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Ве ћи на про дав ни ца 
за тво ре на пр вог да на 
но ве го ди не и за Бо жић

За пра зни ке де жур ни
објек ти До ма здра вља

Пан чев ци ко ји се још ни су снаб де ли
пред но во го ди шње и бо жић не пра -
зни ке, ове го ди не ће то мо ћи да ура -
де у про дав ни ца ма чак се дам тр го -
вач ких ла на ца, ко ли ко их у на шем
гра ду има про дај не објек те.

Са мо по слу ге „Идее” у не де љу, 30.
де цем бра, ра де нор мал но (од 7 до 23
са та), а у по не де љак, 31. де цем бра,
скра ће но (од 7 до 18 са ти). Пр вог да -
на но ве го ди не не ће ра ди ти, а су тра -
дан се све вра ћа у нор ма лу.

Сле де ћи дан ка да ће рад но вре ме
би ти из ме ње но, је сте 6. ја ну ар, јер ће

са мо по слу ге би ти отво ре не са мо до
18 са ти. На Бо жић, 7. ја ну а ра, не ће
ра ди ти.

Про дај ни објек ти „Го мек са” би ће
отво ре ни 31. де цем бра до 19 са ти, а
1. ја ну а ра ће би ти за тво ре ни. Су тра -
дан, 2. ја ну а ра, ра ди ће скра ће но (до
20 са ти), а од 3. до 5. ја ну а ра уо би ча -
је но. На Бад њи дан ће би ти отво ре ни
са мо до 19 са ти, а су тра дан, 7. ја ну а -
ра, не ће ра ди ти.

Што се ти че про дај них обје ка та
„Мак си ја”, они ће до не де ље, 30. де -
цем бра, ра ди ти до 21 сат, а у по не де -
љак, 31. де цем бра, до 18 са ти. Скра -
ће но рад но вре ме ће има ти и за Бад -
њи дан, 6. ја ну а ра.

Ка да је реч о мар ке ту ДИС у „Авив
пар ку”, он ће има ти уо би ча је но рад -
но вре ме, осим 31. де цем бра, ка да ће
ра ди ти до 18 са ти. Су тра дан ће ње гов
про дај ни обје кат би ти за тво рен, а 6.

ТР ГО ВИН СКИ ЛАН ЦИ ОБ ЈА ВИ ЛИ РАД НО ВРЕ МЕ ЗА ПРА ЗНИ КЕ

ПА У ЗА СА МО 1. ЈА НУ А РА, 6. ЈА НУ А РА СКРА ЋЕ НО

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА

У Заводу „Панчевац” 
уверења само 1.700 динара
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 три године од
дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2019. 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 прекр-
шајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз оду-
зимање оружја.

ПРАЗНИЧНО РАДНО
ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ

Понедељак, 31. децембар, од 8 до
13 сати.

Уторак и среда, 1. и 2. јануар – 
нерадни дани.

Четвртак и петак, 3. и 4. јануар,
од 8 до 13 сати.

Понедељак, 7. јануар – нерадни
дан.

Уторак, 8. јануар, од 8 до 18 сати.

ја ну а ра ће та ко ђе ра ди ти скра ће но,
до 18 са ти.

Мар кет „Ли дла” ће то ком пред сто -
је ћих пра зни ка ра ди ти по из ме ње ном
рад ном вре ме ну. Дан пре но ве го ди -
не би ће отво рен све до 18 са ти, а су -
тра дан не ће ра ди ти. У сре ду, 2. ја ну а -
ра, ра ди ће ре гу лар но, а 6. ја ну а ра ће
по но во би ти отво рен са мо до 18 са ти.
Тај про дај ни обје кат би ће за тво рен 7.
ја ну а ра,  а дан ка сни је, 8. ја ну а ра, на -
ста вља да ра ди по ста ром (од 8 до 22
са та).

Мар ке ти „Аро ме” ра ди ће 31. де -
цем бра до 22 или до 23 са та, а 1. ја -
ну а ра не ће уоп ште ра ди ти. На кон то -
га, од 2. ја ну а ра, рад но вре ме ће би ти
по ста ром.

То ком пред сто је ћих пра зни ка би -
ће из ме ње но и рад но вре ме здрав -
стве них слу жби. За вод „Пан че вац” не -
ће ра ди ти пр ва два да на у но вој го ди -
ни, а од 3. ја ну а ра рад но вре ме ће би -
ти по ста ром. Де жур на ам бу лан та у
Пан че ву би ће „Гор њи град”, ко ја ће
ра ди ти од 7 до 19 са ти. Ам бу лан те у
се ли ма ра ди ће у су бо ту, 29. де цем -
бра, од 7 ују тру па до 13 са ти, а 30.
де цем бра од 7 до 12.

По след њег да на у овој го ди ни би ће
отво ре не од 7 до 20 са ти, а 1. и 2. ја -
ну а ра до 12 са ти. На дан Бо жи ћа, 7.
ја ну а ра, та ко ђе ће би ти отво ре не до
12 са ти. Ам бу лан та у Ива но ву де жу -

ра ће од 7 до 10 са ти, а Слу жба сто ма -
то ло шке здрав стве не за шти те од 8 до
18 са ти.

Де жу ра ће и пе ди ја триј ско оде ље -
ње, као и Оде ље ње за здрав стве ну за -
шти ту школ ске де це. Они ће 29. и 30.
де цем бра, као и 1, 2. и 7. ја ну а ра ра -
ди ти од 7 до 19 са ти.

Јав но ко му нал но пред у зе ће АТП
об ја ви ло је да ће од 24. де цем бра при -
ме њи ва ти ред во жње ко ји ва жи то -
ком школ ског рас пу ста. Ау то бу си на
ли ни ји 2 по ла зи ће уо би ча је но, а они
на ли ни ји 3 ићи ће на 30 ми ну та од 5
до 8 и од 13 до 17 са ти. У оста лим
тер ми ни ма ће по ла зи ти на сва ких сат
вре ме на.

Ау то бу си на ли ни ји 4 ићи ће на по -
ла са та од 5 до 8 и од 12.30 до 16.30, а
у остат ку да на на 60 ми ну та. Ин тер -
ва ли по ла за ка ау то бу са на ли ни ји 6
су: од 5 до 8 и од 12.30 до 16.30 на
сва ких 30 ми ну та, а у остат ку да на на
сва ких сат вре ме на.

Про ме ње ни су и тер ми ни по ла за ка
на ли ни ји 14, јер у ин тер ва лу од 5.20
до 8.20 и од 12.20 до 16.20 ау то бу си
иду на 30 ми ну та. Ван то га во зи ће пут -
ни ке на сат вре ме на. То ком рас пу ста
се уки да ју по ла сци за Ба нат ски Бре -
сто вац (у 6.40 и 13.40), Ива но во (7.40,
9.40, 13.30 и онај у 19.30), Гло гоњ
(5.20, 16.20, 19.20) и Ко ва чи цу (13.00).

М. Гли го рић

Срећна нова                  година2019.

цена 40 динара

Енигматика!
» страна 14



ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Новогодишњи базар.

У центру града, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 28. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Пар ла мен тар но! 
Су штин ски!

Они што шту ју по ли тич ки плу ра ли зам, ар гу мен то ва но кан ди до ва -
ње раз ли чи тих иде ја на исте те ме, да кле сви ко ји ма је де мо кра -
тич ност есен ци ја по ли тич ког жи во та – ни су има ли мно го раз ло га
за за до вољ ство то ком 2018.

Де сет пр сти ју је пре ви ше ка да би смо се при се ти ли бро ја ово го -
ди шњих кон фе рен ци ја за но ви на ре у ре жи ји опо зи ци је. Је сте она
по ма ло жи вах ну ла ле тос, ка да су одр жа на три-че ти ри за јед нич ка
на сту па у ве зи с при вре дом, али то је пре ма ло за град ве ли чи не
Пан че ва. Би ло је и не ко ли ко три би на са ак тив ним при сту пом по -
ли ти ци, али се са мо на то свео ен ту зи ја зам не вла ди ног сек то ра.

Си ту а ци ја ко ју ак ту ел на власт уме да ко ри сти и, ре кло би се, др -
жи под кон тро лом.

Је ди ни све у куп но по зи ти ван ути сак оста ви ле су рас пра ве на сед -
ни ца ма Скуп шти не гра да. Би ло их је де сет, а по след ња, је да на е ста
би ће одр жа на 29. де цем бра.

Е, ту је мо гао да се осе ти дух пар ла мен та ри зма!
Већ на пр вом за се да њу, по чет ком ја ну а ра, до го ди ло се чу до: у

пот пу но сти је при хва ћен аманд ман опо зи ци је! Те ма је би ла пре и -
спи ти ва ње ра да ко ми си ја и рад них те ла фор ми ра них у окви ру ло -
кал не са мо у пра ве, а под но си о ци аманд ма на су под ву кли да је то
„ма ли, али зна ча јан ко рак”.

По што је 16. мар та дво је од бор ни ка СРС-а на пу сти ло стра нач ку
од бор нич ку гру пу, она је пре ста ла да по сто ји. Да ли је оно ка да од -
бор ни ци са ми се бе сни ма ју за го вор ни цом скуп шти на или цир кус,
за пи тао је при сут не, истог да на, пред сед ник пар ла мен та. По вод за
жуч ну рас пра ву би ло је не по сто ја ње пре но са сед ни ца ло кал не скуп -
шти не, а ре дом су ис пред ми кро фо на ме сто за у зи ма ли број ни ло -
кал ни по ли ти ча ри. Бра во за ре чи тост! Без кон струк тив не пре пир -
ке не ма ни чег, ни љу бав не ве зе, ни во ђе ња гра да...

Сле де ћи скуп је ли чио на пар ла мен тар но за се да ње то ком ког
тре ба да се су че ља ва ју ми шље ња са мо пре пр ве зва нич не те ме, ка -
да су опо зи ци о ни од бор ни ци обра зла га ли соп стве не пред ло ге за
из ме ну и до пу ну днев ног ре да. Ак тив ни су би ли пред став ни ци „Сло -
бод ног Пан че ва” и од бор нич ке гру пе „За на ше Пан че во”, ДЈБ-а...
Тра же но је „уво ђе ње ван ред ног ста ња због оп са де ко ма ра ца”, као и
да се они тре ти ра ју из ави о на јер, пре ма ре чи ма ра ди ка ла, „Ср би ја
ни је у ЕУ, ни ти ће ика да би ти”.

По што је по чет ком ма ја гра до на чел ник на ја вио до ла зак не мач -
ког ин ве сти то ра и ти ме сма ње ње бро ја не за по сле них, усле дио је
ду го тра јан апла уз вла да ју ће ве ћи не и... рас пи ти ва ње опо зи ци је око
де та ља: „Ка ко ће мо обли га ци о но да по кри је мо обе ћа но ан га жо ва -
ње до ма ће гра ђе вин ске опе ра ти ве?” Чу ле су се и кон ста та ци је:
„Стра не ин ве сти то ре при вла че џа ба зе мљи ште и нај бед ни је пла те
у Евро пи, а бра ћа Ру си да ју рад ни ци ма 100.000 ди на ра у Ра фи не -
ри ји”; „Наш по сао ов де је да за ме ра мо и за ке ра мо, а не да ка сни је
ка же мо ка ко не што не ва ља – не на па да мо ин ве сти ци ју, већ прин -
цип, пи та њем да ли је мо гло бо ље и ви ше”. Од го вор ко ји су до би ли
од вла сти био је: „Ми сли те да Нем ци ула жу 85 ми ли о на евра да би
се игра ли!?”

Су пер! Енер ги ја ни је спла сла! Скуп штин ски! Су штин ски!
Би ли смо у при ли ци да гле да мо и „ми ни-пер фор ман се” скри ва -

ња од ка ме ра те ле ви зи је, тра же но је да се „у план Град ског шта ба
за ван ред не си ту а ци је за сле де ћу го ди ну уба ци по тен ци јал на опа -
сност од ки ше”, од бор ни ци су по ста вља ли пи та ња ти па „на осно ву
че га се ме ри ’ква ли тет тра ве’ ако то ни је ње на ви си на”...

Је дан од ре зул та та жи во сти за го вор ни цом је да се пред крај ове
го ди не на јед ном за се да њу ди ску то ва ло о ско ро свим тач ка ма днев -
ног ре да, а би ло их је пе де се так, као и да су на за сад по след њој
Скуп шти ни гра да вре ме пред ми кро фо ном мал те не рав но прав но
по де ли ле опо зи ци ја и власт. Бу ђе ње пар ла мен та ри зма.

За 2019, као и сва ку сле де ћу на сту па ју ћу го ди ну, циљ и же ља ус -
прав них љу ди се по кла па ју: ми сли ти сво јом гла вом.

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.

На јед ној сед ни ци Оп штин ског ве ћа
до не та је од лу ка да Пан че во за поч не
си стем на пла те пар ки ра ња. Ка ко је
обра зло же но, циљ та кве од лу ке био је
да се пре ки не ха ос у на шем гра ду ка -
да је реч о пар ки ра њу и да се уве де
ред у ту област.

Од лу че но је и да се мак си мал но ис -
ко ри сте ис ку ства гра до ва ко ји су већ
кре ну ли са овом но ви ном, као и да се
при ход од на пла те пар ки ра ња ко ри -
сти на мен ски, за из град њу но вих, као
и ре кон струк ци ју и опре ма ње већ по -
сто је ћих јав них пар ки ра ли шта. Ина -
че, уво ђе њу на пла те пар ки ра ња у Пан -
че ву прет хо ди ле су ве ли ка скеп са
ме ђу на шим су гра ђа ни ма, као и по -
ле ми ке на те му да ли ће ова но ви на

за жи ве ти у Пан че ву и хо ће ли наш
град ус пе ти да  је ре а ли зу је.

Уво ђе ње на пла те јав ног пар ки ра ња
би ло је јед на од уда р них те ма „Пан -
чев ца” број 4148, ко ји је иза шао из
штам пе 7. ју ла 2006. го ди не.

На по ли тич ким стра на ма на ја ви ли
смо про тест Вој во ђан ске стран ке ис -
пред но вог СУП-а због по зи ва пред -
сед ни ка те пар ти је на са слу ша ње у са -
о бра ћај ну по ли ци ју, јер је по ста вио
ба ри ка де на пу те ви ма Пан че во –Ко -
вин и Пан че во –Вр шац и ти ме оне мо -
гу ћио нор мал но од ви ја ње са о бра ћа ја.

Пре не ли смо и љу ти то ре а го ва ње
Де мо крат ске стран ке, ко ја је оп ту жи -
ла но ви на ре „Пан чев ца” да ни јед но
ње но са оп ште ње ни је пре не то ко рект -
но и у це ли ни. Об ја ви ли смо и ин -
фор ма ци је о из бо ру др Не бој ше Та -
си ћа за пред сед ни ка Оп штин ског
од бо ра Гра ђан ског са ве за Ср би је и
Алек сан дра Фар ка ша за пред сед ни ка
Оп штин ског од бо ра „Г17 плус”.

Чи та о це „Пан чев ца” смо оба ве сти -
ли о три те шка са о бра ћај на уде са ко -
ји су се де си ли у раз ма ку од че ти ри
да на на те ри то ри ји Пан че ва. У пр вом,
ко ји се до го дио усред да на у Омо љи -
ци, по ги ну ле су осо бе ро ђе не 1953. и
1978. го ди не, као и јед но јед но го ди -
шње де те, а те шко су по вре ђе не две

осо бе. До уде са је до шло услед ди -
рект ног су да ра два ју ау то мо би ла, а
уда рац је био то ли ко јак да је је дан
од стра да лих из ле тео кроз про зор и
про на ђен је де сет ме та ра да ље од пот -
пу но смр ска ног ау то мо би ла.

Дан ка сни је те шко је по вре ђен тро -
го ди шњи де чак ко ји је пре тр ча вао
ули цу ван пе шач ког пре ла за, ка да је
на ње га на ле тео ау то мо бил. Три да на
по сле то га до го ди ла се са о бра ћај на
не сре ћа код не ка да шње Фа бри ке обу -
ће. До ње је до шло ка да је во зач ау то -
мо би ла по ку шао да из бег не ци стер ну
ко ја се кре та ла ис пред ње га. Због то -
га се су да рио с дру гим ау то мо би лом,
а том при ли ком је сру шен обли жњи
се ма фор. Оба во за ча су по вре ђе на,

али ни су би ли жи вот но угро же ни, иа -
ко су за до би ли те шке по вре де.

„Пан че вац” број 4148 пи сао је и о
про сла ви 50-го ди шњи це ра да Ин сти -
ту та „Та миш”, не ка да ве ли ке фир ме,
ко ја је оку пља ла број не ин же ње ре и
дру ге по љо при вред не струч ња ке. Те
фир ме одав но не ма, а не ста ла је, као
и мно ге дру ге, то ком тран зи ци је.

Наш лист је пре нео и пи смо јед не
озло је ђе не су гра ђан ке, чла ни це та да -
шње ло кал не не вла ди не ор га ни за ци -
је. Она је „Пан чев цу” за ме ри ла због
то га што се ње го ви но ви на ри, ка ко сто -
ји у ње ном пи сму, у по је ди ним тек сто -
ви ма при бли жа ва ју ан ти мо дер ни стич -
ким и ан ти за пад њач ким ста во ви ма
ка кви се мо гу про чи та ти на сај то ви ма
„Обра за”, „Срп ских две ри”, „Све тог Ју -
сти на”, „Но мо ка но на” и не ких дру гих
ул тра де сни чар ских и кон зер ва тив но-
на ци о на ли стич ких ор га ни за ци ја.

СТА РИ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

КА КО ЈЕ УВЕ ДЕ НА НА ПЛА ТА ПАР КИ РА ЊА

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић



Завод за здравствену за-
штиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, констант-
но ради на проширењу бо-
гатог спектра својих услу-
га, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Пан-
чевки већ и становника чи-
тавог јужног Баната.

Савремени уређаји, љуба-
зно особље, пријатан амби-
јент, брза и професионална
услуга, све већи број пре-
гледа који се у нашем гра-
ду не раде ни на једном дру-
гом месту – само су неке од
карактеристика које су из-
двојили задовољни клијен-
ти Завода „Панчевац”.

Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-
ника у Панчеву, Завод ши-
ри и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих струч-
њака из Клиничког центра
Србије и са Института „Де-
диње” у Београду.

Тако сада корисници услу-
га Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдо-
мена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица
Лазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да
др Љубицу Лазић колеге сма-
трају једним од најбољих ди-
јагностичара у нашој земљи.

Такође суботом, заинте-
ресовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних пре-
гледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко јед-
њака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од воде-
ћих стручњака у тој обла-
сти – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и маги-
стар кардиологије са Инсти-
тута „Дедиње”. Специјали-
стички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука ср-
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич-
ки преглед и ултразвук ср-
ца по цени од 7.000 динара.

