

ПЕЦИВО

ОБРЕДИ,
ЦЕРЕМО-
НИЈАЛИ

СУВИШЕ
ШТЕДЉИВ

ТЕКУЋЕ
ГОДИНЕ
РЕКА У Ј.

АМЕРИЦИ

ЈАКА 
КИША,

НАТОПИНА

5. СЛОВО
АЗБУКЕ

МУЗИЧКА
МЕРА 

ТАРУЋИ
ЧИСТИТИ

СИМБОЛ
СИЛИЦИ-

ЈУМА

ДРЖАВА У
АЗИЈИ

АМЕРИЧКИ
ИНДИЈАНАЦ

ОЗНАКА 
ЗА 

ТЕМПО

ОДИСЕЈЕВО
ОСТРВО

АПОТЕКАР-
СКИ ТЕГ

////

АМЕРИЧКИ
ГЛУМАЦ
(Кери)

СМИЦАЛИЦА

ХЕЛЕНСКИ
ИСТО-
РИЧАР

ЗАВЕРА

ОЗНАКА 
ЗА ТОНУ

РАСТИ ИЗ
ЗЕМЉЕ

СНАЖНИ

НАРОДНИ
УНИВЕРЗИ-
ТЕТ (скр.)

УРОК (турц.)

НОВИНЕ
КОЈЕ ИЗЛА-
ЗЕ СВАКОГ

ДАНА

ПРЕДЛОГ
(унутра)

СИМБОЛИ
ПРЕД-

СТАВНИК
ВРСТЕ

МОРСКИ
ГРЕБЕН

ОДОСТРАГ
ПРЕДЛОГ
(према)

МЕШАТИ
(стр.)

ЛИЦЕ БЕЗ
ДРЖАВ-

ЉАНСТВА

УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ВО ДО РАВ НО: 1. чвр шће ве зив но тки во код кич ме ња ка, хр ска ви ца, 
2. ле то ва ли ште код Опа ти је – пре ста нак жи во та, 3. бри тан ски ша хи ста
(Нај џел) – Ати фа од ми ла, 4. лук су зни ји хо тел ски сме штај, 5. гро бар –
ау то-озна ка Чач ка, 6. без ру ке или но ге, кљаст – пред лог, 7. тре ће сло -
во азбу ке – пред мет, 8. име аме рич ке глу ми це Ар чер – ко тва, лен гер,
9. из ра жа ва ње ле пих же ља по во дом ро ђен да на (мн.), 10. Хер це го вац –
бу кет цве ћа, 11. кре а тор би ки ни ја (Луј) – аме рич ки пе вач (Нет Кинг),
12. по пи си адре са.

УС ПРАВ НО: 1. име фран цу ског те ни се ра Га скеа – ве чер њи обед, 
2. хе лен ски ва јар – ру свај, ха ос, 3. пре сто ни ца Ве не цу е ле – бел гиј ски
днев ни лист, 4. пр ви во кал – рас пра ва о не ком пи та њу, сту ди ја (лат.),
5. вр хов ни суд (скр.) – град у Бо сни и Хер це го ви ни – сим бол сум по ра, 
6. му сли ман ски све ште ник – на чин во ђе ња рат не опе ра ци је, 7. илу -
стра тор, ау тор цр те жа – ста ре ши на уни вер зи те та, 8. ма ке дон ско му -
шко име – ста ри шпан ски но вац (мн.).



Петак, 25. јануар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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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 ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Фри да
Ова крат ко дла ка ку ца, ко ја ће би ти
ма ња ра стом, ста ра је око се дам ме се -
ци. Про на ђе на је не дав но у сне гу, сва
про мр зла и глад на, а тре нут но се на -
ла зи у гра ду и че ка на удо мље ње.

Фри ду кра се мно ги ле пи ма ни ри –
не по ку ша ва да се пе ње на кре вет, не
пра ви не ред, ну жду вр ши на по љу и
тра жи да иза ђе. На у чи ла је шта зна чи
„не”, за тим да сед не и да до ђе ка да је
по зва на, а зна да ше та на по во цу и
при том во ли да се игра, да ду го бу де на по љу и сти че но ве
при ја те ље.

За њу је обез бе ђе на сте ри ли за ци ја, док су вак ци на ци ја и
чи по ва ње оба ве за удо ми те ља. Све дру го мо же се са зна ти пу -
тем кон такт-те ле фо на 064/502-50-81.

Ми ла
Пре слат ка жен ки ца, ста ра
све га два ме се ца, пре не ко -
ли ко да на оста вље на је у
ула зу јед не згра де у кар тон -
ској ку ти ји, а љу ди ко ји су
је про на шли, ни су је пре пу -
сти ли суд би ни на ми лост и
не ми лост, већ су је при вре ме но скло ни ли.

Ми ла је од мах од ве де на код ве те ри на ра, где је очи шће на
од па ра зи та и бу ви ца и до би ла је пр ву вак ци ну про тив за ра -
зних бо ле сти.

Ова ку ца ће би ти удо мље на уз уго вор о од го вор ном вла -
сни штву, а за све дру ге ин фор ма ци је тре ба по зва ти те ле фон
065/529-38-08.

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.

На кон па у зе од без ма ло це лог
ве ка у Пан че ву се сед ми пут
пли ва ло за бо го ја вљен ски ча -
сни крст.

И овог пу та се че тр де сет де -
ве то ро хра брих љу ди, ко ји су
прет ход но про шли здрав стве -
ни пре глед, над ме та ло на дис -
тан ци од сим бо лич на три де сет
три ме тра.

Ве ли ки број су гра ђа на је тог
хлад ног зим ског да на без да -
ха ис пра тио овај спек та ку ла -
ран до га ђај, а нај бр жи је био
мла ђа ни Пан че вац Ми лош
Ми хај ло вић.

Пред ви ше сто ти на љу ди на та -
ми шком ке ју се у су бо ту, 19. ја -
ну а ра, сед ми пут у но ви јој исто -
ри ји пли ва ло за бо го ја вљен ски
ча сни крст. Дис тан цу од три де -
сет три ме тра, ко ја сим бо лич ки
озна ча ва го ди не Ису со вог жи -
во та, тог хлад ног зим ског да на
пре ва ли ло је че тр де сет де ве то -
ро љу ди ста ро сти од ше зде сет
па до осам на ест го ди на, ко ли -
ко је имао нај бр жи, од про шле
го ди не пу но лет ни – Ми лош Ми -
хај ло вић из Пан че ва.