Суботом специјалистич-
ке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панче-
вачке Опште болнице, а уро-
лошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из обла-
сти гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „На-
родни фронт”. Треба напо-
менути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренут-
но на акцији, па тако ком-
плетан уролошки преглед
кошта 2.000 динара, ултра-

звучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара,
док обе ове услуге у пакету
коштају 3.600 динара.

Као што је већ наглаше-
но, сви набројани специја-
листички прегледи обавља-
ју се само суботом, а зака-
зују се радним данима пу-
тем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

Сваког радног дана у За-
воду „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер пре-
гледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе вра-
та и меких ткива. Ове пре-
гледе искључиво радним да-
нима обавља др Ненад Мар-
гитин, специјалиста радио-
логије, шеф одсека CT ди-
јагностике и заменик на-
челника Службе радиоло-
шке дијагностике у Општој
болници Панчево.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја
се и по томе што у хемато-
лошко-биохемијској лабо-
раторији те установе паци-

јенти већину верификова-
них, контролисаних и су-
мираних резултата могу до-
бити за свега сат времена.

У Заводу ће ускоро поче-
ти да се проводи и амбу-
лантна хирургија, а све ин-
тервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Го-
ран Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца би-
ра Завод „Панчевац”, посеб-
но онда када је неопходно
урадити прегледе и анали-
зе на једном месту и доби-
ти резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, приме-
ра ради, све врсте лекар-
ских уверења издају за мак-
симално два сата.

Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за кли-
јенте осмишљени и нови па-
кети услуга по изузетно по-
вољним ценама, а више о
томе, као и о додатним по-
годностима које остварују
сви они који поседују ло-
јалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на ре-
кламним странама актуел-
ног броја нашег листа.

Додатне информације мо-
жете добити путем телефо-
на Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а новости пратите и на
сајту www.za vod pan ce vac.rs ,
као и на „Фејсбук” страни-
ци Завода.

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Петак, 28. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

КРАЈ ЈЕД НЕ ФА БРИ КЕ

„АЗО ТА РА” БАН КРО ТИ РА ЛА
Ви си на ду го ва ве ћа
од вред но сти 
имо ви не

Про шли сви за кон ски
ро ко ви

Од по не дељ ка, 18. де цем бра,
„Азо та ра” ви ше зва нич но не
по сто ји, јер је пан че вач ки При -
вред ни суд про гла сио њен бан -
крот. Та од лу ка још ни је ва же -
ћа, а сту пи ће на сна гу на кон
што ис тек не рок пред ви ђен за
жал бу Апе ла ци о ном при вред -
ном су ду у Бе о гра ду.

По сле то га пре о ста је са мо
про да ја „Азо та ри не” имо ви не
да би се на ми ри ли ду го ви те
фа бри ке.

Под се ћа мо, у пан че вач ком
При вред ном су ду је 22. ок то -
бра одр жа но пр во по ве ри лач -
ко ро чи ште. Та да је са оп ште но
да у слу ча ју да не ко од по ве ри -
ла ца „Азо та ре” (ЈП Елек тро -
при вре да Ср би је, ЈКП „Хи ги -
је на” из Пан че ва, „Про мист” д.
о. о. из Но вог Са да, „Елик сир”
д. о. о. из Пра хо ва и „Им пулс
хе ми ја” из Но вог Са да) под не -
се план ре ор га ни за ци је, она не -
ће бан кро ти ра ти, већ ће на ста -
ви ти да ра ди. У су прот ном, уко -
ли ко не бу де пла на, бан крот ће
би ти не ми но ван.

На пр вом по ве ри лач ком ро -
чи шту за „Азо та ру” је из нет по -
да так да је вред ност те фа бри -
ке 11,9 ми ли јар ди ди на ра, а да
су ње не оба ве зе 24,6 ми ли јар -

ди. Због те дра стич не раз ли ке
пред ло же но је да се од мах про -
гла си бан крот те фа бри ке и
оба вље но је гла са ње. Ме ђу тим,
ни је дан од при сут них пред став -
ни ка по ве ри ла ца ни је гла сао
за бан крот „Азо та ре”.

Нај ви ши ор га ни на ше др жа -
ве су про те клих го ди на би ли у
по тра зи за мо гу ћим стра те -
шким парт не ром „Азо та ре”, а
до пред ло га за по кре та ње ње -
ног сте ча ја био је ак ту е лан по -
зив Ми ни стар ства при вре де по -
тен ци јал ним ин ве сти то ри ма за

ЈКП „Зе ле ни ло” по зва ло је све
на ше су гра ђа не ко ји су пла ни -
ра ли да укра се јел ка ма сво је
до мо ве пред пред сто је ће пра -
зни ке, да их ку пе на штан ду
тог јав ног ко му нал ног пред у -
зе ћа на Зе ле ној пи ја ци.

То је мо гу ће учи ни ти све до
31. де цем бра, сва ког рад ног да -
на и у су бо ту од 8 до 16 са ти, а
у не де љу од 8 до 13 са ти. Јел ке
до јед ног ме тра ко шта ју 900
ди на ра, а це на оних од ме тра
до ме тра и по је 1.300 ди на ра.

За јел ке ве ли чи не од јед ног
и по до два ме тра по треб но је
из дво ји ти 1.800 ди на ра, а оне
нај ве ће (од два-три ме тра) ко -
шта ју 2.500 ди на ра. У ко нач ну
це ну ове ку по ви не тре ба ура -
чу на ти и це ну сак си је, ко ја ста -

је 800 ди на ра. До дат не ин фор -
ма ци је мо гу се до би ти пу тем
те ле фо на 377-904, 377-906 и
377-908.

М. Г.

ПО ЗИВ ЈКП-а „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”

Сачувајмо јел ке

Ре пу блич ки фонд за здрав стве -
но оси гу ра ње оба ве шта ва гра -
ђа не да од са да има ју мо гућ -
ност да од над ле жних у На ци о -
нал ном кон такт-цен тру РФ ЗО-
а на јед но ста ван и лак на чин
до би ју све нео п ход не ин фор -
ма ци је у ве зи са оства ри ва њем
сво јих пра ва из до ме на оба ве -
зног здрав стве ног оси гу ра ња.

Но ви бро је ви те ле фо на ко је
мо же те по зва ти ка ко би сте до -
би ли нео п ход не ин фор ма ци је,
је су 0700/333-443 (по це ни ло -

кал ног по зи ва) и 011/735-09-
00 (за по зи ве с мо бил ног те ле -
фо на и из ино стран ства). Уко -
ли ко вам је по треб но ле че ње у
ино стран ству, по дат ке о до ку -
мен та ци ји ко ју тре ба да при -
ку пи те, као и о све му оста лом
што би мо гло да вас ин те ре су -
је у ве зи са овом те мом до би -
ће те на те ле фон 011/20-53-683.

Рад но вре ме свих ин фо-ли -
ни ја је сва ког рад ног да на од
7.30 до 15.30.

Д. К.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ РФ ЗО-а

Отво ре на но ва 
ин фо-ли ни ја

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 но во го ди шње 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.

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.

Бу ду ћи да је сре да, 2. ја ну ар,
не рад ни дан, 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 че твр так,
3. 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.

Д. К.

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ

На ред на ак ци ја 
у че твр так, 3. ја ну а ра

до ста вља ња пи сма о за ин те ре -
со ва но сти.

Под се ћа мо, ми ни стар ру дар -
ства и енер ге ти ке у Вла ди Ср -
би је Алек сан дар Ан тић из ја вио
је да је сте чај „Азо та ре” био не -
ми но ван. Он је до дао да се, и
по ред свих по ку ша ја да се по -
ве ћа ње на ефи ка сност и сма ње

тро шко ви ула зних си ро ви на,
ни је ус пе ло у то ме да „Азо та -
ра” оства ри по зи тив не по слов -
не ре зул та те. До дао је да је та -
кво ста ње во ди ло по ве ћа њу за -
ду же но сти, нео ства ри ва њу Уна -
пред при пре мље ног пла на ре -
ор га ни за ци је и стал ном ра сту
гу би та ка. М. Глигорић



Пи смо До нал да Трам па у ве зи с ре ша ва њем кри зе на Ко со ву
и Ме то хи ји го во ри три ства ри: јед на је да је аме рич ки пред -
сед ник пр ви пут ди рект но и отво ре но укљу чен у ре ша ва ње
тог про бле ма. Дру го, то зна чи да су САД за ин те ре со ва не за
по сти за ње ре ше ња ком про ми сом, и тре ће, да ће ве ли ка ма -
ши не ри ја по др жа ти до ла зак до та квог ре ше ња.

(Пред сед ник др жа ве Алек сан дар Ву чић на кон фе рен ци ји
за но ви на ре одр жа ној 19. де цем бра)

* * *
Ја сно је да Аме ри ка де фи ни тив но пре у зи ма глав ну уло гу у
ре ша ва њу ко сов ског пи та ња. Ме ђу тим, не по сто ји мо гућ ност
да Ср би ја при хва ти да За пад о то ме ар би три ра без уче шћа
Ру си је и Ки не.

(Ка ри јер ни ди пло ма та Зо ран Ми ли во је вић у из ја ви за
„Срп ски те ле граф”, 20. де цем бар)

* * *
Ни ти ме ин те ре су је, ни ти по га ђа од лу ка Стејт де парт мен та
да ми се за бра ни ула зак у Аме ри ку. Не сно сим ни ка кву од го -
вор ност за уби ство бра ће Би ти ћи. О то ме сам дао из ја ве ис -
тра жним ор га ни ма и хи ља ду пу та сам на ту те му при чао.

(Бив ши ко ман дант Жан дар ме ри је ге не рал Го ран Ра до са -
вље вић Гу ри у из ја ви за ме ди је, 20. де цем бар)

* * *
Са мо сам јед ном, пре уби ства, срео Зо ра на Ђин ђи ћа, ка да је
по стао гра до на чел ник Бе о гра да. По сле јед не по зо ри шне
пред ста ве ко ју смо за јед но гле да ли, он, ја и ње го ва су пру га
оти шли смо у јед ну ка фа ну. Се де ли смо за јед ним сто лом
нас дво ји ца и ње го ва Ру жи ца и се ћам се да сам се осе ћао ка -
ко сам био не до ра стао том раз го во ру.

(Глу мац Жар ко Ла у ше вић у ин тер вјуу за „Срп ски те ле -
граф”, 21. де цем бар)

* * *
Ко сов ски пре ми јер Ра муш Ха ра ди нај тра жи од Ср би је да ако
же ли све о бу хват ни спо ра зум о нор ма ли за ци ји од но са с Ко -
со вом, ис пла ти тој по кра ји ни 22 ми ли о на евра на име ра -
зних вр ста од ште та. Ме ђу тим, сви ње го ви зах те ви су нео сно -
ва ни и осми шље ни су ис кљу чи во ра ди при ти ска на Ср би ју да
при хва ти уце не и по ни жа ва ње.

(Ко мен тар у ли сту „Блиц”, 21. де цем бар)

* * *
Нај ве ћу по моћ од на ше др жа ве и ње ног ли де ра Алек сан дра
Ву чи ћа до би ли смо у ви ду јед ног оро че ног кре ди та ко ји нам
је одо брен. Пу стио нас је да ра ди мо и охра бри вао ка да би
нам мо рал пао. То су мно ги по ве ри о ци ви де ли и ни су нам
бло ки ра ли ра чу не, иа ко су мо гли. Осе ћа ло се, не ка ко, као да
Ву чи ћев дух леб ди над „Ма ра ка ном”.

(Зве здан Тер зић, ге не рал ни ди рек тор Фуд бал ског клу ба
„Цр ве на зве зда”, у ин тер вјуу за „Срп ски те ле граф”, 21. де -
цем бар)

* * *
По че так но ве го ди не ће, осим ма мур лу ка због до че ка, обе ле -
жи ти по ску пље ња. У пр вом да ну 2019. сту пи ће на сна гу но ве
це не ци га ре та, не ких ал ко хол них пи ћа, ка фе, кућ не хе ми је,
ко зме ти ке, ТВ прет пла те, гре ја ња, га са за гре ја ње, као и ни за
пре храм бе них про из во да, за то што це на стру је за при вре ду
ска че за 20 од сто. Не ми нов но је по ску пље ње свих про из во да
у чи јој це нов ној струк ту ри је стру ја зна ча јан ин пут.

(Вла да на Ха мо вић, еко но ми ста)
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НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ПРЕД ЛО ЖЕН БУ ЏЕТ ГРА ДА ОД 
ПЕТ МИ ЛИ ЈАР ДИ ДИ НА РА

До бра си ту а ци ја у 
ве зи с при хо ди ма
кла сич не бу џет ске 
по тро шње

Тро шко ви 
ко му нал них услу га
нај си ро ма шни јих 
гра ђа на би ће 
суб вен ци о ни са ни

Сед ни ца Скуп шти не гра да Пан -
че ва на ја вље на за 29. де цем -
бар уба ци ла је град ске већ ни -
ке у ше сту бр зи ну. Они су има -
ли два зва нич на са стан ка у по -
след њих не де љу да на, и то с
по за ма шним бро јем те ма.

Пр ви од њих до го дио се у су -
бо ту, 22. де цем бра, а пред чла -
но ви ма Ве ћа би ло је не за пам -
ће них 49 та ча ка днев ног ре да.

У то ку 47 ин ве сти ци ја
Пр ва и нај ва жни ја би ла је На -
црт од лу ке о бу џе ту Гра да Пан -
че ва за 2019, ко ју је обра зла -
гао за ме ник гра до на чел ни ка
Пре драг Жив ко вић.

– Ако га од бор ни ци усво је,
бу џет Гра да за 2019. го ди ну из -
но си ће 5.079.680.000 ди на ра,
што је у од но су на пред лог за
2018. го ди ну ума ње ње за 100
ми ли о на ди на ра. То, на рав но,
не зна чи да је си ту а ци ја ло ша.
Хра бри нас ско ро све у ве зи с
при хо ди ма кла сич не бу џет ске
по тро шње. У од но су на план за

МИ ЛОШ ЂУ РИН У ИТА ЛИ ЈИ

Гост Бер лу ско ни је ве
„Фор ца Ита ли је”

За тим је из ме ње на Од лу ка о
за ду жи ва њу Гра да за фи нан си -
ра ње ка пи тал них ин ве сти ци о -
них рас хо да. Ре че но је да је
пред ви ђе на пре на ме на сред -
ста ва код ин ве сти ци ја чи ја је
ре а ли за ци ја пла ни ра на сред -
стви ма из кре дит ног за ду же ња
из 2016, те да је уште да на кон
окон ча ња по је ди них ин ве сти -
ци ја би ла пре ко пет ми ли о на
ди на ра, па ће се тим нов цем
фи нан си ра ти за вр ше так из град -
ње ау то бу ског ста ја ли шта у Ка -
ча ре ву, план ска до ку мен та ци -
ја за шко ле „Па ја Мар га но вић”

ди на ра. Ово ће се при ме њи ва -
ти од 1. фе бру а ра 2019.

На цр ти од лу ка о из ра ди пла -
но ва 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 и де ла бло ка 089
у Пан че ву пред ви ђа ју про ши -
ре ње већ по сто је ће зо не за око
27 хек та ра зе мље, као и раз гра -
ни че ње јав ног и при ват ног вла -
сни штва над гра ђе вин ским зе -
мљи штем у ужем цен тру гра да.

За тим су већ ни ци до не ли за -
кључ ке о ко зме тич ким из ме -
на ма од лу ка о по ста вља њу мон -
та жних обје ка та при вре ме ног
ка рак те ра, о да ва њу на ко ри -
шће ње зе мљи шта за по ста вља -
ње га ра жа, о утвр ђи ва њу до -
при но са за уре ђи ва ње гра ђе -
вин ског зе мљи шта и о ло кал -
ним ко му нал ним так са ма. До -
не ти су и на цр ти про гра ма уре -
ђи ва ња гра ђе вин ског зе мљи -
шта и ње го вог да ва ња у за куп
за 2019, те ка дров ског пла на
Град ске упра ве, Град ске слу -
жбе за бу џет ску ин спек ци ју,
Слу жбе ин тер не ре ви зи је гра -
да, Град ског пра во бра ни ла штва
и Струч не слу жбе за штит ни ка
гра ђа на Пан че ва за 2019.

Из ме не про гра ма и пла но ва
По твр ђе не су, по том, ви си не
це на услу га ЈП-а „Ур ба ни зам”,
а про шао је и пред лог Го ди -
шњег пла на ра да Град ског шта -
ба за ван ред не си ту а ци је за
2019. Због не дав ног по след њег
ре ба лан са град ског бу џе та из -
ме ње ни су и про гра ми по сло -
ва ња ЈКП-а „Мла дост” и ЈКП-а
„Ком брест” из Ба нат ског Бре -
стов ца за 2018.

На ред су он да до шли про -
гра ми по сло ва ња де вет град -
ских и се о ских јав них и јав них
ко му нал них пред у зе ћа с фи -
нан сиј ским пла но ви ма за 2019.
Те ме су би ли: ЈП „Ур ба ни зам”,
ЈКП „Зе ле ни ло”, ЈКП „Гре ја -
ње”, ЈКП „Во до вод и ка на ли за -
ци ја”, ЈКП „Хи ги је на”, ЈКП АТП,
ЈКП „Омо љи ца”, ЈКП „Вод-ком”
из Ја бу ке и ЈКП „Стар че вац”.
Из ве сти о ци су би ли ве о ма крат -
ки, а са свим је ло гич но да ће
се при ча о све му то ме рас плам -
са ти у при су ству опо зи ци је на
сед ни ци Скуп шти не гра да 
29. де цем бра.

У сле де ћем се ту те ма већ ни -
ци су се ба ви ли из ме на ма про -
гра ма ра да и фи нан сиј ских пла -
но ва уста но ва кул ту ре за 2018.
Овим је ухва ћен по след њи воз
за ускла ђи ва ње па пи ра с ре ба -
лан сом град ске ка се. Ра ди се о
Кул тур ном цен тру Пан че ва, До -
му омла ди не, На род ном му зе -
ју, За во ду за за шти ту спо ме ни -
ка кул ту ре, Исто риј ском ар хи -
ву и Град ској би бли о те ци, као
и о де вет до мо ва кул ту ре у свим
на се ље ним ме сти ма на те ри -
то ри ји гра да.

Ре сор ни већ ник Не ма ња Ро -
тар ка зао је да је „кул ту ра у оба
ре ба лан са бу џе та до би ла до -

датна сред ства”, те да су „знат -
ни из но си, укуп но из ме ђу 30 и
40 ми ли о на ди на ра, сти гли и
из Ре пу бли ке и По кра ји не”.

– Ве ли ки је успех што нас
фи нан си ра ју и дру ги ни вои
вла сти. На ше ин сти ту ци је кул -
ту ре ква ли тет ним про јек ти ма
ре дов но уче ству ју на свим по -
сто је ћим кон кур си ма и од лич -
но про ла зе. Им пре сив но де лу -
је и да је бу џет за кул ту ру пре -
ко 300 ми ли о на ди на ра, али
нај ве ћи део тог нов ца иде на
пла те и ре жи је, па су ума ње на
про грам ска сред ства – под ву -
као је Ро тар.

На кра ју, из истог раз ло га у
ве зи с про ме на ма бу џе та Гра -
да за 2018, из ме ње ни су и фи -
нан сиј ски пла но ви МЗ Ка ча -
ре во, МЗ „Ми та Ву ко са вљев”
из До ло ва и МЗ Ба нат ски
Бресто вац.

Дво је зич на на ста ва
На сед ни ци одр жа ној 26. де -
цем бра би ле су 22 тач ке днев -
ног ре да. По но во су се град ски
оци ба ви ли из ме на ма и до пу -
на ма про гра ма по сло ва ња јав -
них пред у зе ћа и ме сних за јед -
ни ца за 2018, као и њи хо вим
фи нан сиј ским пла но ви ма за
2019. Пред ста вље на су два ви -
ше го ди шња про гра ма До ма
здра вља, го во ри ло се о из ра ди
про јект но-тех нич ке до ку мен -
та ци је за ко му нал но опре ма -
ње на ло ка ци ји Хи по дром, про -
ме ње на су не ка ин тер на ак та
Град ске упра ве...

Нај ин те ре сант ни ја је би ла
ин фор ма ци ја о ре а ли за ци ји
про јек та „Уво ђе ње дво је зич не
на ста ве на срп ском и ен гле -
ском је зи ку у уста но ва ма обра -
зо ва ња и вас пи та ња на те ри то -
ри ји АП Вој во ди не”, и то у ПУ
„Деч ја ра дост” и ОШ „Све ти
Са ва”. Чла ни ца Град ског ве ћа
Та тја на Бо жић об ја сни ла је да
је „све кре ну ло још 2012. го ди -
не, ка да се пре ла зи ло 40 про -
це на та пред ви ђе ног гра ди ва на
ен гле ском” и до да ла:

– Ра ди ло се о ма те ма ти ци и
„Све ту око нас” за ни же раз -
ре де, а са да има мо пет оде ље -
ња. У ви шим раз ре ди ма, уз ма -
те ма ти ку, ту су и тех нич ко
обра зо ва ње, би о ло ги ја и ин -
фор ма ти ка. Укуп но 111 уче -
ни ка по ха ђа дво је зич ну на ста -
ву, што ви ше ни је кла си чан
про је кат. Та ко ђе, у вр ти ћу „Пе -
тар Пан” по сто ји гру па од се -
дам на е сто ро де це ко ја уче по
овом про гра му.

Ве ли ка ве ћи на свих по ме ну -
тих та ча ка днев ног ре да обе ју
сед ни ца Град ског ве ћа ићи ће
пред од бор ни ке.

Пот пред сед ник Де мо крат ске
за јед ни це мла дих Евро пе и
члан Из вр шног од бо ра Де мо -
крат ске стран ке Ср би је Ми лош
Ђу рин бо ра вио је од 13. до 16.
де цем бра у Мо де ни у Ита ли ји,
као гост пар ти је „Фор ца Ита -
ли ја” Сил ви ја Бер лу ско ни ја.
Та мо је одр жан са ста нак Са ве -
та и Од бо ра Де мо крат ске за -
јед ни це мла дих Евро пе. Ђу ри -
на је у град ској ку ћи при мио и
гра до на чел ник Мо де не.

На са стан ку Де мо крат ске за -
јед ни це мла дих Евро пе Ђу рин
је из ве стио де ле га те о си ту а -
ци ји на Бал ка ну. Осу дио је по -
те зе ко сов ских Ал ба на ца ко ји
иду у ра ди ка ли за ци ју и кон -
фрон ти ра ње с др жа вом Ср би -
јом, за ко је је ре као да су ин -
стру и ра ни и ди ри го ва ни са
стра не. До дао је да сма тра да
ЕУ не ма ка па ци тет да во ди пре -
го во ре из ме ђу Бе о гра да и При -
шти не и да би нај бо ље би ло да
се пре го ва рач ки про цес вра ти
та мо где му је и ме сто – у Ује -
ди ње не на ци је. Он је та ко ђе
осу дио по те зе цр но гор ских вла -
сти и нај но ви је уда ре на опо -
зи ци ју, сма тра ју ћи да су у Цр -
ној Го ри бру тал но по га же не де -
мо кра ти ја, сло бо да, људ ска и
гра ђан ска пра ва и европ ске
вред но сти ко ји ма та мо шња
власт на вод но те жи.

Што се ти че уну тра шње по -
ли ти ке у Ср би ји, Ђу рин је из -
ве стио да је Де мо крат ска стран -
ка Ср би је опо зи ци о на пар ти ја,
а да све кри ти ке ко је има пре -
ма вла да ју ћој стран ци, од но -
сно Вла ди Ре пу бли ке Ср би је,
оста вља за рас пра ву у Ср би ји,
где је и при род но да се во ди
та кав ди ја лог, сма тра ју ћи да
ни је при стој но да вла ду соп -
стве не др жа ве кри ти ку је ван
гра ни ца сво је зе мље.

Са стан ку су при су ство ва ли
број ни пред став ни ци стра на -
ка из Евро пе и све та: „Мла де
гар де” Пу ти но ве „Је дин стве -
не Ру си је”, Ор ба но вог „Фи де -
са”, шпан ске На род не пар ти -
је, грч ке „Но ве де мо кра ти је”,
ма ке дон ског ВМРО-а, не мач -
ког ЦДУ-а, Ер до га но ве АК пар -
ти је...

про шлу го ди ну ре ал но су ве ћи
го то во сви при хо ди, по пут по -
ре за на имо ви ну, на пре нос ап -
со лут них пра ва, на за ра де...
Ми нус је на пра вљен код при -
хо да по по себ ним про пи си ма,
ко ји ће се уве ћа ва ти то ком го -
ди не. Та ко ђе, ума ње но је кре -
дит но за ду же ње, као и по зи -
ци ја ка пи тал не по мо ћи од ЕУ
у ко рист гра до ва. Ово су фак -
то ри због ко јих је до шло до
укуп ног ума ње ња у пла ну, а већ
ће мо пр вим ре ба лан сом, ка да
се бу де мо ба ви ли пре но сом пре -
о ста лих не у тро ше них сред ста -
ва, тај из нос уве ћа ти – об ја -
снио је Жив ко вић.

Он је до дао да је све пре ци -
зи ра но и у про грам ској кла си -
фи ка ци ји: ур ба ни зам ће има -
ти на рас по ла га њу 50 ми ли о на
ди на ра ви ше не го ла не, ко му -
нал на де лат ност до би ја 320 ми -
ли о на ма ње, ло кал ни еко ном -
ски раз вој 10 ми ли о на ви ше,
ту ри зам исто, по љо при вре да
200 ми ли о на ви ше, за шти та
жи вот не сре ди не 90 ми ли о на
ви ше, са о бра ћај 100 ми ли о на
ма ње, обра зо ва ње при бли жно
исто, со ци јал на за шти та 20 ми -
ли о на ви ше, здрав ство и кул -
ту ра исто, спо рт 20 ми ли о на
ма ње...

– У ка пи тал ном де лу на ла зи
се 47 ин ве сти ци ја ко је су у то -
ку, с крат ким опи сом си ту а ци -
је на те ре ну. Ово је ге не ра лан
при каз пред ло га бу џе та за 2019.
го ди ну, има ту још мно го де -
та ља, али ови су нај ва жни ји –
за кљу чио је за ме ник гра до на -
чел ни ка.

и „Сте ви ца Јо ва но вић”, као и
за па пи ро ло ги ју у ве зи с по -
чет ком из град ње град ског фе -
кал ног ко лек то ра.

Ума ње ње од де сет од сто

Ре сор на чла ни ца Град ског ве -
ћа Су за на Јо ва но вић пред ста -
ви ла је од лу ку о суб вен ци о ни -
са њу тро шко ва ко му нал них
услу га со ци јал но нај у гро же ни -
јим гра ђа ни ма. Она је ре кла:

– Ово је пр ви пут да смо се
од ва жи ли да по ну ди мо Скуп -
шти ни гра да јед ну од лу ку ко ја
ди рект но ути че на стан дард и
ква ли тет жи во та на ших нај си -
ро ма шни јих су гра ђа на. Прет -
ход них го ди на је би ло по је ди -
нач них про гра ма, али они ни -
су да ли си стем ске ефек те. Са -
да ну ди мо из ве стан, скро ман
про це нат суб вен ци о ни са ња, јер
ни је мо гу ће про јек то ва ти по -
тен ци ја лан број ко ри сни ка, с
об зи ром на то да се ста ти стич -
ки по да ци раз ли ку ју. Пред на -
ма је од лу ка о суб вен ци о ни са -
њу свих ко му нал них услу га и
де лат но сти од јав ног зна ча ја:
снаб де ва ње во дом и од во ђе ње
от пад них во да, од но ше ње сме -
ћа и да љин ско гре ја ње. Од лу -
ком је пред ви ђе но да сва ка
услу га има ума ње ње од де сет
од сто за по ро ди це ко је оства ре
пра во на то. У ову гру пу ула зе
ко ри сни ци нов ча не и со ци јал -
не по мо ћи и ли ца с ни ским
при ма њи ма, а у овом тре нут ку
за јед но чла но до ма ћин ство то
је ме сеч ни при ход од 14.414
ди на ра, док је за шест и ви ше
чла но ва по ро ди це цен зус 34.652
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Већ го ди на ма ве ћи на гра ђа на до чек
но ве го ди не про во ди код ку ће. Ор га -
ни зо ва не про сла ве по ста ле су ску пе,
а с об зи ром на то да од ла зак на све -
ча ност из и ску је још пра те ћих ства ри
– чак и не до сти жне. Про сеч на це на
про сла ве је три де се так евра, а уз то
иде и од го ва ра ју ћа гар де ро ба, као и
но вац за му зи ку или до дат но пи ће.
Све ви ше мла дих се од лу чу је за пу -
то ва ње у ино стран ство, у не ку од
европ ских ме тро по ла, или у не ки од
на ших гра до ва, где ће углав ном на
тр го ви ма би ти ор га ни зо ван це ло ве -
чер њи про грам. Ме ђу тим, нај ви ше је
оних ко ји ово ве че ис ко ри сте да би га
про ве ли с по ро ди цом, гле да ју ћи те -
ле ви зиј ски про грам уз не ке спе ци ја -
ли те те ко ји се тра ди ци о нал но при -
пре ма ју за про сла ву Но ве го ди не. Та -
ко је и за Бо жић. По ро ди ца је углав -
ном на оку пу, тр пе за је бо га та и ат -
мос фе ром вла да ле по рас по ло же ње.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ка ко
они пла ни ра ју да про ве ду пред сто је -
ће пра зни ке.

СЛО БОТ КА ЂОР ЂИ ЈЕВ СКА, тр го вац:
– У су бо ту пу ту јем у Тур ску. Ис ко -

ри сти ћу пут у ово вре ме због по сла, а
и да се од мо рим. Та мо је то пли је не -
го код нас. Про ше та мо се ма ло уз
Бос фор, ужи ва мо.

ДРА ГАН ОСТО ЈИЋ, во до ин ста ла тер:
– Ни сам ни шта пла ни рао. За Бо -

жић ће би ти не што све ча ни је, али за
Но ву го ди ну нам је исто као сва ке ве -
че ри. Гле да ће мо те ле ви зи ју.

АЛЕК САН ДАР ИГ ЊА ТО ВИЋ, 
сли кар:

– Пра зни ке ћу про ве сти с по ро ди -
цом. Спре ми ће мо по се бан ру чак за
Бо жић. Кад сам био мла ђи, Но ва го -
ди на се не ка ко дру га чи ја про сла вља -
ла. Ви ше се сла ви ло, пу ца ло се у ва -
здух у по ноћ. Ма да се у Вр њач кој
Ба њи, ода кле до ла зим, и са да то ра -
ди. Ви ше су то ра ке те, јер је у пи та -
њу ту ри стич ко ме сто и на сва ки мо -
гу ћи на чин по ку ша ва мо да при ву че -
мо го сте. 

ДА НИ ЈЕЛ БОГ ДАН, пен зи о нер:
– Тру ди мо се да ис по шту је мо све

од Бад њег да на до Но ве го ди не. Ми
про сла вља мо ка то лич ки Бо жић. Баш
за тај дан иде мо у цр кву с де цом, а за
Но ву го ди ну смо код ку ће у по ро дич -
ној ат мос фе ри. 

ВЕ РИ ЦА ПЕК МЕ ЗО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Као и сва ка пен зи о нер ка, код ку -
ће, уз те ле ви зор. За до чек не ра ди мо
ни шта по себ но, исто је као и сва ке
дру ге ве че ри. За Бо жић иде мо код
су пру го ве фа ми ли је, па оста је мо та -
мо и за сла ву и то нам је стан дард но
сва ке го ди не. 

ВЕ РА ЦВЕТ КО ВИЋ, 
по љо при вред ни ца:

– Пра зни ке про во дим по ро дич но.
Код ку ће је нај бо ље. Увек има мо по -
себ ну ве че ру, гле да мо те ле ви зиј ски
про грам и ле по се про во ди мо. За Бад -
њи дан па ли мо ва тру, по сти мо.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

Д. БОГДАНА. ИГЊАТОВИЋ В. ПЕК МЕ ЗО ВИЋ В. ЦВЕТ КО ВИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО ЋЕ ТЕ ПРО ВЕ СТИ ПРЕД СТО ЈЕ ЋЕ ПРА ЗНИ КЕ?

До чек уз по ро ди цу и те ле ви зи ју

Д. ОСТОЈИЋС. ЂОР ЂИ ЈЕВ СКА

ХРОНИКА

Пред ста вља ње но вих 
IT за ни ма ња

У се ли ма у око ли ни Пан че ва – Ка ча ре -
ву, Ја бу ци, Омо љи ци, Ива но ву и Ба -
нат ском Бре стов цу – кра јем ок то бра
по чео је да се ре а ли зу је про је кат сим -
па тич ног на зи ва: „Бло гер ка на се лу”.

Ра ди се о јед ном од де сет про је ка -
та из це ле Ср би је одо бре них у окви -
ру про гра ма за еко ном ско осна жи ва -
ње же на на се лу, а им пле мен ти ра га
Пан че вач ка асо ци ја ци ја за одр жи ви
раз вој, уз фи нан сиј ску по др шку Ми -
ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо -
рач ка и со ци јал на пи та ња Ре пу бли ке
Ср би је.

Ка ко је ре као ме на џер про јек та Бра -
ни слав Ни ко лић, же не на се лу су у
да ле ко ло ши јем по ло жа ју од оних у
гра ду, јер са мо 12 од сто њих су вла -
сни це ку ћа у ко ји ма жи ве, ве ли ки је
број оних што не ма ју ре гу ли са но пен -
зиј ско и здрав стве но оси гу ра ње, не -
за по сле не су и фи нан сиј ски за ви сне
од му шких чла но ва по ро ди це.

– Овим про јек том же ли мо да, ко -
ли ко је мо гу ће, про ме ни мо ту сли ку,
јер ће мо же на ма на се лу пред ста ви ти
но ва IT за ни ма ња, као што су бло гер,
вло гер и ју тју бер. То је за пра во на чин
да пу тем ин тер не та при ка жу по тен -
ци јал ном тр жи шту не што од оно га
чи ме се оне ина че ба ве, као што је
руч ни рад, при пре ма хра не, ко ла ча,
тра ди ци о нал ни за на ти... На тај на чин
не што што је да нас хо би или сва ко -
днев ни по сао у ку ћи мо же да по ста не
озби љан по сао, ко ји би до нео до дат ну
за ра ду – об ја шња ва Ни ко лић.

Основ не ак тив но сти у по ме ну тим
ме сти ма су тре нин зи и се ми на ри то -
ком ко јих се же не упо зна ју с мо гућ -
но сти ма ко је им пру жа ин тер нет, као
и при ли ка ма за до дат ну за ра ду. На -
кон што је про је кат про мо ви сан у
свих пет се ла, у ње го ву ре а ли за ци ју

укљу чи ла су се удру же ња же на: „Ет но
ку так” из Ка ча ре ва, „Злат на ја бу ка”
из Ја бу ке, „Омољ чан ке”, „Бо наз Шан -
дор” из Ива но ва и „Со се” из Ба нат -
ског Бре стов ца.

Зо ра Чу брић, пред сед ни ца ка ча ре -
вач ког удру же ња, ка же:

– Уви де ле смо ко ли ко ова кав про -
је кат мо же да бу де ко ри стан, не са мо
за чла ни це на шег удру же ња већ и за
све же не у ме сту. Ми смо ве о ма ак -
тив не у удру же њу, уче ству је мо на ра -
зним ма ни фе ста ци ја ма, ре а ли зу је мо
ма ње про јек те, про из во ди мо ет но-
про из во де и тра ди ци о нал на је ла. Про -
је кат „Бло гер ка на се лу” по ка зао нам
је ка ко да сво је про из во де по ну ди мо
на тр жи шту, али не са мо ло кал ном
већ мно го ши рем.

Ре а ли за ци ја про јек та тра је до кра ја
мар та иду ће го ди не и у том пе ри о ду
ће нај ма ње сто де во ја ка и же на из се -
о ских сре ди на би ти еду ко ва но за ко -
ри шће ње IT тех но ло ги је с ци љем про -
мо ви са ња сво јих про из во да и услу га.

С. Т.

ПРО ЈЕ КАТ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈЕ 

ЗА ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ

Бло гер ка на се лу

Чла но ви пан че вач ког Клу ба љу би те -
ља же ле зни це би ли су део ти ма ко ји
је укра сио из лог бе о град ске по сла -
сти чар ни це „Ман да ри на” на Оби ли -
ће вом вен цу. Кр сто Ра до вић, ре но -
ми ра ни мај стор по сла сти чар ства с
ви ше го ди шњим ин тер на ци о нал ним
ис ку ством, ан га жо вао је љу би те ље
же ле зни це да ура де ма ке ту ми ни ја -
тур них же ле зни ца, ко ју је са сво јим
са рад ни ци ма обо га тио ку ћи ца ма, дво -
р цем, ту не ли ма, је зе ри ма и сви ме
оним што чи ни бај ко ви ти кра јо лик.