Као и ра ни јих го ди на, све је
по че ло ли тур ги ја ма у Пре о бра -
жен ској и Ус пен ској цр кви, да

СЕД МИ ПУТ У ПАН ЧЕ ВУ НА ВЕ ЛИ КИ ХРИ ШЋАН СКИ ПРА ЗНИК

ОСАМ НА Е СТО ГО ДИ ШЊАК ПР ВИ ДО КР СТА

би по том, по тра ди ци ји, при -
пад ни ци удру же ња „Срп ска
Спа р та”, као глав ни ор га ни за -
то ри, у прат њи ко ња ни ка из
Мар ги те, по ло жи ли ве нац на
спо ме ник Сте ва ну Шу пљик цу.

А он да се ма са љу ди за пу -
ти ла ка ке ју, тач ни је ка град -
ској пла жи на Та ми шу, у чи јој
ле де ној во ди је тре ба ло да пе -
де се так нај о два жни јих ис плива

сед ник Зо ран Ра ја чић по кли -
чем: „Бог се ја ви”, тач но у под -
не, по звао све пли ва че да кре -
ну ка ре ци. Од го во ри ли су гром -
ко са: „Ва и сти ну се ја ви!” и не -
ко ли ко тре ну та ка доц ни је, уз

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

УСПЕСИ ПАНЧЕВАЧКИХ ВИНАРА НА ПРЕСТИЖНОМ МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ

Ћојбашићев совињон блан први у Темерину
Већ двадесет две године, сре-
дином јануара, у Темерину се
одржава међународни сајам ви-
на. Реч је о вероватно најпре-
стижнијем окупљању произво-
ђача божјег нектара не само из
целе земље већ и из Мађарске,
Румуније, Хрватске и других
околних држава.

Као и раније, и овогодишња
манифестација трајала је три
дана: од 17. до 19. јануара. Нај-
пре су прикупљани узорци ви-
на, након чега се прешло на оце-
њивање, у којем је учествовао
велики број иностраних еми-
нентних судија, а по традицији
у суботу је приређен најатрак-
тивнији догађај отворен за гра-
ђане. Том згодом љубитељи ква-
литетног вина могли су да дегу-
стирају близу хиљаду узорака, а
атмосферу је подизао пратећи

програм, сачињен од песме и
игре, махом из мађарског фол-

клора, с обзиром на то да вели-
ки број припадника тог народа
живи у окружењу. Ни гурмани
нису били ускраћени, јер је с
бројних штандова нуђено све
оно што одлично иде уз добро
вино, попут мађарског гулаша,
феноменалних погачица са чвар-
цима, кулена и разних сирева.

Сам крај остављен је за про-
глашење најбољих. У конку-
ренцији око 680 узорака при-
стиглих из десетак земаља,
осамдесетак судија, од којих
већина из Мађарске, Румуније
и Хрватске, додељивало је
(овим редом) бронзане, сребр-
не и златне медаље, као и три-
наест великих златних онима
који су од могућих сто освоји-
ли минимум 95 поена.

Међу њима се, као први ме-
ђу 275 узорака белих вина из
земље и региона, нашао сови-
њон блан – племенито пиће на-
стало у подруму доловачке по-
родице Ћојбашић. Његов вла-
сник Србислав има тридесето-
годишње искуство у прављењу
божјег нектара и освајач је број-
них награда на свим важнијим
такмичењима, попут оних у Те-
мерину и Вршцу, где је 2012.
године проглашен за 25. вите-
за Банатског винског реда „Све-
ти Теодор”. Он тренутно гаји
грожђе на седамдесетак ари и
производи на хиљаде литара

вина и ракије. Поред помену-
тог трофеја, Ћојбашић је у Те-
мерину освојио златне медаље
у категорији шилер за мускат
хамбург, као и за мерлот у кон-
куренцији црвених вина.

Још увек релативно млада
Винарија „Филиповски” из Ја-
буке узела је сребро за каберне
из 2018. године, које потиче
од грожђа из њеног винограда.
Исто одличје је власник тог по-
друма Ненад примио за про-
шлогодишњи шардоне, док му
је „бронза” припала за бермет.

Лајош Шмит из Војловице
је, заједно са супругом Ружи-
цом, добитник награда у кате-
горији воћних вина: додељено
му је сребро за малиново, а по
бронза за вино од купина и ви-
ноградарских брескви.

Треба напоменути да су по-
следња двојица на темерински
сајам, у неку руку, изашла са
експерименталним сортама.

Све у свему, наведени успе-
си панчевачких винара вред-
ни су сваке пажње.

мла ђа ни Ми лош, ко ме је то
био пр ви пут да уче ству је у бо -
го ја вљен ском пли ва њу.

Тре ба ис та ћи да су овај спек -
такл по но во за јед нич ки при -
ре ди ли Срп ска пра во слав на

на ве де ну раз да љи ну. Цен тар
зби ва ња је, као и до сад, би ла
те ра са згра де удру же ња „Хе -
рој Мар ко Ку лић”, ода кле се
при сут ни ма нај пре обра тио
гра до на чел ник Пан че ва Са ша
Па влов. По том је кра ћу бе се -
ду из го во рио про то је реј Ра до -
слав Рад ма но вић, а све ште ни -
ци обе ју спо ме ну тих цр ка ва
осве шта ли су ча сни крст. Усле -
ди ла је про зив ка че тр де сет

деве то ро хра брих љу ди – од
нај мла ђег, осам на е сто го ди -
шњег Ни ко ле Ме да на до нај -
ста ри јег Не на да Рај ко ва. Они
су прет ход но на ле кар ском
пре гле ду ис пу ни ли кри те ри -
ју ме за уче шће у овом об ред -
ном чи ну.

Ме ђу њи ма се, по ред три на -
е сто ри це при пад ни ка Вој ске
Ср би је, на ла зио ве ли ки број
чла но ва „Спа р те”, чи ји је пред -

за глу шу ју ћи пљу сак, на шли су
се у во ди и за ве сла ли ру ка ма
ка чам цу на ко јем се на ла зио
ча сни крст. А до ње га је пр ви
сти гао, као што је на ве де но,

црква, Град Пан че во, Ме сна за -
јед ни ца Гор њи град, Ту ри стич -
ка ор га ни за ци ја Пан че во, „Срп -
ска Спа р та” и број ни су ор га -
ни за то ри и по кро ви те љи.

Победник Милош Михајловић

Маргићански коњаници

Шмит, Ћојбашић и Филиповски

Победник Милош Михајловић



Иа ко ни су ус пе ле да оства ре
по бе ду, од бој ка ши це Ди на ма
за слу жу ју све по хва ле за при -
ка за ну игру, ко ја мо же да охра -
бри све сим па ти зе ре овог клу ба
пре ме че ва од лу ке. „Ла ви це” су
игра ле у са ста ву: Јо ва на Си мић,
Са ња Ђур ђе вић, Ма ри на Ра ни -
са вље вић, Са ра Па вло вић, Ти -
ја на Ми тро вић, Ана Јак шић,
Ми ли ца Шо рак, Ти ја на Стој ко -
вић, Дра га на Мар ко вић, Је ле на
Пе тр ов и Та ма ра Ђур ђе вић.
Шан су су с клу пе че ка ле Ма ри -
на Об ра до вић, Бјан ка Пет ко -
вић и Ка та ри на Ма ри са вље вић.