По себ но је за ни мљи во то да су
ства ри на ма ке ти ура ђе не од чо ко -

ла де, кек са, ми њо на, пра ли на, бом -
бо на и ше ћер не гла зу ре ко ји су про -
из ве де ни у са мој по сла сти чар ни ци.
Ве ли ки број про ла зни ка, али и му -
ште ри ја ни је крио за до вољ ство оним
што су ви де ли. Нај ра до сни ја су сва -
ка ко би ла де ца, јер ова ко не што до
са да ни су мо гла да ви де ужи во. Пре -
ма ре чи ма љу би те ља слат ки ша, ова -
кав из лог још ни је ви ђен, не са мо у
Бе о гра ду већ и це лој Ср би ји.

Овај „град из бај ке” би ће из ло жен
до сре ди не ја ну а ра и мо же се по гле -
да ти то ком це лог да на.

С. Т.

Ка пи тал ни део 
по кра јин ске ка се – 
19,3 ми ли јар де ди на ра

Про шлог че тврт ка, 20. де цем бра, по -
сла ни ци Скуп шти не АП Вој во ди не
усво ји ли су пред лог бу џе та По кра ји -
не за 2019. Је дан од оних ко ји су на
ње му ра ди ли је и наш су гра ђа нин Јо -
ван Ла за ров, пред сед ник Од бо ра за
бу џет и фи нан си је вој во ђан ског пар -
ла мен та.

Он је на по чет ку раз го во ра ре као
да „по след њих го ди на бу џет као те ма
ни је ви ше до са дан” и до дао:

– Ка да смо до но си ли бу џет за 2016.
го ди ну, он је из но сио 57,7 ми ли јар ди
ди на ра, а усво је ни обим бу џе та за 2019.
го ди ну је на ни воу од 74,4 ми ли јар де
ди на ра, што је не пу них 17 ми ли јар ди
ви ше. Има ви ше ва жних еле ме на та
овог бу џе та. На на шу жа лост, тран -
сфер на сред ства из Ре пу бли ке и да ље
чи не нај ве ћи део ове ка се, тран сфе -
ром иду у ло кал не са мо у пра ве, а тим
нов цем се ис пла ћу ју и до хо ци за по -
сле них у про све ти. Што се ти че из вор -
них при хо да ко ји ди рект но до ла зе у
наш бу џет, то су усту пље ни при хо ди –
од по ре за на до бит ску пље ног на те ри -
то ри ји по кра ји не оста је нам 42,7, а од
по ре за на за ра де 18 од сто. То је нај бо -
љи по ка за тељ при вред них кре та ња и
за по сле но сти у Вој во ди ни.

Ла за ров ка же да су, ако по сма тра -
мо пе ри од од 2015. до 2018. го ди не,
као и усво је ни бу џет за 2019, усту -
пље ни при хо ди по ра сли с 10,5 на 17,1
ми ли јар ду ди на ра.

– Тај раст пред ви ђа и по ве ћа ње пла -
та у јав ном сек то ру у це лој Ср би ји.
Ка пи тал ни део по кра јин ског бу џе та,
ко ји се од но си на та кве про јек те и рас -
хо де, уве ћан је и из но си 19,3 ми ли јар -
де ди на ра. Нај зна чај ни ја но ва ула га -
ња пла ни ра на за 2019. го ди ну су она у
пре чи ста че от пад них во да у не ко ли ко
оп шти на, јер се тру ди мо да во ди мо
ра чу на о еко ло ги ји. За тим, ту су адап -

УСВО ЈЕН БУ ЏЕТ АП ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА 2019. ГО ДИ НУ

АЛАТ КА ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ 
ЈАВ НИХ ПО ЛИ ТИ КА

тре ћег и че твр тог де те та у ме сеч ном
из но су од 15.000 ди на ра у тра ја њу од
две го ди не – ка же Ла за ров.

Овим бу џе том уве де на је ме ра ко ја
до при но си ру рал ном раз во ју – по др -
шка за ку по ви ну се о ских ку ћа. У од -
но су на по чет ни бу џет за 2018, за 12
од сто су по ве ћа на сред ства за оства -
ри ва ње пра ва на ин фор ми са ње на ци -
о нал них за јед ни ца. Пан че во ни је за -
о би ђе но.

– У мар ту се за вр ша ва ком плет на
ре кон струк ци ја Ин тер ни стич ког бло -
ка Оп ште бол ни це. Уз то, тре ба ло би
да Град фи нан си ра из ра ду про јект не
до ку мен та ци је за гра ђе вин ско об на -
вља ње Деч јег оде ље ња, а као ка пи -
тал ни про је кат из град њу ће мо пла -
ни ра ти по кра јин ским бу џе том за 2020.
У по след њих не ко ли ко го ди на Град -
ска упра ва пре по зна је по ли ти ку оку -
пља ња око про је ка та По кра јин ске вла -
де, па уче ству је на го то во свим кон -
кур си ма ко ји се ти чу су фи нан си ра ња
про је ка та. Ре зул тат то га је да „ву че -
мо” у Пан че во при лич но сред ста ва
по овом осно ву. За по след ње три го -
ди не наш град је до био ви ше нов ца
из Но вог Са да не го за прет ход них ше -
сна ест – на во ди Ла за ров.

Бу џет је, ка ко за кљу чу је наш са го -
вор ник, алат ка уз по моћ ко је По кра -
јин ска вла да спро во ди јав не по ли ти -
ке на те ри то ри ји Вој во ди не.

С. Трајковић

КЛУБ ЉУ БИ ТЕ ЉА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ

Бај ка у из ло гу 
по сла сти чар ни це

С об зи ром на то да то ком пред сто -
је ћих но во го ди шњих и бо жић -
них пра зни ка штам па ри -
ја у ко јој се штам па
наш лист, али и јав -
не уста но ве и пред -
у зе ћа чи је ак тив -
но сти пра ти мо –
ра де у из ме ње ном
ре жи му, ово из да -
ње „Пан чев ца” по -
ја ви ло се као дво -
број. То прак тич но
зна чи да ће се нај -
ста ри ји жи ви не дељ ник
на Бал ка ну у ру ка ма кол -
пор те ра на ули ца ма Пан че ва
сле де ћи пут на ћи 10. ја ну а ра 2019.

У ве зи с тим је и ва жно оба ве -
ште ње о рад ном вре ме ну бла гај не

„Пан чев ца” то ком пра зни ка.
Оно ће из гле да ти ова ко:

По не де љак, 31. де цем -
бар, од 8 до 13 са ти.

Уто рак и сре да, 1. и 2.
ја ну ар – не рад ни дани.

Че твр так и пе так, 3. и
4. ја ну ар, од 8 до 13

сати.

По не де љак, 7. ја ну ар – 
не рад ни дан.

Уто рак, 8. ја ну ар, од 8 до 18 са ти.

ПРА ЗНИЧ НО РАД НО ВРЕ МЕ

Бла гај на „Пан чев ца” 
отво ре на од 3. ја ну а ра

та ци ја Гим на зи је „Иси до ра Се ку лић”
и из град ња сту дент ског кул тур ног цен -
тра у Но вом Са ду, као и на бав ка де сет
во зи ла за пре воз па ци је на та на ди ја -
ли зу: ко нач но ће те шки бо ле сни ци
има ти ко мот ни ји пре воз ка нај бли -
жим здрав стве ним уста но ва ма ко је
има ју цен тре за хе мо ди ја ли зу – об ја -
шња ва пан че вач ки по сла ник.

Као ва жна ула га ња он из два ја и су -
фи нан си ра ње на бав ке два ју ак це ле -
ра то ра и адап та ци ју про сто ра за сме -
штај у Ин сти ту ту за он ко ло ги ју у Срем -
ској Ка ме ни ци.

– Ак це ле ра то ри ће скра ти ти ли сту
че ка ња он ко ло шких па ци је на та, а и
сам ин сти тут ће би ти бо ље уре ђен.
Ова По кра јин ска вла да се тру ди да
убр зо не ста ну ли сте че ка ња за па ци -
јен те с ма лиг ни те том, а мо рам да под -
се тим на то да су 2015. го ди не во же -
ни из Вој во ди не у Кла до во. На ста вља -
мо и ула га ња у ви ше го ди шње про јек -
те: из град њу згра де РТВ Вој во ди на,
адап та ци ју до ма На род ног по зо ри шта
у Су бо ти ци, за вр ше так по ди за ња Же -
же ље вог мо ста... И про на та ли тет на
по пу ла ци о на по ли ти ка је но ва: са да
по сто ји до да так за не за по сле не мај ке



Пан че вач ка пу бли ка има ла је
при ли ку да у че твр так, 20. де -
цем бра, у дво ра ни „Апо ло” До -
ма омла ди не при су ству је књи -
жев ној ве че ри по во дом про мо -
ци је ро ма на „Ту ђи не” Иго ра
Ма ро је ви ћа, ко ју је во дио пи -
сац Ву ле Жу рић.

Нај но ви ји ро ман за о кру жу -
је дав но за по чет при по ве дач -
ки ци клус ко ји чи ни укуп но
пет књи га: „Бе о гра ђан ке”, „Пра -
ве Бе о гра ђан ке”, „Два де сет че -
ти ри зи да” и „Пар тер”.

Књи га го во ри о три де се то -
го ди шња ку ко ји је ро дом из
Цр не Го ре, а ко ји до ла зи у Бе -
о град, где се, као и у сво јој род -
ној Бо ки, осе ћа као у ту ђи ни.
У ван ред ним и опа сним окол -
но сти ма за вре ме НА ТО бом -
бар до ва ња он је у по тра зи за
пра вом љу ба вљу.

Пи сац је овом при ли ком го -
во рио о прет ход ним ро ма нима,

ка да је на ста ла иде ја о ци клу -
су од пет књи га, као и о но вим
де ли ма ко ја су у плану.

У Град ској би бли о те ци Пан че -
во про шлог ви кен да отво ре на
је но во го ди шња из ло жба ра до -
ва чла но ва Удру же ња ли ков -
них умет ни ка „Све ти о ник”, ко -
ја је про дај ног ка рак те ра.

Сво ја де ла из ло жи ло је се -
дам на ест умет ни ка из Пан че -
ва, а пред ста ви ли су се ма њим
фор ма ти ма: цр те жи ма, сли ка -
ма, аква ре ли ма, гра фи ка ма, ди -
ги тал ним гра фи ка ма, ке ра ми -
ком, мо за и ком и ра до ви ма од
па пи ра. Кон так те умет ни ка за -
ин те ре со ва ни куп ци мо гу про -
на ћи на сај ту Удру же ња, а пре -
ма ре чи ма пред сед ни це Је ле -
не Ла лић, це не де ла су ве о ма
по вољ не и до ступ не сва ком љу -
би те љу умет но сти.

Ово је дру га из ло жба ко ју је
ове го ди не ор га ни зо вао „Све -
ти о ник”, по ред ре дов не го ди -
шње ре тро спек ти ве ра до ва чла -
но ва Удру же ња.

Агро е ко ло шке ме ре са -
став ни су део на ци о нал -
них агро е ко ло шких по ли -
ти ка зе ма ља чла ни ца ЕУ,
на ста ле као од го вор на не -
га тив не по сле ди це ко је
по љо при вре да има по би -
о ди вер зи тет и жи вот ну
сре ди ну, а са мим тим и
по со ци о е ко ном ски раз -
вој, људ ско здра вље и бла -
го ста ње.

Агро е ко ло шке ме ре су
вр ло спе ци фич не и усме -
ре не су на ре ша ва ње иден -
ти фи ко ва них про бле ма у
за шти ти би о ди вер зи те та
и при род них ре сур са. Не -
ке од ме ра су нпр. сма ње -
ње и по сте пе но из ба ци ва -
ње из упо тре бе ве штач -
ких ђу бри ва и пе сти ци да
у по љо при вред ној про из -
вод њи, као и им пле мен -
та ци ја стал не ро та ци је
усе ва. Охра бру је се уво -
ђе ње си сте ма ор ган ске
про из вод ње, екс тен зив но
упра вља ње па шња ци ма,

оста вља ње за штит них зо -
на на по љи ма са усе ви ма,
као и очу ва ње по сто је ћих
при род них ста ни шта од
зна ча ја за очу ва ње за шти -
ће них вр ста, а ко ја се на -
ла зе у окви ру по љо при -
вред них пре де ла. Агро е -
ко ло шке ме ре та ко ђе об -
у хва та ју за шти ту шу ма,
вла жних ста ни шта, ли не -
ар них пре де о них еле ме -
на та (ка кве су жи ви це), с
ци љем по бољ ша ња усло -
ва за жи вот ди вље фло ре
и фа у не. Би тан са став ни
део агро е ко ло шких ме ра
пред ста вља и очу ва ње ау -
тох то них биљ них сор ти и
ра са до ма ћих жи во ти ња,
као ва жних ге не тич ких
ре сур са у по љо при вред -
ној про из вод њи. По сто ја -
ње зе ле не ин фра струк ту -
ре у по љо при вред ном пре -
де лу од су штин ског је зна -
ча ја за по ли ти ке за шти те
би о ди вер зи те та. Зе ле на
ин фра струк ту ра у по љо -
при вред ном пре де лу пред -
ста вље на је еле мен ти ма
мре же „Natura 2000” као
ко хе рент не еко ло шке мре -
же за шти ће них под руч ја
на ни воу це ле Европ ске

уни је, али и пре де о ним
ли не ар ним еле мен ти ма у
ком би на ци ји са изо ло ва -
ним по вр ши на ма под
природ ним или по лу -
природним ста ни шти ма
про мен љи ве (ли ва де ко је
се ко е) или ма ле ве ли чи -
не (изо ло ва но др ве ће, 
баре и мале во де не 
по вр ши не).

У Европ ској уни ји се на
око 20% по љо при вред ног
зе мљи шта спро во де агро -
е ко ло шке ме ре. Ипак, оне
се ге не рал но сла бо спро -
во де у ин тен зив ним по љо -
при вред ним под руч ји ма.
Би о ди вер зи тет у та квим
под руч ји ма је под по ве ћа -
ним при ти ском, те је нео -
п ход но им пле мен ти ра ти
прин ци пе одр жи ве по љо -
при вред не про из вод ње.

По љо при вред на про из -
вод ња у Ср би ји пред ста -
вља је дан од нај зна чај ни -
јих еко ном ско-со ци јал них
сту бо ва др жа ве и до бро -

би ти ста нов ни штва. Исто -
вре ме но, по љо при вре да је
и зна ча јан угро жа ва ју ћи
фак тор за жи вот ну сре ди -
ну и ди вљи свет по љо при -
вред них пре де ла. Упр кос
на по ри ма да се очу ва ју и
за шти те при род не вред но -
сти у окви ру гра ни ца за -
шти ће них под руч ја, од но -
сно на сто ја њи ма да се ус -
по ста ве еко ло шки ко ри -
до ри ко ји ова ква под руч ја
по ве зу ју, Ср би ја још увек
не ма на ци о нал ну агро е ко -
ло шку по ли ти ку ко ја би
све о бу хват но ре гу ли са ла
област за шти те би о ди вер -
зи те та у пре де ли ма са из -
ра же ном по љо при вред ном
ак тив но шћу, из ван и у
окви ру гра ни ца за шти ће -
них при род них до ба ра, али
је 2010. го ди не на пра вљен
„Агро е ко ло шки про грам
за Ср би ју”, ко ји пред ста -
вља до бар основ за уво ђе -
ње прав них про пи са за да -
љу при ме ну у прак си.
Европ ска ко ми си ја је, усва -
ја ју ћи IPARD II про грам
за Ср би ју, за пе ри од до
2020. го ди не, пред ви де ла
фи нан си ра ње агро е ко ло -
шких ме ра.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 28. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Агро е ко ло шке 
ме ре

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА ЧЛА НО ВА УДРУ ЖЕ ЊА „СВЕ ТИ О НИК”

Умет ни ци ма нео п хо дан про стор за рад

Ана ли за Кан це ла ри је за IT и
еУ пра ву и НА ЛЕД-а по ка за ла
је да, иа ко би ве ћи на гра до ва и
оп шти на мо гла да се но си с
по тен ци јал ним екс тер ним ха -
кер ским на па ди ма, њи хо ви си -
сте ми су при лич но ра њи ви на
по тен ци јал не ин тер не зло у по -
тре бе ин фо р ма ци ја. Због то га
ло кал не са мо у пра ве мо ра ју да
уна пре де ин фор ма ци о не си -
сте ме, ка па ци те те IT слу жбе -
ни ка и про це ду ре за упра вља -
ње по да ци ма гра ђа на.

Ло кал ним са мо у пра ва ма се
пре по ру чу је да ис кљу че из упо -
тре бе за ста ре лу опре му, да ко -
ри сте ли цен ци ра не опе ра тив -
не си сте ме и софт ве ре но ве ге -
не ра ци је, ре дов но их ажу ри -
ра ју и при ме не са вре ме ну без -
бед но сну опре му и про це ду ре
у за шти ти ин фор ма ци ја. Јед -
на од кључ них пре по ру ка је сте
и уна пре ђе ње упо тре бе ло зин -
ки и ау тен ти ка ци је уну тар ло -

кал них са мо у пра ва, као и да
се јав ним слу жбе ни ци ма огра -
ни чи при ступ по да ци ма ко ји
ни су у њи хо вој над ле жно сти.

Пре по ру ке су кре и ра не у
окви ру про јек та „За шти та по -
да та ка о лич но сти и ин фор ма -

ци о на без бед ност на ло ка лу”,
ко ји су ре а ли зо ва ли НА ЛЕД и
Кан це ла ри ја за IT и еУ пра ву
Вла де Ср би је, уз по др шку чла -
ни ца Са ве за за еУ пра ву – „As-
seco SEE”, „Comtrade”, IBM,
KPMG, SAGA, SBS и SAP.

Ана ли за спро ве де на у окви -
ру про јек та та ко ђе је по ка за ла
да од ше зде сет три ло кал не са -
мо у пра ве у Ср би ји го то во по -
ло ви на не ма од го ва ра ју ћи про -
пис о про це ду ра ма за ин фор -
ма ци о ну без бед ност. Иа ко је у
про се ку на тек ше зде сет пет
стал но за по сле них у ло кал ној
ад ми ни стра ци ји је дан ан га жо -
ван из IT стру ке, че ти ри од пет
оп шти на и гра до ва ни за њих
не ор га ни зу ју обу ке и по ди за -
ње све сти на ову те му.

По ред те сто ва IT си сте ма, у
окви ру про јек та ор га ни зо ва не
су ра ди о ни це за ру ко вод ство у
оп шти на ма и сто де вет на ест
јав них слу жбе ни ка у сек то ру
IT, ка ко би се упо зна ли са оба -
ве за ма у окви ру За ко на о за -
шти ти по да та ка о лич но сти и
За ко на о ин фор ма ци о ној без -
бед но сти и пла ни ра ним из ме -
на ма ре гу ла ти ве.