У су бо ту, 26. ја ну а ра, од бој -
ка ши це Ди на ма би ће мо жда
на нај ве ћем ис ку ше њу до са да.
У наш град до ла зи еки па са
Уба, глав ни кон ку рент „ла ви -
ца ма” у бор би за оп ста нак. Од -
бој ка ши це Ди на ма у овом ме -
чу јед но став но мо ра ју да три -
јум фу ју, ка ко би про ду жи ле на -
ду да кроз ми ни-ли гу мо гу до -
ћи до за цр та ног ци ља. Уз ве -
ли ку по др шку с три би на „ла -
ви ца ма” ће би ти лак ше у нај -
ва жни јем ме чу у до са да шњем
то ку пр вен ства.

Утак ми ца по чи ње у 19 са ти.
По сле крат ко трај не па у зе

про шлог ви кен да је на ста вље -
но так ми че ње и у Пр вој ли ги
за од бој ка ше.

Стар че вач ки Бо рац је го сто -
вао у Ве ли ком Гра ди шту, где
је ус пео да се ре ван ши ра до -
ма ћи ну за по раз у пр вом де лу
шам пи о на та: ВГСК–Бо рац 0:3,
по се то ви ма 16:25, 20:25 и
13:25.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Ду шан Јо вић од пр вог до
по след њег по е на у овој утак -
ми ци дик ти ра ли су тем по и
ни јед ног мо мен та ни су до зво -
ли ли до ма ћи ну да их ре зул тат -
ски угро зи.

На ред ног ви кен да, у су бо ту,
26. ја ну а ра, Бо рац у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту игра про -
тив кру ше вач ког На прет ка.

фи ни шу се та тим из на шег гра -
да био је бли жи по бе ди, јер је
во дио са 18:21, али је усле ди ла
се ри ја Цр ве не зве зде, ко ја је
пре о кре ну ла на 23:21. До ма ће
су има ле и две сет-лоп те (24:22),
али је Ди на мо ус пео да се вра -
ти у меч и по ве де са 25:26 и
та ко до ђе до меч-лоп те. Ипак,
Цр ве на зве зда ни је до зво ли ла
из не на ђе ње, ус пе ла је да се иш -
чу па из не за вид не си ту а ци је и
да из јед на чи на 2:2.

Пе ти сет био је са мо за оне
љу би те ље од бој ке с ја ким нер -
ви ма. Са ра Па вло вић је бри -
љи ра ла и би ла је нај за слу жни -
ја што је Ди на мо имао пред -
ност од 8:4. Зве зда је по но во
ус пе ла да се вра ти у меч и да
по ве де са 12:11, али ту ни је
био крај уз бу ђе њи ма. „Ла ви це”
се ни су пре да ва ле, Са ра Па -
вло вић је до не ла две меч-лоп -
те свом ти му, али је Зве зда ус -
пе ла да спа се обе и по том три -
јум фу је са 17:15.

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 по Б-про -
гра му за мла ђе ка те го ри је. У ве -
о ма ја кој кон ку рен ци ји над ме -
та ло се и че тво ро стре ла ца 
СД-а „Пан че во 1813”, ко ји су
по сти гли из ван ред не ре зул та те.

Нај у спе шни ји пи о нир био је
наш су гра ђа нин Алек са Ра ко -
њац. Он је у кон ку рен ци ји 40
стре ла ца осво јио нај сјај ни је од -
лич је, по го див ши 183 кру га.
Овај ре зул тат до нео му је и два -
на ест бо до ва за уче шће у фи -
на лу Ку па Ср би је. Ње го ва се -
стра Ива Ра ко њац, ко ја је две
го ди не мла ђа, по го ди ла је 180
кру го ва и осво ји ла брон за ну
ме да љу у кон ку рен ци ји 25 пи -
о нир ки, али и осам бо до ва за
фи на ле. Те о до ра Кон дић ни је
на сту пи ла због по вре де ру ке.

Се ри ја тур ни ра на до ма ћој
сце ни у 2019. го ди ни отво ре -
на је у су бо ту, 19. ја ну а ра, у
На ци о нал ном бад мин тон цен -
тру на Ади Ци ган ли ји. Као и
прет ход них де вет го ди на, пр -
во над ме та ње у бо га том так -
ми чар ском ка лен да ру био је

ме ђу школ ски тур нир под на -
зи вом „Је фи ми ја 2019”.

Шко лар ци из Пан че ва би -
ли су ве о ма успе шни и овог
пу та, па су сво ју ина че бо га ту
ри зни цу тро фе ја до пу ни ли
но вим ме да ља ма.

Злат на од лич ја осво ји ле су
Ка та ри на Виг (ОШ „Иси до ра
Се ку лић”) у ка те го ри ји де вој -

чи ца пе тих и ше стих раз ре да
и На ђа По по вић (ОШ „Све ти
Са ва”) у гру пи де вој чи ца сед -
мих и осмих раз ре да.

Сре бр ну ме да љу у над ме -
та њу де ча ка пе тих и ше стих
раз ре да за ра дио је Ва ња Бо -
кан (ОШ „Иси до ра Се ку лић”).

Брон зе су осво ји ли Бо шко
Ја ко вље вић (ОШ „Бран ко Ра -
ди че вић”) у гру пи де ча ка тре -
ћих и че твр тих раз ре да, као
и Сне жа на До бри ча нин (ОШ
„Сте ви ца Јо ва но вић”) у так -
ми че њу де вој чи ца из сед мих
и осмих раз ре да. Од лич но је
игра ла и Ми ли ца Стам бо ли -
ја, али јој је тро феј из ма као.

Љу би те љи игре с ле пљи вом
лоп том у на шем гра ду и око -
ли ни с не стр пље њем иш че -
ку ју 2. фе бру ар, за ка да је за -
ка зан на ста вак пр вен стве не
тр ке за бо до ве у Су пер ли ги.
Ли дер шам пи о на та, пан че -
вач ки Ди на мо, тим ко ји је
ис пи сао но ве стра ни це ру ко -
мет не исто ри је у на шој зе -
мљи јер је у пр вих три на ест
утак ми ца оства рио исто то -
ли ко по бе да, вред но се при -
пре ма за ис ку ше ња ко ја му
уско ро пред сто је.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Иван Пет ко вић па кле но
тре ни ра ју, ра де сва ко днев но
и ком би ну ју ве жбе у те ре та -
ни и у са ли. Па ра лел но с тим

игра ју се и кон трол не утак -
ми це, уве жба ва ју тех нич ки и
так тич ки де та љи...