АНА ЛИ ЗА КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ ЗА IT И Е-УПРА ВУ И НА ЛЕД-а

БЕЗ БЕД НОСТ ПО ДА ТА КА ГРА ЂА НА

КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ ИГО РА МА РО ЈЕ ВИ ЋА

Роман „Ту ђи не”

– То ком 2018. го ди не ра -
ди ли смо и пра те ћи про грам
Би је на ла умет но сти, што је
ма ло дру га чи је од уо би ча је -
них ак тив но сти. Са ра ђи ва ли
смо са умет ни ком Мар ком
Нек та ном и ор га ни зо ва ли смо
ра ди о ни цу са Удру же њем за
по моћ МНРО. Са да већ
припре ма мо про јек те за на -
ред ну го ди ну. У пла ну су ра -
ди о ни це с де цом, го ди шња
из ло жба је већ из ве сна, а по -
ку ша ће мо да обез бе ди мо и
про стор где би смо се оку пља -
ли. То нам је ве о ма ва жно,
јер би нам тај ку так слу жио
за ре а ли за ци ју ра ди о ни ца или
као отво ре ни ате ље. За ово
нам је у ве ли кој ме ри по треб -
на по др шка Града – ре кла је
Је ле на Ла лић.

Ра до ве су из ло жи ли Ми ми -
ца Ми ља на Алек сић, Ми лан
Бу ла то вић, Би ља на До лић, Сла -

ђа на Ди нић Ђор ђе вић, Ни ко -
ла Дра гаш, Дра ган Ђор ђе вић,
Ива на Мар кез Фи ли по вић, Ми -
лан Ма нић, Же ни Ке лец, Је -
ле на Ла лић, Ма ри ја на Оро, Де -
јан Рат ко вић, Је ле на Бад ње -

вац Ри стић, Та ма ра Сто и лов,
Мир ја на Ши му но вач ки Шу ње -
ва рић, Ива на Што пуљ и На да
Оњин Жу жић.

Из ло жба тра је до 20. ја ну а ра.

У Град ској би бли -
о те ци Пан че во у
пе так, 28. де цем -
бра, у 19.30, би ће
одр жа но књи жев -
но ве че по во дом
про мо ци је пр вог
ро ма на Јо ва на З.
Осто ји ћа, под на -
сло вом „Ле ве при -
то ке Дри не”.

Емо ти ван ре -
флек сив ни ро ман
на пи сан у пр вом
ли цу во ди чи та о -
ца кроз сво је вр сно пу то ва ње у
про шлост, у по тра зи за ре ше -
њи ма нео п ход ним за раз у ме -
ва ње са да шњи це, али и сва ког
пра вил но и по гре шно по ву че -

У Га ле ри ји Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа у че твр так, 17. ја -
ну а ра, у 19 са ти, би ће одр жа на
про мо ци ја но ве књи ге по е зи је
„Иза за па ље не шу ме” пе сни ка
Звон ка Ка ра но ви ћа. Са ау то -
ром ће о књи зи раз го ва ра ти
Ва са Пав ко вић и Ја сми на То -
пић. Уче сни ци ће го во ри ти о
по е зи ји, ро кен ро лу, ра до сти
жи во та и оче ки ва њи ма за про -
сту 2019. го ди ну.

Звон ко Ка ра но вић је ро ђен
1959. у Ни шу. Пи са ње ба зи ра
на ис ку стви ма beat књи жев но -

сти, фил ма и поп кул ту ре. Пре -
ко три на ест го ди на је др жао
му зич ку рад њу и ни је се обо -
га тио. Се бе сма тра пи сцем с
мар ги не, иа ко се сти ца јем дру -
штве но и сто риј ских окол но сти
об рео у мејнстри му. У сво јим
књи га ма не опи су је спо ља шњу
ле по ту све та, већ ње го ву уну -
тра шњу та му.

До са да је об ја вио де сет зби -
р ки пе са ма: „Blitzkrieg” (1990),
„Сре бр ни Сур фер” (1991), „Ма -
ма ме лан хо ли ја” (1996), „Ex-
travaganza” (1997), „Там на

ПРО МО ЦИ ЈА ПРВОГ РО МА НА 
ЈО ВА НА З. ОСТО ЈИ ЋА

Ле ве при то ке Дри не

КЊИ ГА ЗВОН КА КА РА НО ВИ ЋА

Иза за па ље не шу ме

ног по те за. Књи га
пу на нео че ки ва -
них обр та, на пи -
са на јед но став ним,
али по ет ским сти -
лом, исто вре ме но
је и сво је вр стан пу -
то пис кроз гра до -
ве Евро пе и омаж
ма ло по зна тим ге -
о гра фи ја ма и тај -
на ма за бо ра вље -
них про сто ра.

У раз го во ру
са ау то ром би ће

пред ста вље на то пла при ча о
чо ве ку у про це пу, од го вор но -
сти и жи во ту из ме ђу сна и ја -
ве. Раз го вор ће во ди ти Ву ле
Жу рић и Ива на Ус пен ски.

маги стра ла” (2001), „Нео н ски
пси” (2001), „Свла че ње” (2004),
„Box Set” (2009), „Буб ње ви и
жи це, ау то-пу т и ноћ” (2011)
итд., као и ро ма не: „Ви ше од
ну ле” (2004), „Че ти ри зи да и
град” (2006) и „Три сли ке по -
бе де” (2009).



Стар ту је ду бо ка
пре ра да

Свет ско а на ше!

Кон ку рен ци ја у обла сти пре -
ра де наф те на европ ском тлу
је ве о ма оштра и у по след њих
не ко ли ко го ди на за тво ре но је
око пет на ест ра фи не ри ја. Тр -
жи шна утак ми ца до ве ла је до
то га да ће оп ста ти са мо оне
нафт не ком па ни је ко је су се
опре де ли ле за не пре ста ну мо -
дер ни за ци ју, уна пре ђи ва ње ква -
ли те та и по ди за ње ефи ка сно -
сти пре ра ђи вач ких про це са. У
скла ду с та квим тр жи шним
окол но сти ма, НИС је кре нуо у
до дат ну мо дер ни за ци ју Ра фи -
не ри је и чи ни ис ко рак ко ји је
ва жан за цео нафт ни сек тор
Ср би је и ре ги о на.

Кључ ни про је кат дру ге фа зе
мо дер ни за ци је Ра фи не ри је је
из град ња по стро је ња за ду бо ку
пре ра ду с тех но ло ги јом од ло -
же ног кок со ва ња. За ре а ли за -
ци ју тог по сла из дво је но је 300
ми ли о на евра и, пре ма на ја ва -
ма ме наџ мен та НИС-а, ко мер -
ци јал ни по че так ра да но вог
бло ка на ја вљен је за тре ћи ква -
р тал на ред не го ди не. Ру ско-
срп ском нафт ном ги ган ту ова
ин ве сти ци ја до не ће ве ћу про -
из вод њу ви со ко вред них де ри -
ва та (пре све га ди зе ла, али и
бен зи на и теч ног нафт ног га -
са), а ујед но ће по че ти и до ма -

Озби љан чинилац
на шег укуп ног 
ин ду стриј ског раз во ја

До при нос 
тех но ло шком на прет ку

Ком па ни ја НИС је про шлог уто -
р ка, 18. де цем бра, обе ле жи ла
зна ча јан ју би леј – пе де сет го ди -
на од по чет ка про из вод ње у Ра -
фи не ри ји наф те Пан че во. Све -
ча но сти одр жа ној у згра ди Ге о -
за во да у Бе о гра ду при су ство ва -
ли су пред став ни ци Вла де Ср -
би је, ме наџ мен та НИС-а, по -
слов ни парт не ри ком па ни је и
дру ге јав не лич но сти. При сут -
ни су би ли у при ли ци да се упо -
зна ју с раз во јем фа бри ке у Пан -
че ву у про те клих пет де це ни ја
и не пре ста ном те жњом за по сле -
них да се до при не се тех но ло -
шком на прет ку, мо дер ни за ци -
ји нафт ног сек то ра Ср би је и еко -
ном ском раз во ју на ше зе мље.

Ра фи нер ци су по себ но по но -
сни на то што се од те ви зи је
ни је од у ста ло ни у нај те жим
тре ну ци ма за Ра фи не ри ју у
Пан че ву – за вре ме НА ТО бом -
бар до ва ња 1999. го ди не, ка да
су по ги ну ла тро ји ца, а ра ње на
че тво ри ца рад ни ка и ка да је
на по стро је њи ма на чи ње на ма -
те ри јал на ште та од не ко ли ко
сто ти на ми ли о на до ла ра.

Ре корд на пре ра да
По во дом обе ле жа ва ња ју би ле ја
Ра фи не ри је наф те Пан че во, Ки -
рил Тјур де њев, ге не рал ни ди -
рек тор НИС-а, ре као је да је ве -
о ма за до во љан по сло ва њем ком -
па ни је и, пре ма свим по ка за те -
љи ма, ове го ди не ће НИС има -
ти ап со лут но ре корд ну пре ра ду
у пан че вач кој Ра фи не ри ји.

– Све ово не би би ло мо гу ће
без ве о ма до бре са рад ње с на -
шим ак ци о на ри ма, пре све га с
Вла дом Ре пу бли ке Ср би је и

По кра јин ски се кре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву
и на ци о нал не ма њи не – на -
ци о нал не за јед ни це при ре -
дио је про шле не де ље, у хо лу
згра де По кра јин ске вла де, но -
во го ди шњи ба зар ру ко тво ри -
на – тра ди ци о нал ну ху ма ни -
тар ну ак ци ју за де цу са смет -
ња ма у раз во ју из спе ци ја ли -
зо ва них обра зов но-вас пит них
уста но ва с те ри то ри је АП Вој -
во ди не.

Ба зар је све ча но отво рио
за ме ник по кра јин ског се кре -
та ра за обра зо ва ње, про пи се,
упра ву и на ци о нал не ма њи -
не – на ци о нал не за јед ни це
Ми лан Ко ва че вић, ко ји је том

при ли ком ис та као да му је
ве ли ка част што вла да Вој во -
ди не има при ли ку да ше сти
пут уго сти де цу и да им усту -
пи про стор да при ка жу сво ја
кре а тив на умет нич ка де ла.

– По кра јин ски се кре та ри -
јат од у век се за ла гао за по -
бољ ша ње ста ту са де це са
смет ња ма у раз во ју, што смо
по ка за ли и у про гра му ин -
клу зив ног обра зо ва ња, те је
ово са мо још је дан вид на ше
по др шке и же ље да да мо зна -
чај оно ме што де ца ра де. Сви

за по сле ни у По кра јин ској вла -
ди би ли су у при ли ци да ку -
пе но во го ди шње укра се, ике -
ба не и да ро ве ко је су спре -
ми ли, а са ку пље ни но вац, по
тра ди ци ји, оста је шко ла ма
ко је су уче ство ва ле на ба за ру
– ре као је на кра ју Ми лан
Ко ва че вић.

Хор шко ле „Ми лан Пе тро -
вић”, под вођ ством Ми ше
Бли зан ца, при ре дио је дир -
љив на ступ, из во де ћи пе сме
на срп ском, ма ђар ском и ром -
ском је зи ку. У ин тер ак тив -
ном на сту пу хор је под ста као
пу бли ку да се при дру жи у пе -
ва њу, ко ри сте ћи зна ков ни је -
зик, чи ме су оку пље ни ма по -

ка за ли шта у пра вом сми слу
зна чи при хва та ње раз ли ка,
што и је сте циљ ин клу зи је.

На ово го ди шњем ба за ру
сво је ра до ве пред ста ви ла су
де ца из СО ШО „Ми лан Пе -
тро вић” из Но вог Са да, „Ма -
ра Ман дић” из Пан че ва, „Ан -
тон Ска ла” из Ста ре Па зо ве,
„9. мај” из Зре ња ни на, „Вук
Ка ра џић” из Сом бо ра, ОШ
„Хе рој Пин ки” из Бач ке Па -
лан ке и из Школ ског цен тра
с до мом уче ни ка „До си теј Об -
ра до вић” из Су бо ти це.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 28. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

7

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НО ВО ГО ДИ ШЊИ БА ЗАР

При хва та ње раз ли ка

У тр ци с гло бал ним ли де ри ма

НИС СВЕ ЧА НО ОБЕ ЛЕ ЖИО ЈУ БИ ЛЕЈ

РА ФИ НЕ РИ ЈА ПО НОС НА ЦИ ЈЕ

Не дав но је одр жан са ста нак
Пре го ва рач ке гру пе 27 и сек -
тор ских рад них гру па за По -
гла вље 27 – жи вот на сре ди на
и кли мат ске про ме не, и том
при ли ком је усво јен Дру ги
на црт пре го ва рач ке по зи ци је
Ср би је, ко ји ће до 31. де цем -
бра би ти до ста вљен Европ -
ској ко ми си ји на не фор мал -
не кон сул та ци је.

Реч је о до ку мен ту на ко ме
су у по след њих не ко ли ко ме -
се ци ин тен зив но ра ди ли пред -
став ни ци Ми ни стар ства за -
шти те жи вот не сре ди не у са -
рад њи с дру гим ин сти ту ци ја -
ма, у скла ду с при мед ба ма и
су ге сти ја ма европ ских зва -
нич ни ка. Над ле жни у Вла ди
Ре пу бли ке Ср би је ис ти чу да
при мед бе Европ ске ко ми си је
на Пр ви на црт пре го ва рач ке
по зи ци је ни су зах те ва ле су -
штин ске ко рек ци је и да је Ср -
би ја на чи ни ла ве о ма ва жне
ко ра ке на по љу уса гла ша ва -
ња пра ви ла ка да је реч о за -
шти ти жи вот не сре ди не и одр -
жи вом раз во ју.

Ка ко ка жу, др жав ни ор га -
ни су отво ре ни за све кон -
струк тив не су ге сти је, до бро
по зна ју са да шње ста ње на
свим ни во и ма у обла сти жи -
вот не сре ди не и зна ју шта хо -
ће да по стиг ну на пу ту ка

отва ра њу По гла вља 27 и по -
сти за њу европ ских еко ло шких
стан дар да. Над ле жни на ја -
вљу ју убр за ва ње про це са отва -
ра ња По гла вља 27 као јед ног
од нај зах тев ни јих и нај ску -
пљих у пре го во ри ма са ЕУ, те
се, за ви сно од то ка кон сул та -
ци ја, мо же оче ки ва ти да ће
пре го ва рач ка по зи ци ја ко нач -
но би ти де фи ни са на кра јем
2019. го ди не. Ср би ја ће по -
ред по прав ног, тј. од го во ра
на ко мен та ре Европ ске ко ми -
си је, уз Дру ги на црт пре го ва -
рач ке по зи ци је Европ ској ко -
ми си ји до ста ви ти и на цр те
до ку ме на та: Спе ци фич ни
план им пле мен та ци је за Ди -
рек ти ву о ин ду стриј ским еми -
си ја ма, Ак ци о ни план за раз -
вој ад ми ни стра тив них ка па -
ци те та и Тех нич ку адап та ци -
ју за Ди рек ти ве о ста ни шти -
ма и пти ца ма.

Др жа ва је са оп шти ла да ће
у на ред ном пе ри о ду би ти
пред ста вљен план раз во ја ад -
ми ни стра тив них ка па ци те та,
као и да је у то ку из ра да ви -
ше го ди шњег пла на ин ве сти -
ра ња, чи ме ће се омо гу ћи ти
лак ше ре ша ва ње не ких до са -
да отво ре них пи та ња ко ја се
ти чу, пре све га, да љег пре но -
ше ња еко ло шког за ко но дав -
ства Европ ске уни је.

ЕВРОП СКЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ

По прав ни из еко ло ги је

ћа про из вод ња кок са, ко ји се
са да ис кљу чи во уво зи.

Ка да је реч о еко ло шким
аспек ти ма, по че так ра да но вог
про из вод ног си сте ма омо гу ћи -
ће НИС-у да пре ста не да про -
из во ди ма зут с ви со ким са др -
жа јем сум по ра, што зна чи да
на срп ском тр жи шту не ће би -
ти го ри ва ко је при са го ре ва њу
узро ку је еми си ју ве ли ких ко -
ли чи на сум пор них је ди ње ња у
ат мос фе ру. По ред то га, ме наџ -
мент ове ком па ни је на ја вљу је
да ће до дат но би ти сма ње на
еми си ја пра шка стих ма те ри ја.

Над ле жни у НИС-у твр де да
ће по че так ра да но вог по стро -
је ња по бољ ша ти еко ло шку си -
ту а ци ју у це лом ре ги о ну. Осим
то га, Ср би ја ће ис пу ни ти зах -
тев Европ ске енер гет ске за јед -
ни це о огра ни ча ва њу ко ри шће -
ња го ри ва ко ја има ју ви сок са -
др жај сум по ра. Што се ти че
са ме тех но ло ги је про из вод ње
кок са, ме наџ мент НИС-а ис -
ти че да су у си стем за ду бо ку
пре ра ду наф те угра ђе на нај са -
вре ме ни ја тех но ло шка ре ше -
ња ко ја ће обез бе ди ти бри жљив
од нос пре ма жи вот ној сре ди -

ни и ми ни мал ну упо тре бу енер -
гет ских ре сур са.

Осно ву чи та вог про це са чи не
два ре ак то ра у ко ји ма оста так на -
кон за гре ва ња про ла зи про цес
кок со ва ња, при че му до ла зи до
до дат ног из два ја ња бе лих де ри -
ва та. На кон про це са кок со ва ња
спро во ди се по сту пак хи дра у лич -
ког бу ше ња, се че ња и ис то ва ра
кок са у си стем тран спор та и уто -
ва ра. По ред стан дард них апа ра -
та ко ји се ко ри сте у пре ра ди наф -
те (пе ћи, ко ло не, из ме њи ва чи то -
пло те и пум пе), про јек том се пред -
ви ђа и из град ња и мон та жа опре -
ме за бу ше ње и се че ње кок са,
тран спорт них тра ка, по себ них си -
сте ма за скла ди ште ње кок са. Чи -
тав тај ком плек сни си стем опре -
ме про јек то ва ће из во ђач, ком па -
ни ја CB & I, ко ја ће та ко ђе упра -
вља ти про це сом из град ње и пру -
жа ти по др шку у на бав ци опре ме.

С тех но ло шке стра не, ре а ли -
за ци јом овог про јек та Пре ра да
НИС-а ће до би ти низ но вих и
мо дер них тех но ло шких про це -
са ко ји ће сва ка ко пред ста вља ти
иза зов за спе ци ја ли сте и за по -
сле не у Ра фи не ри ји. За ста би -
лан и ефи ка сан рад но вог по -
стро је ња по тре бан је ква ли фи -
ко ва ни пер со нал ин же ње ра, опе -
ра те ра и ма шин ских спе ци ја ли -
ста, за шта се пла ни ра укуп но 49
за по сле них ди рект но на по стро -
је њу и још 11 на одр жа ва њу.