По сле по бе де у Ки кин ди
над исто и ме ним до ма ћим ти -
мом Бран ко Ра да но вић и ње -
го ви са и гра чи су про шлог ви -
кен да у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту од и гра ли и дру ги
кон трол ни су срет, у ко ме су
са вла да ли бе о град ски Оби -
лић са 26:21. Пи та ње по бед -
ни ка ни је се по ста вља ло ни -
јед ног мо мен та, иа ко је би ло
при мет но да су „жу то-цр ни”
при лич но „те шки”, што је и
нор мал но за ову фа зу при -
прем ног пе ри о да.

– Мом ци за и ста за слу жу ју
све че стит ке. Вред но ра де,
мо ти ви са ни су, из вр ша ва ју
сво је оба ве зе мак си мал но
про фе си о нал но. При пре ме
за сад про ти чу у нај бо љем ре -
ду и за и ста сам вр ло за до во -
љан. Све нам је ва жно. И фи -
зич ка кон ди ци ја игра ча и тех -
ни ка и так ти ка. Има мо

довољ но вре ме на да нај ве ћа
ис ку ше ња до че ка мо пот пу но
спрем ни – ре као је шеф
струч ног шта ба Ди на ма Иван
Пет ко вић.

„Жу то-цр ни” су уто рак, 22.
ја ну а ра, у Вр ба су од ме ри ли
сна ге с Ра бот ни ком, пр ва ком
Ма ке до ни је, а у су бо ту, 26.
ја ну а ра, од 12.30, у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту до че ку ју
Ша мот из Аран ђе лов ца. Та
утак ми ца ће им ујед но би ти
и ге не рал на про ба пред пр -
вен стве ни меч с Цр ве ном зве -
здом, ко ји је за ка зан за 2. фе -
бру ар у на шем гра ду.

По сле но во го ди шњих и бо -
жић них пра зни ка зва нич но
су по че ле и при пре ме за

наста вак се зо не у Ру ко мет ној
ака де ми ји Ди на мо.

Де ча ци су у је се њем де лу
по сти за ли од лич не ре зул та -
те, а сви у клу бу ве ру ју да ће
у истом рит му на ста ви ти и
по сле крат ко трај не па у зе.

Од пр вог да на при пре ма
на пор но се ра ди, а мла ди ру -
ко ме та ши све оба ве зе ла ко
при хва та ју. Исто вре ме но, тре -
ни ра се и ми ни-ру ко мет, у
ко јем има мно го та лен то ва -
не де це ко ја же ле да от кри ју
све тај не ру ко мет не игре.

Пр во так ми че ње за ста ри -
је ге не ра ци је по чи ње већ у
су бо ту, 26. ја ну а ра, ка да ће
че тр на е сто го ди шња ци уче -
ство ва ти на тур ни ру Су пер -
ли ге Вој во ди не у При гре ви -
ци. У су бо ту, 2. фе бру а ра, та -
ко ђе су на про гра му тур ни ри
Су пер ли ге Вој во ди не. У Пан -
че ву ће игра ти де ча ци од два -
на ест го ди на, док ће у Ја бу ци
сна ге од ме ра ва ти ше сна е сто -
го ди шња ци.
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Од бој ка ши це Ди на ма
про пу сти ле три 
меч-лоп те

Сле ди мо жда 
нај ва жни је ис ку ше ње

Бо рац се ре ван ши рао
Гра ди штан ци ма

По сле нео че ки ва не по бе де над
Же ле зни ча ром из Лај ков ца од -
бој ка ши це Ди на ма су и у 17.
ко лу Су пер ли ге при ка за ле сјај -
ну игру и би ле су на пра гу нај -
ве ћег из не на ђе ња. Де вој ке ко -
је пред во ди тре нер Ни ко ла Јер -
ко вић у не де љу, 20. ја ну а ра, на
Све тог Јо ва на, го сто ва ле су у
на шем глав ном гра ду, где су
се са ста ле с Цр ве ном зве здом.

Бе о гра ђан ке, ко је мно ги ви -
де и као но ве шам пи он ке Ср -
би је, у овај меч су ушле као ап -
со лут ни фа во ри ти. Пан чев ка -
ма пре утак ми це ни ко ни је да -
вао ни про мил шан се да из овог
ду е ла мо гу иза ћи као по бед ни -
це, а по сле же сто ког окр ша ја
на Ба њи ци ма ло је не до ста ја -
ло да се до го ди јед но од нај ве -
ћих од бој ка шких из не на ђе ња
ове се зо не: Цр ве на зве зда – Ди -
на мо 3:2, по се то ви ма 14:25,
23:25, 25:11, 27:25, 17:15.

Пан че вач ке „ла ви це” су од
са мог по чет ка за и гра ле хра бро
и од ва жно, па су вр ло бр зо сте -
кле опи пљи ву пред ност – 3:7.
На тех нич ком тајм-ау ту би ло
је 6:12, а по том и 7:15. Усле ди -
ла је се ри ја „цр ве но-бе лих” де -
во ја ка, ко је су сма њи ле на 10:15,
али по сле тајм-ау та тре не ра
Јер ко ви ћа Ди на мо је на ста вио
да игра у сјај ном рит му, па је у
пр вом се ту Зве зди до зво лио да
осво ји са мо 14 по е на.

До ма ће су у дру гом се ту за и -
гра ле бо ље, по ве ле су са 10:6,
али Ди на мо се ни је пре да вао,

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” ИС ПУ СТИ ЛЕ ЗВЕ ЗДУ

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

„ГЕ НЕ РАЛ КА” СА ША МО ТОМ

МЕ ЂУ ШКОЛ СКИ ТУР НИР У БАД МИН ТО НУ

ЗЛАТ НЕ КА ТА РИ НА И НА ЂА

НО ВО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

АЛЕК СИ НАЈСЈАЈНИЈЕ ОДЛИЧЈЕ

уз вра тио је истом ме ром, па је
при „од мо ру за ре кла ме” имао
пред ност од јед ног по е на
(11:12). Јо ва на Си мић и ње не
дру га ри це на ста ви ле су да игра -
ју хра бро, па су у фи ниш овог
де ла утак ми це ушле с пред но -
шћу од 19:23. По сле по е на Ти -
ја не Ма ле ше вић Зве зда је сти -
гла до 23:24, али је по том Дра -
га на Мар ко вић ис ко ри сти ла
дру гу сет-лоп ту, до ве ла је Ди -
на мо до ве ли ке пред но сти од

2:0 у се то ви ма и обез бе ди ла бод
свом ти му са овог го сто ва ња.

Тре ћи сет је у пот пу но сти
при пао де вој ка ма ко је пред во -
ди тре нер Алек сан дар Вла ди -
са вљев. Цр ве на зве зда је од по -
чет ка тре ћег се та би ла у пред -
но сти, па је на кра ју ла ко ус -
пе ла да сма њи пред ност го -
шћи на 1:2.