За хва љу ју ћи овом про јек ту
на ша ра фи не ри ја по ста је кон -
ку рент ни ја (ка па ци тет но вог
по стро је ња је 2.000 то на на
дан), јед на од нај мо дер ни јих у
ис точ ној Евро пи, а по ду би ни
пре ра де (99,2 од сто ка да по -
стро је ње бу де зва нич но пу ште -
но у рад) ра ме уз ра ме с нај бо -
љим пре ра ђи вач ким ка па ци те -
ти ма у све ту.

„Га спром њеф том”, као и с на -
шим по слов ним парт не ри ма.
Наш стра те шки циљ је ства ра -
ње но вих вред но сти за на ше
ак ци о на ре, за за јед ни цу и за
на ше за по сле не. Да ља мо дер -
ни за ци ја Ра фи не ри је, ди ги тал -
на тран сфор ма ци ја и по ве ћа -
ње ефи ка сно сти, мо дер ни за -
ци ја про ме та, из град ња но вих
по стро је ња у скла ду с прин ци -
пи ма зе ле не енер ги је, као и на -
ста вак ула га ња у за јед ни цу са -
мо су некe од њих – ре као је
ге не рал ни ди рек тор НИС-а.

Ста би лан парт нер
Алек сан дар Ан тић, ми ни стар
ру дар ства и енер ге ти ке, че сти -
тао је у име Вла де Ср би је НИС-у
и рад ни ци ма пан че вач ке Ра -
фи не ри је ве ли ки ју би леј:

– Нафт на ин ду стри ја Ср би је
је је дан од нај зна чај ни јих сег -
ме на та на ше при вре де и еко -
но ми је и је дан од нај ва жни јих
сту бо ва на шег енер гет ског си -
сте ма. Же лим да за хва лим на
да на шњи дан свим љу ди ма

запо сле ним у НИС-у, као и на -
шим парт не ри ма из „Га спром
њеф та” на ста бил ној по слов -
ној по ли ти ци. НИС је без сум -
ње је дан од кључ них за ма ја ца
на ше еко но ми је и при вре де,
али и кључ ни сег мент на шег
да љег раз во ја. Ком па ни ја je ста -
би лан парт нер и озби љан чи -
ни лац на шег укуп ног ин ду -
стриј ског раз во ја, и за јед но с
Вла дом Ре пу бли ке Ср би је во -
ди успе шну по ли ти ку енер гет -
ске ста бил но сти и си гур но сти
гра ђа на у обла сти снаб де ва ња
енер ген ти ма. Свих ових го ди -
на НИС је ли дер у обла сти ква -
ли те та и на по нос це ле Ср би је
се раз ви ја, оства ру је но ве вред -
но сти, де фи ни ше но ве стан -
дар де. По но сан сам на НИС,
ми слим да це ла Ср би ја тре ба
да бу де по но сна на НИС и све
оне сто ти не хи ља да љу ди ко ји
су про шли кроз овај си стем и
на тај на чин уче ство ва ли у еко -
ном ском раз во ју Ср би је – ре -
као је ми ни стар Ан тић и до -

дао да је ру ско-срп ски нафт ни
ги гант ли дер у сво јој обла сти,
ли дер у ре ги о ну, ко ји на ме ће
но ве ква ли те те, ка ко по пи та -
њу оства ри ва ња по слов них ре -
зул та та, та ко и у обла сти за -
шти те жи вот не сре ди не, ефи -
ка сно сти и све га оног што но -
си 21. век.

На све ча ном ску пу јав но сти
су пред ста вље на до стиг ну ћа то -
ком убр за не мо дер ни за ци је Ра -
фи не ри је, ко ја је по че ла 2009.
го ди не, на кон што је „Га спром
њефт” пре у зео ве ћин ски па кет
ак ци ја НИС-а. У овој фа зи је
нај пре с по чет ком ра да ком -
плек са MHC/DHT (по стро је ње
за бла ги хи дро кре кинг и хи -
дро о бра ду) у но вем бру 2012.
го ди не у Ра фи не ри ји омо гу ће -
на про из вод ња го ри ва европ -
ског ква ли те та, што је до при -
не ло уна пре ђе њу енер гет ске
ста бил но сти Ср би је, а НИС-у
омо гу ћи ло уло гу ли де ра на ре -
ги о нал ном тр жи шту нафт них
де ри ва та.

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПРЕРАДЕ НАФТЕ У НАШЕМ ГРАДУ
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

У но во го ди шњој но ћи има -
мо по себ ну ми си ју да бу де -
мо ле пи, сјај ни и је дин стве -
ни, баш као што при жељ ку -
је мо да нам та ква бу де и на -
сту па ју ћа го ди на.

Трет ма ни ко је мо же те ра -
ди ти пред Но ву го ди ну или
ка да има те не ки ва жан до га -
ђај, је су: ме зо по ра ци ја (ме -
зо те ра пи ја без игле), ра дио-
та ла си, трет ман ли ца ки се о -
ни ком, би о ло шки трет ма ни,
воћ не ки се ли не и блиц трет -
ма ни као што је бр зи лиф -
тинг. Сви ови трет ма ни учи -
ни ће да вам ко жа од мах за -
бли ста, да се хи дри ра и под -
мла ди. Код ку ће мо же те са -
ми на пра ви ти ма ске за ли це
од во ћа и по вр ћа, јо гур та и
ме да. Тре нут но осве же ње ће
вам пру жи ти уми ва ње ко же
хлад ним јо гур том, ко ји по -
том тре ба ма ло да оста ви те

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

За бли стај те у 
но во го ди шњој но ћи

По вра так

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 300 гра ма

бра шна, 100 гра ма ше -

ће ра, 100 гра ма ме да,

75 гра ма ма сла ца, јед -

но ја је, ка ши чи ца мле -

ве ног ци ме та, по ла ка -

ши чи це мле ве ног ка -

ран фи ли ћа и ка ши чи ца

со де би кар бо не

Гла зу ра од ше ће ра:

јед но бе лан це и 250

гра ма ше ће ра у пра ху.

При пре ма: Из ме шај те све са стој ке и за ме си те те сто (ако је су ви -

ше ме ка но, мо же те га оста ви ти у фри жи де ру не ко вре ме). На кар то -

ну или чвр шћем па пи ру на цр тај те са о ни це и исе ци те их као ша бло -

не. Те сто тан ко раз виј те и по мо ћу ша бло на од кар то на исе ци те два

об ли ка за са о ни це и још три ма ња пра во у га о ни ка (за пре гра ду и

дно), те не ко ли ко ир ва са. Све де ло ве по ре ђај те на плех пре ко ма -

сног па пи ра, а од пре о ста лог те ста на пра ви те зве зди це, јел ки це

или дру ге об ли ке по же љи.

Ме де не фи гу ри це пе ци те око пет на ест ми ну та у рер ни прет ход но

за гре ја ној на 180 сте пе ни. Ка да су го то ве, са че кај те да се ма ло про -

хла де у пле ху, па их тек он да из ва ди те на та њир и оста ви те да се

охла де до кра ја.

При пре ми те гла зу ру од ше ће ра и бе лан це та (у за ви сно сти од ве -

ли чи не бе лан це та мо жда ће тре ба ти ма ње ше ће ра од на ве де не ко -

ли чи не). По треб но је да гла зу ра бу де гу ста, али не пре ви ше, да би -

сте мо гли ле по да цр та те њо ме. При пре мље ну гла зу ру си пај те у по -

сла сти чар ску вре ћи цу или у пла стич ну ке су ко јој сте од се кли врх.

Укра си те ме де ња ке ко ји су се у ме ђу вре ме ну охла ди ли. Пр во

па жљи во ис цр тај те кон ту ре, а за тим по пу ни те и сре ди ну. Пу сти те

ма шти на во љу и на цр тај те об ли ке ко је же ли те. Оста ви те да се гла -

зу ра пот пу но осу ши, па за тим па жљи во спој те све де ло ве и фор -

ми рај те са о ни це, ко ри сте ћи при том пре о ста лу гла зу ру као ле пак.

Ако је по треб но, на сло ни те де ло ве на шо љи це или не што слич но

док се су ше, да би се бо ље учвр сти ли. На кра ју на ве ћи та њир или

по слу жав ник ста ви те кри стал-ше ћер и на пра ви те сце ну из зим ске

бај ке.

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

Ме де не са о ни це
на ли цу да би де ло ва ле млеч -
не ки се ли не из ње га. По том
се умиј те мла ком во дом, ста -
ви те од го ва ра ју ћу кре му и
мо же те по че ти да се шмин -
ка те за нај лу ђу ноћ. Тре ба
на гла си ти да су прај ме ри ко -
ји се све ви ше упо тре бља ва ју
(по го то во то чи не мла де де -
вој ке) из у зет но штет ни ако
се сва ко днев но ста вља ју на
ко жу. Њи хо ва уло га је сте да
из јед на че тен и омо гу ће лак -
ше на но ше ње и ду же тра ја -
ње пу де ра, али ако се сва ко -
днев но ко ри сте, мо гу за пу -
ши ти по ре и иза зва ти ства -
ра ње ми те се ра и пот ко жних
ак ни. За то прај мер ко ри сти -
те за ва жна де ша ва ња, али
ни ка ко сва ко днев но.

За но во го ди шњу ноћ увек
је до бро иза бра ти све тлу ца -
ве сен ке, кар ми не и пу де ре.
Све тре ба да шља шти и си ја,
јер је то пра во ве че за меј кап
у ком је све до зво ље но. На
ко су та ко ђе мо же те ста ви ти
лак са шљо ки ца ма, бри љан -
тин, али и спре јо ве у ра зним
бо ја ма ко је се ис пи ра ју при -
ли ком пр вог пра ња.

Ка да се вра ти те с до че ка,
не за бо ра ви те да до бро иш -
чет ка те ко су и ски не те
шмин ку.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, с тро ше њем пре -
о ста лих да на сад већ оста -
ре ле го ди не сти че мо ути сак
стал ног убр за ва ња и не до -
стат ка вре ме на за би ло шта
што же ли мо да ура ди мо.
Осе ћа мо се при кле ште ни -
ма у вре мен ском те сна цу
соп стве не сва ко дне ви це ко -
јој смо са мо при до да ли сти -
сак пра знич не јур ња ве. Чи -
ни нам се да се дан ни је ни
за вр шио, а већ је сти гло но -
во ју тро и на ста вак во жње
на све бр жој вр те шци зва -
ној жи вот.

Све до ци смо пре тва ра ња
сво јих же ља у мо ра ња и „та -
ко тре ба ња”. За до вољ ство у
при пре ми из не на ђе ња за
на ше во ље не за ме њу је све
ве ћи осе ћај умо ра и не до -
сти жно сти. Увек нас из не -
на ди су о ча ва ње с не ми нов -
ним про ла ском да на, ко јих
смо ско ро до ју че има ли са -
свим до вољ но на рас по ла -
га њу да с ла ко ћом по за вр -
ша ва мо и ис пла ни ра мо све
што же ли мо.

Тре ну так ка да спо зна мо
да ни шта не по сти же мо гро -
зни ча во ју ре ћи и при том не
при во де ћи кра ју пла ни ра но
и же ље но, за пра во је нај -
дра го це ни ји. Та да да је мо се -
би шан су да кре не мо дру га -
чи јим ста за ма, ко је у сва ко -
днев ној тр ци с вре ме ном ни -
смо ни при ме ћи ва ли. У на -
сто ја њу да се при ла го ди мо,
да уго ди мо и бу де мо при -
ме ће ни, за по ста вља мо нај -
ва жни је(г). Ра си па мо нај -

дра го це ни је што има мо, и
то ду бо ко не све сни про ла -
зно сти и не на док на ди во сти
вре ме на по тро ше ног да би -
смо се ускла ди ли са оним
што на ме ће око ли на.

Стал но се из не на ди мо ка -
да нас пу те ви за ко је се опре -
де ли мо од ве ду у ћор со как.
Од бр зи не ко јом тро ши мо
да не, не ви ди мо пу то ка зе
пре ма са мо о ства ре њу и љу -
ба ви. Уда ра ју ћи ве ли ком бр -
зи ном у још је дан без из лаз,
ко ји се од про шло го ди шњег
раз ли ку је са мо у де та љи ма
ко ји ма га вре мен ска дис -
тан ца одва ја од прет ход ног,
до би ја мо мо гућ ност да са -
гле да мо пут и по де си мо, ко -
нач но, свој ком пас у прав цу
ко јим би ишла на ша ду ша
(да смо је пи та ли).

Та ко оша му ће ни и умор -
ни од по ку ша ва ња да се
укло пи мо, тре ба да оста не -
мо мир ни и да у ти ши ни
свог би ћа по тра жи мо ста зе
што во де у мир, љу бав, за -
хвал ност, опро штај и по -
што ва ње. Кад се скло ни мо
од бу ке и бле шта ви ла, кад
при зна мо се би да нам је ло -
ше од стал ног ту ма ра ња
истим ла ви рин том у ко ме
на ба са ва мо са мо на умор,
страх и не си гур ност, мо же -
мо да пре по зна мо пут. Тај
пут у ства ри пред ста вља по -
вра так: нај бит ни ју де сти на -
ци ју у жи во ту, а про пу ште -
ну и за не ма ре ну. По вра так
се би са др жи све оно што
смо ју ри ли да до стиг не мо и
по ста не мо. Не ко ме ће би ти
по треб на и ма ла по моћ на
пу ту по врат ка и то је са свим
у ре ду, јер је на гра да от кри -
ва ње соп стве не вред но сти
кроз рас плам са ва ње оне ма -
ле не, ти ња ју ће искре у сре -
ди шту ду ше – љу ба ви пре -
ма се би.

Ко јим пу тем ићи – од лу -
ка је, као и увек, на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Свој тер мин мо же те
за ка за ти рад ним 
да ни ма од 7 до 14
са ти, пу тем те ле фо на
013/21-90-900 или
013/21-90-903

Бри жљи во ода бра ном ти му ис -
ку сних струч ња ка у За во ду за
здрав стве ну за шти ту рад ни ка
„Пан че вац” не дав но се при дру -
жи ла и др Гор да на Ве љо вић,
ко ју мно ге Пан чев ке и Пан чев -
ци по зна ју као вр сног ен до кри -
но ло га и од лич ног ди јаг но сти -
ча ра чи ји са вет зла та вре ди.

Док тор ка Ве љо вић је за вр -
ши ла Ме ди цин ски фа кул тет у
Бе о гра ду 1990. го ди не, спе ци -
ја ли стич ки ис пит на истом фа -
кул те ту је по ло жи ла 2005, а
суп спе ци ја ли стич ки 2011. го -
ди не. Већ 20 го ди на ра ди на
Ин тер ном оде ље њу Оп ште бол -
ни це у Пан че ву као спе ци ја -
ли ста ин тер не ме ди ци не и суп -
спе ци ја ли ста ен до кри но лог.

Свој тер мин код др Гор да не
Ве љо вић у За во ду „Пан че вац”
мо же те за ка за ти рад ним да ни -
ма од 7 до 14 са ти, пу тем те ле -
фо на 013/21-90-900 или
013/21-90-903, а пре гле ди ће
се оба вља ти сва ке су бо те. С док -
тор ком Ве љо вић раз го ва ра ли
смо о то ме ка ко пре глед ен до -
кри но ло га из гле да, ка ко се за
ње га при пре ми ти, али и о то -
ме за што су ен до кри но ло шке
бо ле сти да нас све уче ста ли је,
те шта учи ни ти по пи та њу њи -
хо ве пре вен ци је.
ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко је су нај че шће
бо ле сти ко је па ци јен те да нас
до во де у ор ди на ци ју ен до кри -
но ло га?

ДР ГОР ДА НА ВЕ ЉО ВИЋ:
Све до ци смо па ра лел них пан -
де ми ја го ја зно сти и ди ја бе те са
ме ли ту са, па су то про бле ми
нај ве ћег бро ја па ци је на та с ко -
ји ма се су сре ћем као ен до кри -
но лог. То ме се при кљу чу ју и
бо ле сти шти та сте жле зде. Ме -
ђу тим, не тре ба за не ма ри ти ни
про блем не плод но сти или суп -
фер тил но сти, да кле па то ло ги -
је пол них жле зда, за тим све
че шћу по ја ву та ко зва не се кун -
дар не хи пер тен зи је ко ја има
ен до кри ни узрок, али и бо ле -
сти хи по та ла мо-хи по фи зног
трак та и дру ге.

• Шта ути че на то да го ја -
зност, ди ја бе тес ме ли тус и обо -
ље ња штит не жле зде да нас
има ју го то во епи де миј ске
разме ре?

– У на стан ку ових обо ље ња
од зна ча ја су ка ко ге нет ски
фак то ри, ко ји су не про мен љи -
ви, та ко и све ви ше фак то ри
спо ља шње сре ди не, на ко је по -
тен ци јал но има мо ути цај и мо -
же мо да их ко ри гу је мо. Са вре -
ме ну ци ви ли за ци ју ка рак те ри -
ше све не здра ви ји на чин жи -
во та, ко ји се пре све га огле да
у не а де кват ној ис хра ни, од су -
ству или зна чај ној ре дук ци ји
фи зич ке ак тив но сти и огром -
ној ко ли чи ни стре са, ко ме смо
из ло же ни ка ко на рад ном ме -
сту, та ко и у сва ко днев ном жи -
во ту. Све то до во ди до број них
по ре ме ћа ја у функ ци о ни са њу
ор га ни зма, а по сле дич но и до
бо ле сти.

• Ко ји симп то ми тре ба да нас
на ве ду на по ми сао да мо жда
има мо не ки ен до кри но ло шки
по ре ме ћај?

– Про блем и је сте у то ме што,
ка да је реч о те го ба ма са жле -
зда ма са уну тра шњим лу че њем,
да нас ви ше не по сто је ти пични

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДР ГОР ДА НА ВЕ ЉО ВИЋ, ЕН ДО КРИ НО ЛОГ

СУ БО ТОМ У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ” 
ЕН ДО КРИ НО ЛО ШКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ

симп то ми ни ти кли нич ка сли -
ка. Нај че шће се пр во ја ви не ка
не спе ци фич на те го ба, као што
је хро нич ни умор или ма лак -
са лост. За по је ди на обо ље ња,
ипак, мо же мо из дво ји ти ре ла -
тив но ка рак те ри стич не зна ке.
Код ше ћер не бо ле сти бих ис -
та кла по ја ву по ја ча ног же ђа ња,
уче ста лог мо кре ња, мр ша вље -
ња и вр ло из ра же не ду го трај не
оп ште сла бо сти. Код бо ле сти
шти та сте жле зде и оста лих нај -
че шће се ја вља ју хро нич ни умор
и не спе ци фич не про ме не те -
ле сне ма се и мен тал ног функ -
ци о ни са ња.