Ве ли ка уз бу ђе ња ви ђе на су у
че твр том се ту. Ди на мо је по -
вео с 3:7, али је Зве зда бр зо
пре о кре ну ла на 12:9. Ипак, у

Стране припремио

Александар
Живковић

Алек са се над ме тао и у га ђа -
њу из стан дард не пу шке, у ко -
јем је с 551 кру гом за у зео је да -
на е сто ме сто у кон ку рен ци ји

ка де та. Тре нер Си ни ша Вељ -
ко вић за до во љан је на сту пом,
јер је Алек са до бро из др жао и
од ра дио два уза стоп на ме ча за
крат ко вре ме.

Ми хај ло Сли јеп че вић је за -
у зео че твр то ме сто, али је осво -
јио се дам бо до ва у кон ку рен -
ци ји ка де та у га ђа њу из пи -
што ља. Тре нер Бра ни слав Па -
ре за но вић за ово так ми че ње
је при пре мао и Вељ ка Ла зов -
ског и Ве ли ми ра Нин ко ви ћа,
ко ји ипак ни су уче ство ва ли
због про бле ма с ле ги ти ма ци -
ја ма. Ипак, ова два сјај на
стрел ца има ће при ли ку да
осво је бо до ве за фи на ле у још
два ко ла ку па, у Кра гу јев цу и
Бе о гра ду, у на ред них ме сец
да на.

Већ на ред ног ви кен да мла -
ди стрел ци ће уче ство ва ти у

тре ћем ко лу Ли ге Вој во ди не у
Вр ба су, а по том и на Пр вен -
ству Вој во ди не за ју ни о ре и се -
ни о ре у Но вом Са ду.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–УБ
субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–НАПРЕДАК
субота, 16 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Београд: БЕОВУК–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – СТАР
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Прошлонедељни 
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО 3:2

ПРВА ЛИГА
В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ 0:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ – Н. ПАЗАР 79:84

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ФУТОГ 86:69
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Šuškov

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ОД ЛИЧ НИ 
КА ЧА РЕВ ЦИ

Ве ли ки ме ђу на род ни џу до-тур -
нир под на зи вом „За греб опен”
одр жан је у су бо ту, 19. ја ну а ра,
у глав ном гра ду Хр ват ске.
Учество ва ло је 612 бо ра ца из:
Ита ли је, Ау стри је, Че шке, Сло -

вач ке, Укра ји не, Сло ве ни је, Ср -
би је, БиХ, Ру му ни је и Хр ват -
ске. Наш град је пред ста вља ло
де вет так ми ча ра ЏК-а Је дин -
ство из Ка ча ре ва, ко је су пред -
во ди ли тре не ри Са ша и Бо жа -
на Ан ђе ло вић.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Пе тар Но ва ко вић, Не ма ња Ни -
шић и Ми хај ло Ан ђе ло вић. Сре -
бром су се оки ти ли Ан дри ја на
Кр те нић и Не ма ња Ни шић, а
брон зе су за ра ди ли Ни ко ли на
То шић и Раст ко Ан ђе ло вић.

СРЕБРО ЗА 
СА ЊУ МАРИЋ

У атлет ској дво ра ни у на шем
глав ном гра ду у не де љу, 20. ја -
ну а ра, у ор га ни за ци ји АСБ-а,
одр жа но је по је ди нач но Отво -
ре но пр вен ство Бе о гра да у атле -
ти ци за ста ри је пи о ни ре (так -
ми ча ри до ше сна ест го ди на).

Над ме та ње се од ви ја ло пре -
ма стро гим пра ви ли ма и про -
по зи ци ја ма Атлет ског са ве за
Ср би је, а уче ство ва ло је не ко -
ли ко сто ти на атле ти ча ра и атле -
ти чар ки из це ле зе мље. У ве о -
ма ја кој кон ку рен ци ји АК Та -
миш је уче ство вао с јед ном
атле ти чар ком и осво јио је јед -
ну ме да љу.

У тр ци на 600 м сре бр ну ме -
да љу са из у зет ним ре зул та том
од 1:40,86 за слу жи ла је Са ња
Ма рић. Она се над ме та ла у из -
у зет но ја кој кон ку рен ци ји, са
две го ди не ста ри јим атле ти -
чар ка ма, и у тр ци ко ја је би ла
уз бу дљи ва и не из ве сна до самог

кра ја још јед ном по ка за ла због
че га је јед на од нај та лен то ва -
ни јих мла дих атле ти чар ки у
Ср би ји.

Са ња Ма рић је с ре зул та том
оства ре ним у тр ци на 600 м
пр ва на ранг-ли сти нај бо љих
ре зул та та у Ср би ји у ка те го ри -
ји до че тр на ест го ди на. Та ко -
ђе, Са ња убе дљи во „чу ва” и нај -
бо љи ре зул тат на дво ран ским
так ми че њи ма у Ср би ји у овој
го ди ни на дис тан ци од 200 м,
ко ји из но си 28,26 се кун ди.

Та ко је на нај бо љи мо гу ћи
на чин про ве ре на фор ма за
пред сто је ће Пр вен ство Ср би -
је у дво ра ни, на ко јем се од
Са ње Ма рић оче ку ју сјај ни
резул та ти.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Та миш пру жио 
од ли чан от пор 
фа во ри ту

На ре ду го сто ва ње
Бе о ву ку

Утак ми ца ма 17. ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Ко шар -
ка шкој ли ги Ср би је. Пан че вач -
ки Та миш је се ри ју утак ми ца
са еки па ма из вр ха та бе ле окон -
чао ду е лом про тив Но вог Па -
за ра, ко ји је у на шем гра ду го -
сто вао у пе так, 18. ја ну а ра.

Иа ко и да ље не ком пле тан, с
нај но ви јим пе хом ко ји се огле -
дао у по вре ди скоч ног згло ба
од лич ног Сте фа на Ми тро ви ћа,
тим из на шег гра да ус пео је да
пру жи до сто јан от пор фа во ри -
ту, али ни је имао сна ге за ко -
нач но из не на ђе ње: Та миш –
Но ви Па зар 79:84, по че твр ти -
на ма 19:18, 19:17, 19:28 и 22:19.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Бо јан Јо ви чић од лич но су
за по че ли овај меч. Та миш је
играо чвр сто и агре сив но у од -
бра ни, а „трој ке” Сми ља ни ћа,
Кр сто ви ћа и Је ко ви ћа ули ва ле
су до дат ни оп ти ми зам сви ма у
до ма ћој еки пи. Ипак, Но во па -
зар ци су по ка за ли због че га се
на ла зе у вр ху та бе ле. Уме ли су
да од го во ре на пра ви на чин,
па је по сле пр вих де сет ми ну -
та до ма ћи тим имао са мо по ен
пред но сти.