• Ко је ана ли зе па ци јен ти
тре ба да оба ве пре до ла ска на
пре глед?

– Tребало би ура ди ти стан -
дард не ла бо ра то риј ске ана ли -
зе ко је под ра зу ме ва ју се ди мен -
та ци ју, крв ну сли ку, основ не
би о хе миј ске ана ли зе и пре глед
мо кра ће. У за ви сно сти од спе -
ци фич не па то ло ги је, од но сно
обо ље ња, ен до кри но лог ће већ
на пр вом пре гле ду од ре ди ти у
ком прав цу да ље тре ба ра ди ти
ана ли зе, из ра ци о нал них раз -
ло га, ка ко ма те ри јал них, та ко
и ди јаг но стич ких.

• Ка ко из гле да, шта об у хва -
та и ко ли ко тра је пре глед ен -
до кри но ло га?

– Пра ви ла у прин ци пу не ма,
али пр ви пре глед ен до кри но -
ло га је нај ва жни ји, јер се та да
прак тич но за „цео жи вот” упо -
зна па ци јент. Ми са гле да ва мо
не са мо здрав стве но ста ње не -
го и лич ност па ци јен та, на чин
ње го вог жи во та, по сао ко ји он
оба вља и по пра ви лу је по треб -
но да тај ини ци јал ни су срет
тра је бар по ла са та. Та да узи -
ма мо анам не зу – по дат ке о
симп то ми ма и те го ба ма па ци -
јен та, за тим сле де објек тив ни
на лаз ен до кри но ло га и са гле -
да ва ње ње го вих ла бо ра то риј -
ских ана ли за или по да та ка до -
би је них ви зу е ли за ци о ним ме -
то да ма – ул тра зву ком, ске не -
ром или маг нет ном ре зо нан -
цом. Кон трол ни пре глед, на
мо ју ве ли ку сре ћу, че сто бу де
вр ло кра так, јер та да по гле да -
мо ана ли зе, ко је су обич но до -
бре, по при ча мо и на ста ви мо
да ље.

• Да ли и ко ли ко че сто тре ба
од ла зи ти код ен до кри но ло га
на пре вен тив ни пре глед?

– Упра во за то што жи ви мо
у усло ви ма пан де ми је го ја зно -
сти и ди ја бе те са, ми слим да
нај бо љи вид бор бе про тив тих
бо ле сти је сте упра во тај да ра -
ди мо на њи хо вој пре вен ци ји.
То се у на шим усло ви ма, на -
жа лост, ре ла тив но рет ко чи -
ни, због че га сам ту жна, јер
сма трам да се у тој сфе ри мо -
же мно го по сти ћи. Код ни за
обо ље ња као што је го ја зност,
ко ја се у на шој сре ди ни ви ше
пер ци пи ра као естет ски, а не
као опа сан здрав стве ни про -
блем, или по ре ме ћај мен стру -
ал ног ци клу са, че сто се пре -
ско чи по се та ен до кри но ло гу,

а она би баш би ла ва жна да
би смо и не ке дис крет не, суп -
тил не и ве о ма бла ге дис функ -
ци о нал но сти на вре ме от кри -
ли и ко ри го ва ли и ти ме спре -
чи ли мно го озбиљ ни је ен до -
кри но ло шке те го бе. У пре вен -
тив ном сми слу је ва жно да сви
бар јед ном го ди шње од ре ди -
мо гли ке ми ју, то јест ни во ше -
ће ра у кр ви, па да он да, на
осно ву те вред но сти, од лу чи -
мо да ли је вре ме да по се ти мо
ен до кри но ло га. На тај на чин,
том јед но став ном, без бол ном
и бр зом ана ли зом сва ко од нас
мо же да ти свој до при нос у гло -
бал ним на сто ја њи ма да се уче -
ста лост ди ја бе те са и го ја зно -
сти све де на ио ле ра зум ну
меру.

• Шта, из аспек та гра не ме -
ди ци не ко јом се ви ба ви те, мо -
же мо учи ни ти да би смо са чу -
ва ли здра вље?

– До вољ но је са мо да се вра -
ти мо здра вом на чи ну жи во та.
Тре ба по че ти од здра ве ис хра -
не, а мно ги љу ди у сред њем

жи вот ном до бу, са мле ве ни
стре сом, за бо ра вља ју и шта
она зна чи. Дру га ва жна ствар
је фи зич ка ак тив ност. Сва ко
од нас, за по че так, тре ба да
бар ше та по ла са та днев но, за
шта си гур но мо же мо на ћи вре -
ме на, а на рас по ла га њу су нам
и мно ге дру ге спорт ске и ре -
кре а тив не ак тив но сти. Оно што
је та ко ђе из у зет но ва жно, а на
шта сви за бо ра вља мо, је сте од -
мор, и то не са мо ноћ ни већ и
днев ни. Из двој те бар пет на ест
ми ну та до по ла са та сва ког да -
на за дру же ње с при ја те љи ма
или чла но ви ма по ро ди це, за
слу ша ње му зи ке или за не ку
дру ги вид ре лак са ци је. Уве че,
уме сто бро ма зе па ма и фо ку -
си ра ња на екран ком пју те ра
или ТВ апа ра та, про чи тај те
књи гу уз чај. То ни су ма ле
ства ри: ко ри го ва њем сва ко -
днев них на ви ка знат но ће те
уна пре ди ти сво је здра вље и
сни зи ти ри зик ка ко од ен до -
кри но ло шких, та ко и од мно -
гих дру гих обо ље ња.



До бро до шли у
рад ну не де љу ко -
ја тра је де ве де сет
се дам са ти. До -
бро до шли на по -
сао на ко јем има -
те тек не ко ли ко
се кун ди да од лу -
чи те о не чи јем
жи во ту. Опро сти -
те се с при ја те -
љи ма и ве за ма.
За бо ра ви те на ре -
до ван сан. Ре ци те збо гом сло -
бод ном вре ме ну. До бро до -
шли у жи вот ле ка ра-при прав -
ни ка.

На кон мно го не про спа ва -
них но ћи и про пу ште них ро -
ђен да на и ви кен да ко ме ди о -
граф и не ка да шњи ле кар-
при прав ник Адам Кеј на пи -

сао је ду хо ви ту и не -
ве ро ват но дир љи ву
књи гу, ко ја ће вам
от кри ти све што сте
же ле ли да зна те о
жи во ту у кру гу бол -
ни це – а сва ка ко и
по не што што ни сте
хте ли ни ка да да са -
зна те. Док бу де те
чи та ли, си гур но ће -
те раз ми сли ти о це -
ни ко ју пла ћа ју сви

про фе си о нал ци ко ји бри ну
о на шем здра вљу, љу ди ко ји
ра де не мо гу ћи по сао, да ју ћи
све од се бе. Вре ме ко је про -
ве де те у бол ни ци ве ро ват но
ће их за бо ле ти мно го ви ше
не го вас. Да вас упо зо ри мо:
мо жда ће вам на кон чи та ња
оста ти ожи љак.

ДРУШТВО
Петак, 28. децембар 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли ста
пи та ли смо вас ка да сте се на -
шли у си ту а ци ји да сте не што
мо ра ли да пре ћу ти те. „Пан -
че вац” и из да вач ка ку ћа „Вул -
кан из да ва штво” при пре ми ли
су по је дан при ме рак књи ге
„Де вој ка ко ја је ћу та ла” М.
Јор та и Х. Ро сен фел та за два
на ша чи та о ца или чи та тељ ке
ко ји су нај кре а тив ни је од го -
во ри ли на то пи та ње.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји
су по сла ли сле де ће СМС-ове:

„Ка да је по сле руч ка деч ко
упи тао пса: ’Да ли си ти то
упра во пу стио ве тар?’ А у ства -
ри сам то би ла ја.” 064/9261...

„У овом ка пи та ли стич ко-
ро бо вла снич ком дру штву љу -
ди сва шта пре ћут ку ју не у -
ким ди рек то ри ма и ше фо -
ви ма не би ли сво јој по ро ди -
ци и се би обез бе ди ли ка кву-
та кву ег зи стен ци ју. Не кри -
вим их, али на сво ју ште ту,
ни сам од оних ко ји мо гу да
пре ћу те не прав ду. За то и про -
ла зим ова ко.” 062/2137...

На гра де се мо гу пре у зе ти у
књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај -
кре а тив ни јих од го во ра на
пи та ње ка да су се осе ти ли
ве о ма уса мље ним. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Крај са мо ће” Бе не -
дик та Вел са.

То из да ње мо ћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Се ку лић”
у „Авив пар ку”, од на ред ног
утор ка, пре у зму ау то ри сле -
де ћих од го во ра:

„Ка да су де ца на рас пу -
сту. У пот пи су: ’Шко ла’.”
060/6630...

„Ни кад ни сам уса мље на.
Ме ни је у мом дру штву нај -
леп ше. По себ но кад иде мо
ули цом, па се рас при ча мо
ко мен та ри шу ћи про ла зни ке.
Је ди ни про блем је што че -
сто за бо ра вља мо да они мо -
гу да нас чу ју.” 064/3110...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти на ред них да на, ка -
ко би смо њи хо ве по дат ке про -
сле ди ли спон зо ри ма. Но ва
на град на пи та ња по тра жи те
на стра ни ца ма овог бро ја
„Пан чев ца”.

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 9. 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: „Ка да
сте ви нај про дук тив ни ји?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер -
ком књи ге „Буд ни у 5” Ро би на Шар ме. 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.

Пре два де сет го -
ди на ле ген дар ни
струч њак за ли -
дер ство и елит -
ни пер фор манс
Ро бин Шар ма
пред ста вио је
кон цепт „Буд ни
у пет (и ваш је
чи тав свет)”, за -
сно ван на ре во -
лу ци о нар ној ју -
тар њој ру ти ни
ко ја је по мо гла ње го вим кли -
јен ти ма да по ве ћа ју про дук -
тив ност, по бољ ша ју здрав -
стве но ста ње и са чу ва ју сми -
ре ност у овом на шем пре ви -
ше ком пли ко ва ном све ту.

На кон че ти ри го ди -
не пре да ног ра да на
ру ко пи су пред ва ма
је књи га ко ја ће вам
из ме ни ти жи вот и
ко ја ће вам от кри ти
да је на ви ка уста ја -
ња ра но ују тру мно -
ги ма по мо гла да
оства ре из ван ред не
ре зул та те и исто вре -
ме но бу ду срећ ни и
ис пу ње ни, и осе ћа -

ју се ко ри сни је.
Ча роб на и за бав на при ча

о то ме ка ко два не знан ца у
не во љи упо зна ју екс цен трич -
ног тај ку на ко ји им по ста је
тај ни мен тор.

„Буд ни у 5” 
Ро би на Шар ме

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Ово ће ма ло да 
бо ли” Ада ма Ке ја

Два чи та о ца ко ји до сре де, 9. 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
је ла ко за ми сли ти се бе у ту ђој ко жи?”, на гра ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Ово ће ма ло да бо ли” Ада ма Ке ја.
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 „Вул кан”.

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

Пас и ње гов го луб

ИН ТЕ РЕ САНТ НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У СТАР ЧЕ ВУ

Нај бо љи ај ва ри из Ле сков ца и Ре пу бли ке Срп ске
У че твр так, 20. де цем бра, пр -
ви пут у Стар че ву је одр жан
„Ај вар фест”, сво је вр сно над -
ме та ње на ко ме се би ра нај бо -
љи узо рак чу ве ног спе ци ја ли -
те та од па при ке, као и так ми -
че ње у је де њу љу тих па при чи -
ца. Ову ма ни фе ста ци ју је ор -
га ни зо ва ло удру же ње „Бал кан
чи ли фе сти вал”.

Ово је ше ста го ди на за ре дом
ка ко је би ран нај бо љи ај вар, а
уче ство ва ли су про из во ђа чи
овог спе ци ја ли те та из це ле Ср -
би је, Ре пу бли ке Срп ске, Ма ке -
до ни је, Ру му ни је и Бу гар ске.

Ово го ди шњи „Ај вар фест” по -
др жа ли су и нај бо љи ку ва ри из
на ше зе мље.

На так ми че њу одр жа ном 20.
де цем бра у Стар че ву у кон ку -
рен ци ји бла гих ај ва ра нај бо љи
узо рак имао је Сте ви ца Мар -
ко вић из Ле сков ца, док је у ка -
те го ри ји љу тих ај ва ра по бе ди -
ла Би ља на Ла зић из Гор њег Цр -
ње ло ва из Ре пу бли ке Срп ске.

Ве о ма ин те ре сант но би ло је
и так ми че ње у је де њу љу тих
па при чи ца, у ко ме је три јум -
фо вао так ми чар из Пи ро та, ко -
ји је по ста вио и но ви ре корд:

Обе ле жа ва се пе де сет
го ди на игре у Стар че ву

На сту пи ли и 
„Абра ше вић” и 
„Је дин ство”

Ско ро че ти ри сто ти не на ших
су гра ђан ки и су гра ђа на, љу -
би те ља тра ди ци о нал не му зи -
ке и игре, ужи ва ло је про те -
кле су бо те, 22. де цем бра, у
још јед ном у ни зу ква ли тет -
них про гра ма из ове обла сти,
ко ји ма је де цем бар сва ка ко
оби ло вао. Овог пу та кон церт
под на зи вом „Ко ра ком тра ди -
ци је” у До му вој ске одр жа ли
су чла но ви Кул тур но-умет нич -
ког дру штва „Нео лит” из Стар -
че ва с го сти ма.

Кон церт под овим на зи вом
већ је по стао тра ди ци ја, бу ду -
ћи да је одр жан тре ћи пут, с
том раз ли ком што се у на зи ву
са да на шао и по се бан до да так:
„50 го ди на игре”. Раз лог се да
на слу ти ти: до ма ћин ве че ри и
ор га ни за тор ма ни фе ста ци је
КУД „Нео лит” у 2018. обе ле -
жа ва ва жан ју би леј – по ла ве -
ка од ка да је у Стар че ву, да ле -
ке 1968, по че ла да ра ди пр ва
сек ци ја фол кло ра при До му
кул ту ре.

Пре ма ре чи ма Бра ни сла ва
Жив ко ви ћа, умет нич ког ру ко -
во ди о ца КУД-а „Нео лит”, циљ
ма ни фе ста ци је „Ко ра ком тра -
ди ци је” је сте да по пу ла ри зу је
ама тер ско ства ра ла штво и да
тра ди ци ју и фол клор при бли -
жи мо дер ном чо ве ку.

– Тру ди мо се да ова ма ни -
фе ста ци ја ујед но бу де и ме сто
где ће се пан че вач кој пу бли ци

пред ста ви ти нај ве ћа име на из
ове обла сти или, ка ко ми во -
ли мо да ка же мо, сам крем срп -
ских кул тур но-умет нич ких дру -
шта ва. У прет ход не две го ди не
с КУД-ом „Нео лит” на сту па ли
су КУД „Бран ко Цвет ко вић” и
АКУД „Бран ко Кр сма но вић” из
Бе о гра да, КУД „Ла за Нан чић”
из Вр шца и АНИП „Ви ла” из
Но вог Са да. Све су то ве ли ка -
ни срп ског фол кло ра и до бит -
ни ци број них на гра да ка ко у
Ср би ји, та ко и у ино стран ству.
С об зи ром на то да је ово на ша
ју би лар на се зо на, овог пу та смо
се од лу чи ли за пан че вач ке ан -
сам бле. По зва ни су сви, а ода -
зва ли су се КУД „Абра ше вић”
и РКУД „Је дин ство”, с ко ји ма
и ина че има мо ду го го ди шњу
са рад њу, та ко да је ово био је -
дан за и ста при ја тељ ски кон -
церт – ис та као је Жив ко вић.

На сце ни пред пре пу ном са -
лом До ма вој ске игра чи из

ОДР ЖАН КОН ЦЕРТ КУД-а „НЕО ЛИТ”

КО РА КОМ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ ДО ЈУ БИ ЛЕ ЈА

за све га три на ест се кун ди по -
јео је пет ве о ма љу тих све жих
па при чи ца. Дру го ме сто при -
па ло је Алек сан дру Пе ши ћу из
Бе о гра да, а брон за ни пе хар на -
ме њен тре ће пла си ра ном так -
ми ча ру за слу жио је Алек сан -
дар Ра вин из Ива но ва.

По себ но је ин те ре сан тан по -
да так да су тро чла ни жи ри ко -
ји је оце њи вао ква ли тет ај ва ра
чи ни ли љу ди с три кра ја на ше
пла не те – из Ин ди је, Ир ске и
Ба нат ског Бре стов ца.

Ор га ни за то ри ове ле пе и за -
ни мљи ве ма ни фе ста ци је, ко је

је пред во дио ди рек тор фе сти -
ва ла Вик Јен сен, на ја вљу ју да
ће у на ред ним го ди на ма „Ај -
вар фест” до би ти и не ку но ву
ди мен зи ју. Так ми че ње ће би -
ти ор га ни зо ва но по ре ги о ни -
ма, ши ром Ср би је и окол них
зе ма ља, а он да ће про из во ђа -
чи нај бо љих узо ра ка с тих над -
ме та ња свој ај вар по сла ти у Бе -
о град на ве ли ко фи на ле, ка да
ће би ти од лу че но ко пра ви нај -
бо љи спе ци ја ли тет од па при ке
на це лом Бал ка ну.

А. Ж.

Пчи ње, ци ган ским игра ма из
Вој во ди не, чо бан ским шоп ским
над и гра ва њем мо ма ка „Трој -
но” и сти ли зо ва ном ста ром ко -
ре о гра фи јом До бри во ја Пут ни -
ка „Го пра ти ле де до”. До ма ћи -
ни из „Нео ли та” су, ка ко и при -
ли чи, на сце ну из ве ли све сво -
је ге не ра ци је. Нај мла ђи су се
пред ста ви ли игра ма из Стар -
че ва, Пи ро та и Ле сков ца, по -
брав ши нај ве ће апла у зе. Пр ви
ан самбл је из вео игре из Гру -
же и из око ли не Бе о гра да, а за
сам крај кон цер та, бу ду ћи да
су апла у зи пу бли ке из ма ми ли
бис: „Се ден ку” – игру из ис -
точ не Ма ке до ни је. Као из не -
на ђе ње ве че ри „нео ли ћа ни” су

при ка за ли и но ву ко ре о гра фи -
ју: игре из Ди ми тров гра да, ви -
ше пу та на гра ђи ва ну ко ре о гра -
фи ју на до ма ћим смо тра ма и
ме ђу на род ним фе сти ва ли ма.