Ве ли ка бор ба од ви ја ла се и у
дру гој че твр ти ни. Кр сто вић је
по го дио „трој ку” за 24:18, го -
сти су уз вра ти ли, а он да је и
Алек са Ил кић био пре ци зан с
ве ли ке уда ље но сти. То је био
пе ти по го дак Та ми ша за три
по е на... Па зар ци су успе ва ли
да одр жа ва ју при кљу чак, иа ко
је убр зо и Ча бри ло уба цио „трој -
ку” за 32:26... Сал ве зви жду ка
у Ха ли спор то ва на Стре ли шту
иза зва ла је од лу ка су ди ја да
јед ну чи сту бло ка ду „пре тво -
ре” у тре ћу лич ну гре шку Ил -
ки ћа, што је за да ва ло ве ли ки
про блем Та ми шу. Уме сто пр -
вог плеј меј ке ра, за и грао је Са -

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ПА ЗАР ЦИ ДО БРО „ПА ЗА РИ ЛИ”

ша Ра до вић, али је и он бр зо
за ра дио тре ћи фа ул. Бу ран фи -
ниш пр вог по лу вре ме на Та миш
је окон чао с три по е на „ви шка”
(38:35).

До ма ћи су и по сле од мо ра
би ли на ви си ни за дат ка. Усле -
ди ле су две „трој ке” Ил ки ћа,
па јед на Кр сто ви ћа. По сле че -
ти ри ми ну та игре у тре ћој че -
твр ти ни Та миш је во дио са
49:43, а он да је од јед ном стао.
Го сти су пот пу но пре у зе ли ини -
ци ја ти ву, па су по сле овог де -
ла утак ми це во ди ли с 57:63.

У по след њих де сет ми ну та
тим из Но вог Па за ра дик ти рао
је тем по. Та миш је „трој ком”
Је ко ви ћа ус пео да се при бли -
жи на 71:72, али за ко нач ни
пре о крет ни је имао сна ге.

Нај е фи ка сни ји у до ма ћем
ти му био је Бо јан Кр сто вић, са
20 по е на, а дво ци френ учи нак

има ли су и Ду шан Кне же вић
(16), Алек сан дар Ил кић (15) и
Алек са Ча бри ло (10 по е на).

– Пра ва пр вен стве на утак -
ми ца. Љут сам на мла ђе игра -
че ко ји су ула зи ли с клу пе.
Игра ли су без чвр сти не, без од -
го вор но сти. На жа лост, по вре -
дио нам се и Ми тро вић, ко ји
би нам мно го зна чио у овом
ду е лу. Мно го су нас де сет ко -
ва ле по вре де. Не тре ни ра мо
ка ко тре ба, јер не ма мо до вољ -
но игра ча. То се осе ти на утак -
ми ца ма. Иде мо да ље, по ку ша -
ће мо да бу де мо ја чи од свих
не да ћа и да се вра ти мо на по -
бед нич ки ко ло сек – ре као је
тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

Го сти су зна ли шта их оче -
ку је у Пан че ву, па су би ли вид -
но рас по ло же ни по сле ме ча.

– Ве о ма те шка утак ми ца.
Игра ло се на јед ну лоп ту. Ово

нам је, по мом ми шље њу, нај -
те же го сто ва ње у ли ги, јер је
Та миш за и ста сја јан тим. Же -
лим му мно го сре ће у на став -
ку пр вен ства – ис та као је Се ад
Ха џи феј зо вић, је дан од нај и -
ску сни јих ко шар ка ша Но вог
Па за ра.

Тим из на шег гра да на ред -
ног ви кен да го сту је у Бе о гра -
ду, где ће се са ста ти с Бе о -
вуком.

У од ло же ној утак ми ци у Пр -
вој ре ги о нал ној ли ги Крис-
крос је на свом те ре ну са вла -
дао Фу тог са 82:69, по че твр -
ти на ма 19:24, 21:14, 22:18 и
20:13.

По вра так Вер нач ког, Ди ми -
ћа и Угљи ћа до нео је до дат но
са мо по у зда ње и ква ли тет у еки -
пу, па је тим из на шег гра да
си гур ном игром са вла дао го -
сте из Фу то га.

ПР ВО ТИМ ЦИ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА ПО НО ВО НА ОКУ ПУ

„ДИ ЗЕЛ КА” УПА ЛИ ЛА МО ТО РЕ

ДИНАМОВИ
ШАМПИОНИ

Атле ти ча ри пан че вач ког Ди -
на ма су про шлог ви кен да од -
ра ди ли сво је пр во так ми че ње
у но вој го ди ни. Уче ство ва ли су
на Отво ре ном пр вен ству Бе о -
гра да, на ко јем су у ве ли кој
кон ку рен ци ји по сти гли за па -
же не ре зул та те. Бо је Ди на ма
бра ни ли су: Да ни ло Бу ла то вић,
Ма ри ја Мр ке ла, Стра хи ња Стев -
шић и Ан дре ја Бо жа нић.

За вр шен је зим ски од мор и за
фуд ба ле ре Же ле зни ча ра. Пр -
во тим ци клу ба ко ји је у је се -
њем де лу шам пи о на та оства -
рио за па жен успех у Срп ској
ли ги гру па „Вој во ди на” по но -
во су на оку пу, а при пре ме за
на ста вак се зо не у тре ћем ран -
гу так ми че ња по че ле су у по -
не де љак, 21. ја ну а ра.

Про зив ку игра ча из вр шио је
шеф струч ног шта ба Го ран Мр -
ђа, за јед но са сво јим са рад ни -
ци ма Не ма њом Ми тро ви ћем и
Гли го ром Шкр па ном и тре не -
ром гол ма на Вла ди ми ром Ра -
сто ви ћем.

По пу лар на пан че вач ка „ди -
зел ка” тре нут но на свом спи -
ску има 27 игра ча, а то су: Бра -
ни слав Ка та нић, Или ја Ни ко -
лов ски, Бо јан Трип ко вић, Бор -
ко Ани чић, Са ша Ру ња ић, Мар -
ко Агић, Дра ган Ђор ђе вић, Ге -
ор ги је Јан ку лов, Ђор ђе Па вло -
вић, Лу ка Лу кић, Мар ко Ста -
ној ко вић, Алек са Па вло вић, Бо -
жи дар Шо бат, Сло бо дан Спа -
сков ски, Да ни ло Ко ва че вић,
Вој кан Са рај лин, Вла ди мир
Ман дић, Ла зар Та на ско вић, Јо -
ван Ву че тић, Оскар Ке ме њи,
Ду шан Та на сић, Стра хи ња Нин -
ков, Ни ко ла Ву ји чић, Фи лип и
Алек са Са на дер, Па вле Пе тро -
вић и Ни ко ла Ам бруш.

Не ки игра чи ни су при су ство -
ва ли пр вом тре нин гу из оправ -
да них раз ло га, не ко ли ко
момака је тре нут но на про би,
али до по чет ка про лећ ног де -
ла шам пи о на та сва ка ко има

довољ но вре ме на да се све коц -
ки це сло же.

– Иза нас је је дан за и ста леп
пе ри од. По сти гли смо од ли чан
ре зул тат у је се њем де лу пр вен -
ства, па са да же ли мо да за др -
жи мо исти ни во и да се зо ну
окон ча мо на вр ху та бе ле. При -
пре ме ће мо од ра ди ти у на шем
гра ду, где има мо од лич не усло -
ве за рад. Не ко ли ко игра ча нас
је на пу сти ло, то су углав ном
мом ци ко ји су има ли ма њу ми -
ну та жу. Нај ва жни је је да је ко -
стур ти ма остао на оку пу, а тре -
нут но се пре го ва ра с не ко ли ко
фуд ба ле ра ко ји тре ба да нас
по ја ча ју – ре као је пр ви тре нер
Же ле зни ча ра Го ран Мр ђа.

То ком зим ске па у зе „ди зел -
ку” су на пу сти ли Сав ков и Це -
лин, ко ји су пре шли у ре до ве
омо љич ке Мла до сти, а оти шли
су и Си мо но вић (у Ау стри ју),
Чо ло вић и Ша ли пу ро вић.

– На ши но ви чла но ви по ста -
ли су Јо ван Ву че тић, ко ји је
сти гао из Ин тер на ци о на ла, и
Вла ди мир Ман дић, до ско ра -
шњи фуд ба лер ОФК-а Вр шац.
Обо ји ца су ве зни игра чи и ве -
ру јем да смо с њи ма до би ли на
ква ли те ту. Си гур но ће мо се по -
ја ча ти с још три или че ти ри
игра ча, а у пре го во ри ма смо
са што пе ром, бе ком и на па да -
чем. Наш циљ је да из бо ри мо
што бо љи пла сман на кра ју

првен ства – ис та као је пр ви
човек Же ле зни ча ра Зо ран
Наун ко вић.

Пр ву кон трол ну утак ми цу
пан че вач ка „ди зел ка” ће од и -
гра ти 3. фе бру а ра у Ива но ву
про тив Стре ле. На те ре ну по -
ред Ха ле спор то ва, 6. фе бру а -
ра, го сто ва ће БСК 1925 из Ба -
тај ни це, а са мо три да на ка -
сни је, на истом те ре ну, Же ле -
зни чар ће од ме ри ти сна ге и с
Вр шцем. За 13. фе бру ар је за -
ка за на про ве ра про тив Цр ве не
зве зде из Ма лог Мо кр ог Лу га,
а по том сле де ду е ли с Бе жа ни -
јом, Мла дим рад ни ком из
Пожа рев ца и Рад нич ким из 
Баран де.

У тр ци ста ри јих пи о нир ки
на 600 м по бе ди ла је Ма ри ја
Мр ке ла, с ре зул та том 1:39,56.
Стра хи ња Стев шић се над ме -
тао у ди сци пли ни на 800 м у
кон ку рен ци ји ста ри јих пи о ни -
ра и осво јио је злат ну ме да љу,
с но вим лич ним ре кор дом, ко -
ји са да из но си 2:09,32. У тр ци
ста ри јих пи о ни ра на 2.000 м
на сту пио је Ан дре ја Бо жа нић
и осво јио је брон за ну ме да љу,
с вре ме ном 6,50 ми ну та. Да -
ни ло Бу ла то вић, иа ко мла ђи
пи о нир, над ме тао се са ста ри -
јим ри ва ли ма на 300 м и с вре -
ме ном од 45 се кун ди обо рио
лич ни ре корд.

На ред ног ви кен да, та ко ђе у
атлет ској дво ра ни у Бе о гра ду,
би ће одр жа но Пр вен ство Ср -
би је за мла ђе ју ни о ре, на ко -
јем ће Ди на мо та ко ђе има ти
сво је пред став ни ке.
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Невена Видаковић,
гимназијалка:

     – Вероватно ћу ићи 
у Халу спортова на 
утакмицу, а можда ћу
погледати и неку 
представу. Одмараћу 
се и помало ћу учити.

Аранђел Бакурски,
гимназијалац:

     – Ићи ћу на 
рођендан код другари-
це и изаћи ћу 
с другарима. Мало 
ћу вежбати физику.

Александар Ромић,
гимназијалац:

     – Провешћу време
ван куће с друштвом.
Одмараћу се, овог 
викенда нећу учити.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Још више
Разгранатост идеја.

    Отвореност ума.

    Језгровитост духа.

    Упорност, неодустајање.

    Продорност.

    Све то.

    То је нешто више.

    Али неопходно је још.

Врх
Поштовати све оне који су постигли нешто пре нас.

    Вредност препознати у ономе што нам је остављено.

    Бити свестан чињенице да од тебе не креће историја.

    Ни филозофија.

    Слагање мисли с речима.

    Речи са здравом радозналошћу других.

    Бити будан, самосвестан.

    Е, онда тек креће пут ка врху.

Фокус
Пажњу делити несебично.

    Док је прималац заслужује.

    Заслужити примање пажње.

    Узимати је широм отворених очију.

    Јер, ко жмури, сањари, није ту.

    Дегустирати сопствено постојање на све могуће начине.

    А фокусирати се на оно најбитније.

    Теби најбитније.

Без прем ца на Бал ка ну

Им по зант ни ре зул та ти

На све ча ној го ди шњој до де ли на гра да
за нај бо ље ама тер ске тр кач ке клу бо ве
на Бал ка ну удру же ње „Ма ра тон ци Пан -
че во” осво ји ло је укуп но 22 пе ха ра, у
ви ше ка те го ри ја, ме ђу ко ји ма је и онај
нај ва жни ји – пе хар на ме њен нај бо љем
ама тер ском тр кач ком удру же њу на
Бал ка ну.

„Ма ра тон ци Пан че во” осно ва ни су у
ја ну а ру 2016. го ди не, а са да већ има ју
пре ко 60 чла но ва, љу би те ља ре кре а тив -
ног тр ча ња у на шем гра ду и око ли ни.
Чла но ви овог удру же ња на до ма ћим и
ме ђу на род ним тр ка ма ис тр ча ли су не -
ве ро ват них 19.400 ки ло ме та ра то ком

ИЗ ВАН РЕ ДАН УЧИ НАК НА ШИХ СУ ГРА ЂА НА У ПРО ШЛОЈ ГО ДИ НИ

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ МА РА ТОН ЦИ 
– СТВАР НО НАЈ БО ЉИ

2018. го ди не. Ови сјај ни љу ди по ста -
ли су вр сни про мо те ри здра вог на чи -
на жи во та и узор за мно ге на ше су -
гра ђа не.

Пред сед ни ца удру же ња Љи ља Та сић
је 2018. го ди ну кру ни са ла са че ти ри
осво је на пе ха ра. На ша су гра ђан ка је
за у зе ла дру го ме сто у оп штој ка те го -
ри ји, би ла је дру га и у кон ку рен ци ји
да ма од 40 до 54 го ди не, сре бр но од -
лич је је за ра ди ла и у Дај монд ли ги, а
три јум фо ва ла је у Ку пу. Нај дра жа Љи -
љи на по стиг ну ћа у 2018. го ди ни би ли
су ме ђу на род ни ма ра то ни у Чи ка гу,
Мо скви и Ис тан бу лу.

Од ли чан је био и Мир ко Во ји но -
вић, ко ји је у 2018. за слу жио чак осам
пе ха ра. Овај сјај ни тр кач је та ко ђе

осво јио дру го ме сто у оп штој ка те го ри -
ји, три јум фо вао је у гру пи ма ра то на ца
од 40 до 54 го ди не, а ис тр чао је и нај ви -
ше по лу ма ра то на. По бе дио је у Ку пу за
му шкар це, осво јио је дру го ме сто у Дај -
монд ли ги, а има и нај ви ше пре ђе них
ки ло ме та ра у 2018, као и нај ве ћи број
пре тр ча них пе ри о дич них тре кинг тр ка.

Жељ ко Зељ ко вић је ре пре зен та ти вац
Ср би је у ул тра ма ра то ну. На Европ ском
шам пи о на ту у ул тра ма ра то ну (тр ча ње
на 24 са та) за у зео је 38. ме сто, док је у
Ср би ји осво јио брон за но од лич је у тр -
ци ко ја је тра ја ла два на ест са ти. Жељ ко
је осво јио дру го ме сто на пла нин ској
тр ци на Ја дов ни ку, у ду жи ни од 111 ки -
ло ме та ра. Овај из ван ред ни тр кач је у
укуп ном пла сма ну за 2018. го ди ну за -
слу жио тре ће ме сто у гру пи ма ра то на -
ца од 40 до 55 го ди на.

Алек сан дар Ми тић је осво јио пр во
ме сто у ка те го ри ји „нај ду же на ста зи у
2018. го ди ни”, за слу жио је тре ће ме сто
у ге не рал ном пла сма ну, а дру го у кон -
ку рен ци ји тр ка ча од 40 до 55 го ди на.

Ма рин ко Кне же вић је био нај бо љи у
кон ку рен ци ји ма ра то на ца пре ко 55 го -
ди на. По пу лар ни Ма ре је у 2018. го ди -
ни ис тр чао чак је да на ест ул тра ма ра то -
на и се дам ма ра то на.

Сва ко од по ме ну тих тр ка ча ис тр чао
је пре ко 2.000 ки ло ме та ра у про шлој
го ди ни. Сва ка част!

Из ван ре дан је био и Но ви ца Сто ја но -
вић, тре нут но нај бр жи ма ра то нац. Он
је на Бе о град ском ма ра то ну за у зео пе то
ме сто, с вре ме ном 2:54. На „Пан че вач -
ком ма ра то ну” је три јум фо вао с ре зул -

та том 3:12, док је на „Но во сад ском ре -
ци кла жном ма ра то ну” дру ги сти гао на
циљ. Но ви ца је на „Ко сто лач ком по лу -
ма ра то ну” по ста вио лич ни ре корд, ко ји
са да из но си 1:18, а три јум фо вао је и на
„Сви лај нач ком по лу ма ра то ну”.

Иван Јев тић је осво јио пр во ме сто у
ка те го ри ји по чет ни ка (пр ва го ди на тр -
ча ња на зва нич ним так ми че њи ма), а на
„Ме ди ци ни ја ди” Ме ди цин ског фа кул -
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду осво јио
је злат ну ме да љу.

Не ма ња Цр но бр ња је за у зео дру го ме -
сто у ка те го ри ји му шка ра ца до 24 го ди -
не, а за па же ни су би ли и Бе о гра ђа ни у
ре до ви ма пан че вач ких ма ра то на ца: Вла -
ди мир Ко лић је уче ство вао на ма ра то -
ни ма у Чи ка гу и Бар се ло ни, Зо ран и Је -
врем Ћо сић су ис тр ча ли де сет од но сно
се дам по лу ма ра то на у 2018. го ди ни, а
ве о ма за па жен био је и Алек сан дар Узе -
лац.

У стан дард ној по ста ви „Ма ра то на ца
Пан че во” има још мно го чла но ва са им -
по зант ним бро јем тр ка у 2018. го ди ни.

Сла во мир Бор ка је уче ство вао на ма -
ра то ну у Ати ни, а сле де ћи циљ му је да
ис тр чи тр ке у свим глав ним гра до ви ма
бив ше СФРЈ. До оства ре ња ци ља пре о -
ста ло му је још са мо уче шће на тр ци у
За гре бу.

Дра ган Ми ла ши но вић је је дан од мо -
ма ка ко је мо же мо ви де ти ка ко тр че по
гра ду бу квал но сва ког да на. Осво јио је
дру го ме сто у сво јој ста ро сној ка те го ри -
ји на по лу ма ра то ну на Сре бр ном је зе ру
и пр во ме сто у укуп ном пла сма ну у
Крос-три а тлон се ри ји за 2018. го ди ну.

Не над Вељ ко вић је ис тр чао ве ли ки
број по лу ма ра то на у 2018. го ди ни, а
нај те жа је би ла тр ка „Maze up” с 36
пре пре ка на 24 км у Је ла шнич кој кли -
су ри.

Ма ри на и Ми лан Гве ро су јед ни од
нај ста ри јих чла но ва „Ма ра то на ца Пан -
че во”, али то им не сме та да сва ке го -
ди не ис тр че сто ти не ки ло ме та ра, што
на тр ка ма, што на тре нин зи ма.

Сви ови, али и мно ги дру ги љу ди чи -
не јед ну сло жну, ве се лу и здра ву дру -
жи ну, ко ја је свој ен ту зи ја зам пре тво -
ри ла у ве ли ки спорт ски ре зул тат удру -
же ња „Ма ра тон ци Пан че во” и по сти гла
да Град Пан че во по ста не во де ћи град у
Ср би ји ка да при ча мо о ре кре а тив ном
тр ча њу на ду же ста зе.

„Ма ра тон ци Пан че во” оче ку ју још но -
вих чла но ва до сед мог „Пан че вач ког ма -
ра то на”, ко ји ће би ти одр жан у ав гу сту.

При дру жи те им се.

А. Живковић