На кон ма е страл не за вр шни -
це го ди не чла но ви „Нео ли та”
оти ћи ће на крат ку за слу же ну
па у зу то ком зим ског рас пу ста.
Ипак, упра ва дру штва, с пред -
сед ни ком Уро шем Ба ном на
че лу, не ће се од ма ра ти бу ду ћи
су по че ле при пре ме за ор га ни -
за ци ју ве ли ког деч јег фе сти ва -
ла фол кло ра, ко ји на про ле ће
тре ба да бу де одр жан у Стар -
че ву и где се оче ку је уче шће
ви ше од пет на ест ан сам ба ла из
Ср би је и ино стран ства. Ујед но
се спре ма и све ча на ака де ми ја
„Нео ли та”, ко јом ће ово дру -
штво на по се бан на чин обе ле -
жи ти свој ју би леј.

Д. Ко жан

„Једин ства” пред ста ви ли су се
игра ма из Бе ле Па лан ке и вла -
шким игра ма По реч ја, док је
„Абра ше вић” ра зно вр сно сти
про гра ма до при нео игра ма из



Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва у Пан че ву апе лу је на
гра ђа не да се то ком пред сто -
је ћих пра зни ка су здр же од
упо тре бе пи ро тех нич ких сред -
ста ва и да их не ку пу ју на
нео вла шће ним ме сти ма, по -
пут улич них те зги и пи ја ца.

Под се ћа мо да је За ко ном
о про ме ту екс пло зив них ма -
те ри ја из ри чи то за бра ње на
упо тре ба пи ро тех ни ке у за -

тво ре ном про сто ру и на јав -
ним ме сти ма где се оку пља
ве ћи број осо ба. Сем то га,
ни је до зво ље на ни про да ја
пи ро тех нич ких сред ста ва ма -
ло лет ним осо ба ма.

Ва жно је на по ме ну ти и то
да пе тар де и дру ге екс пло -
зив не на пра ве за пра вље ње
ва тро ме та мо гу да ко ри сте
са мо прав на ли ца ко ја су
овла шће на за то, на одо бре -

ној ло ка ци ји, уз ре ше ње ко је
је из да ло Ми ни стар ство уну -
тра шњих по сло ва.

Ако се пе тар де и дру ге пи -
ро тех нич ке на пра ве не пра -
вил но ко ри сте, мо же до ћи
до те шких по вре да с трај -
ним по сле ди ца ма по здра -
вље, на стан ка по жа ра и екс -
пло зи ја, као и уз не ми ра ва -
ња гра ђа на и на ру ша ва ња
јав ног ре да и ми ра.

Овла шће на слу жбе на ли ца
Ми ни стар ства уну тра шњих
по сло ва ак тив но спро во де све
ме ре и ак тив но сти у скла ду
са за ко ном ка ко би се спре -
чи ла нео вла шће на про да ја и
упо тре ба пи ро тех нич ких сред -
ста ва. Фи зич ка и прав на ли -
ца ко ја нео вла шће но про да ју
пи ро тех нич ка сред ства би ће
ка жње на, а пи ро тех нич ка
сред ства ће им би ти од у зе та.

ХРОНИКА
Петак, 28. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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У јед ном се лу 
ухап ше на три 
пљач ка ша

Ухап ше на и три 
мла ди ћа ко ји су 
ту кли и су ро во 
му чи ли 81-го ди шњу
же ну

Пан че вач ки по ли цај ци су у са -
рад њи с ко ле га ма из Зре ња ни -
на ухап си ли три пљач ка ша у
тре нут ку док су, на кон што су
про ва ли ли у по шту у ме сту Ду -
пља ја код Бе ле Цр кве, по ку -
ша ли да из не су и укра ду ме -
тал ну ка су.

Због по сто ја ња осно ва сум -
ње да су из вр ши ли три кри -
вич на де ла те шка кра ђа ухап -
ше ни су Л. В. (1999), И. С.
(1991) и Л. С. (1999), сви с
под руч ја План ди шта. По ли -
ци ја је на кнад но утвр ди ла да
се они сум њи че за још две
пљач ке по ште: у ок то бру ове
го ди не про ва ли ли су у ону ко -
ја се на ла зи у ме сту Мар ги та
код Вр шца, а 21. де цем бра у
по шту у Ду бов цу код Ко ви на.
Осум њи че ни ма је од ре ђен
при твор.

Ово ни је пр ви пут да пан че -
вач ка по ли ци ја успе шно спре -
ча ва пљач ку не ке по ште и хва -
та ло по ве на де лу. Кра јем сеп -
тем бра про шле го ди не у 3.30
по сле по но ћи у цен тру Ба нат -

ског Но вог Се ла ухап ше на је
че тво ро чла на гру па ма ски ра -
них ло по ва док су на ко ли ци -
ма из но си ли ме тал ну ка су те -
шку сто ти нак ки ло гра ма из по -
ште у том ме сту. Сва че тво ри -
ца ло по ва су но си ли ру ка ви це
и цр не ка пе „фан том ке”, а у
мо мен ту ка да су ухап ше ни, у
ка си је би ло ско ро два ми ли о -
на ди на ра.

То ком уви ђа ја по ли ци ја је
утвр ди ла да су нај пре пре се -
кли ка та нац на вра ти ма по -
ште, раз ва ли ли ула зна вра та
и на си лу од ва ли ли ка су с бе -
тон ског по сто ља на ко ме се
на ла зи ла. То им је ус пе ло, јер
су код се бе има ли ма ље ве,

чеки ће и кле шта за се че ње
арма ту ре.

Пла ни ра ли су да ка су нај пре
до не су до ме ста где су пар ки -
ра ли ве ли ки „мер це дес” ко јим
су до шли, а по том да је про ва -
ле, из ва де но вац из ње и за па -
ле, ка ко би при кри ли оти ске и
ДНК тра го ве. Ме ђу тим, по ли -
ци ја их је спре чи ла у то ме.

Сви ло по ви су би ли с те ри -
то ри је По жа рев ца, а нај мла ђи
од њих је имао са мо де вет на -
ест го ди на ка да је по чео да
кра де. Пан че вач ки и по жа ре -
вач ки по ли цај ци су их да но -
ноћ но пра ти ли ско ро ме сец
да на, а то ком ис тра ге је утвр -
ђе но да су кра ли и на те ри то -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

По крет ве те ра на Вој во ди не
већ се дам го ди на спро во ди
про је кат под на зи вом „Ве -
те ра ни у пре вен ци ји на си -
ља код мла дих” у сред њим
шко ла ма на те ри то ри ји на -
ше по кра ји не, с ци љем сма -
ње ња вр шњач ког на си ља. Су -
шти на је кон струк тив на упо -
тре ба рат ног и ве те ран ског
ис ку ства за оп шту дру штве -
ну до бро бит и из град њу
одржи вог ми ра у на шем
окру же њу.

Ове го ди не се та са рад ња
од ви ја са Елек тро тех нич ком
шко лом „Ни ко ла Те сла”, као
и с вр шач ком Хе миј ско-ме -
ди цин ском шко лом. Пре да -
ва ња спро во ди тим са чи њен
од бо ра ца уче сни ка ра та, рат -
них вој них ин ва ли да, чла но -
ва по ро ди ца па лих бо ра ца и
на ра то ра. Су сре ти с мла ди -
ма су за ми шље ни као по ку -
ша ји да се еду ка ци јом о ра -
ту и рат ним ис ку стви ма по -

мог не обра зов ном и вас пит -
ном си сте му у шко ла ма.

По крет ве те ра на Вој во ди -
не укљу чио је бор це, вој не
ин ва ли де и чла но ве по ро ди -
ца па лих по ро ди ца у овај
про је кат да би уче ство ва ли у
пси хо ло шкој из град њи лич -
но сти мла дих на осно ву свог
рат ног ис ку ства.

– У на шем дру штву се из
го ди не у го ди ну по ме ра ста -
ро сна гра ни ца мла дих ко ји
се на сил нич ки по на ша ју. O
то ме го во ре су ко би ме ђу њи -
ма, њи хо ви на па ди на про -
фе со ре и ма ло лет нич ко на -
си ље. Мла ди га вр ше, али
су че сто и са ми ње го ве жр -
тве. За то је циљ про јек та ко -
ји спро во ди По крет ве те ра -
на Вој во ди не да се на си ље
све де на што ни жи ни во
упра во код мла дих – из ја -
вио је Бра ни слав Ми хај ло -
вић, пред сед ник По кре та ве -
те ра на Вој во ди не.

По ли ци ја из По жа рев ца
ових да на је за пле ни ла 100
ки ло гра ма ре за ног ду ва на
без пра те ће до ку мен та ци је,
и ухапсилa два му шкар ца
из око ли не Пан че ва, ста ро -
сти 39 и 32 го ди не. Осно ва -
но се сум ња да су по чи ни ли
кри вич но де ло не до зво љен

про мет ак ци зних про из во -
да, са оп шти ло је Ми ни стар -
ство уну тра шњих по сло ва.

По ли цај ци су ре за ни ду -
ван, за па ко ван у де сет пла -
стич них џа ко ва, про на шли
у ге пе ку ау то мо би ла мар ке
„БМW“ на ула зу у По жа -
ревац.

УПО ЗО РЕ ЊЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Ку по ви на пе тар ди
на ули ци ка жњи ва

АК ЦИ ЈА ПО КРЕ ТА ВЕ ТЕ РА НА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Ис ку ством по ма жу 
сред њо школ ци ма

ХАП ШЕ ЊЕ ЗБОГ ШВЕР ЦА

Пре но си ли 
100 ки ло гра ма ду ва на

Иа ко је ви ше пу та до са да би ло
на ја вљи ва но да ће вла сни ци ку -
ћа, ста но ва, има ња, во зи ла и
дру гих не по крет но сти има ти
пра во да бра не сво ју имо ви ну
на све на чи не, па и оруж јем, и
да ре а гу ју уко ли ко не ко узур -
пи ра њи хов при ват ни по сед, од
то га још увек не ма ни шта.

Из гле да ло је да ће би ти дру -
га чи је по сле не дав но до не те
пра во сна жне осло ба ђа ју ће пре -
су де Бе о гра ђа ни ну Са шку Бо -
ге ском, мла ди ћу ко ји је пре то -
га био пет го ди на на су ду због
то га што је ра нио шраф ци ге -
ром ло по ва на кон што му је
овај но ћу ушао кроз про зор у
стан. Ме ђу тим, на да је крат ко
тра ја ла.

По во дом то га пи та ли смо
на шег су гра ђа ни на Бра ни сла -
ва Бје ли цу, адво ка та и не ка -
да шњег за ме ни ка ми ни стра
прав де у Вла ди Ср би је, да ли
су по сле осло ба ђа ју ће пре су -
де Апе ла ци о ног су да (вр хов -
не суд ске ин стан це) Бо ге ском
и оста ли су до ви у Ср би ји оба -
ве зни да пре су ђу ју на сли чан
на чин у слу ча је ви ма ко ји се
од но се на пре ко ра че ње ну жне

са мо од бра не. Он је од го во рио
од реч но и ре као да дру ге су -
ди је ши ром зе мље не мо ра ју
да се при др жа ва ју пре су да ви -
ших суд ских ин стан ци. Бје ли -
ца је још из ја вио:

– Суд ска прак са код нас ни -
је из вор пра ва и од су да до
су да за ви си ка ко ће га при ме -
њи ва ти. Ка да је о то ме реч,
ми се раз ли ку је мо од прак се
у ан гло сак сон ском пра ву, где

пре су де ви ших су до ва мо ра ју
да се по шту ју. У овом слу ча ју
би се не што про ме ни ло тек
ако би та ко би ло од лу че но на
сед ни ци Кри вич ног оде ље ња
Вр хов ног ка са ци о ног су да.

Тре ба ло и да тај про блем до -
ђе на за јед нич ку сед ни цу апе -
ла ци о них су до ва и да они уса -
гла се за јед нич ки став да су
њи хо ве ко ле ге из ни жих су -
до ва у оба ве зи да по шту ју од -

ТРА ГОМ ЈЕД НЕ ПРЕ СУ ДЕ

Од бра на при ват ног по се да и да ље ка жњи ва!?

По во дом ра све тља ва ња уби ста -
ва Си ни ше Ми ли ћа и Дра га
Бо жо ви ћа ко ја су би ла ис пла -
ни ра на до де та ља и про це су и -
ра ња осум њи че них, ди рек тор
по ли ци је Вла ди мир Ре бић је
из ја вио да је Ми ни стар ство уну -
тра шњих по сло ва ти ме по ка -
за ло да ни је дан кри ми ни лац
не ће би ти спо ко јан, без об зи ра
на на чин из вр ше ња кри вич ног
де ла.

– Про це нат ре ше них уби -
ства ове го ди не из но си 80 про -
це на та, због че га сам ве о ма
за до во љан ра дом при пад ни ка
МУП-а. Под се ти ћу да је за ра -
све тља ва ње не ких до бро при -
пре мље них уби ста ва не ка да

по треб но ви ше ме се ци, а не -
ка уби ства се ре ше тек на кон

не ко ли ко го ди на – и ста као 
је он. 

ИЗ ЈА ВА ДИ РЕК ТО РА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ 

Задовољан сам радом припадника МУП-а, 
решено 80 одсто убистава

ДВЕ УСПЕ ШНЕ АК ЦИ ЈЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

ЛО ПО ВИ УХВА ЋЕ НИ УСРЕД ПЉАЧ КЕ

лу ке ко је су до не ли ви ши су -
до ви. Сем то га, би ло би по -
треб но и да се Кри вич ним за -
ко ном про пи ше да је до зво -
ље на нео гра ни че на од бра на
свим сред стви ма у слу ча ју упа -
да не ког ли ца на при ват ни по -
сед – ре као је он.

Под се ћа мо, је дан од по ли -
циј ских син ди ка та је пре две
го ди не тра жио да се и код нас,
као у Аме ри ци, до не се за кон
о за шти ти при ват не сво ји не
ко ји би до зво ља вао нео гра ни -
че ну од бра ну при ват ног по се -
да у слу ча ју да га не ко по вре -
ди.

„Ако про вал ник по вре ди ту -
ђи при ват ни по сед, или уђе у
не чи ји стан или ку ћу и том
при ли ком на пад не вла сни ка и
уку ћа не, они ра ди са мо од бра -
не и за шти те жи во та, лич ног
ин те гри те та и при ват ног по се -
да има ју пра во да на не су по -
вре де том ли цу, или да га ли -
ше жи во та. У том слу ча ју не ће
од го ва ра ти, ни ти ће би ти санк -
ци о ни са ни на су ду”, пи са ло је
у том пред ло гу.

На жа лост, од то га ни је би ло
ни шта.

ри ја ма Ва ље ва, Сме де ре ва,
Кра гу јев ца, По жа рев ца, Ја го -
ди не, Кру шев ца и Кра ље ва и
да су укра ли нај ма ње 50 ми -
ли о на ди на ра.

Пан че вач ка по ли ци ја је са -
оп шти ла и да су ухап ше на два
19-го ди шња ка и је дан 20-го -
ди шњак због по сто ја ња осно ва
сум ње да су из вр ши ли два кри -
вич на де ла раз бој ни штва.

Они се те ре те да су у сеп -
тем бру ове го ди не у Ко ви ну
нај пре про ва ли ли у ку ћу 81-
го ди шње же не, а он да су је уз
упо тре бу фи зич ке сна ге и прет -
њу но жем ве за ли и укра ли јој
но вац и дра го це но сти. Сум ња
се и да су њих тро ји ца 21. де -
цем бра ове го ди не на исти на -
чин, али уз прет њу пи што љем,
у Ко ви ну у ку ћи ве за ли две
же не и од у зе ли им но вац.
Осум њи че ни ма је од ре ђе но за -
др жа ва ње до 48 са ти, на кон
че га су уз кри вич ну при ја ву
при ве де ни над ле жном Ви шем
јав ном ту жи ла штву.

При пад ни ци кра гу је вач ке по -
ли ци је ухап си ли су 32-го ди шњу
Пан чев ку због по сто ја ња осно -
ва сум ње да је од го вор на за де -
сет те шких кра ђа по чињених
на те ри то ри ји тог гра да.

Сум ња се да је она, за јед но с
не ким ли ци ма за ко ји ма кра -
гу је вач ка по ли ци ја још увек
ин тен зив но тра га, оби ја ла ста -
но ве, из ко јих је на кон пре ме -
та чи не кра ла зла тан на кит и
но вац.

Ре бић је ре као да је ви сок
про це нат ра све тља ва ња уби ста -
ва још је дан до каз да срп ска
по ли ци ја ра ди свој по сао по -
све ће но, вред но, и ефи ка сно.
До дао је да оче ку је да при пад -
ни ци МУП-а и у на ред ној го -
ди ни на ста ве да ра де са ве сно,
и да и да ље бу ду по све ће ни
раз от кри ва њу по чи ну и ла ца нај -
те жих, али и свих дру гих кри -
вич них де ла.

Владимир Ребић



Га здин ство „Ста ни ми ро вић”
већ го ди на ма бе ле жи со лид -
не ре зул та те на пре сти жним
ре ги о нал ним ма ни фе ста ци -
ја ма на ко ји ма се над ме ћу
ви на ри.

Та ко су вред ни Ја бу ча ни
пре не ки дан у Ор ло ва ту
осво ји ли злат ну ме да љу за
цр ве ни бер мет или укуп но
дру го ме сто, са 18,5 по е на,
док је по ла бо да ма ње за слу -
жио њи хов бе ли бер мет, чи -
ме је за у зео тре ће ме сто. Овај
про из во ђач је и ла не на истом
так ми че њу осво јио два зла та
за исту сор ту, док је ове го -
ди не у Те ме ри ну узео јед но
зла то и два сре бра, а у Вр -
шцу, на „Ви но фе сту”, чак
пет пе ха ра.

По ме ну та ви на ри ја има ши -
рок спек тар про из во да, а вла -
сник Жар ко Ста ни ми ро вић
ка же да се овим по слом ње -
го ва по ро ди ца ба ви већ пет
го ди на.

– Још увек нам про фит ни -
је циљ, већ све што за ра ди -
мо, вра ћа мо у про из вод њу.
Та ко на три пар це ле у ја буч -
ком ата ру са да га ји мо пет

хи ља да чо ко та, а пра ви мо
мно ге вр сте бе лих и цр ве них
ви на – по ред по ме ну тог бер -
ме та, и ка бер не со ви њон, мер -
лот, тра ми нац, му скат ото -
нел... Ту је и ра ки ја про из ве -
де на од пет сто ста ба ла шљи -
ва и две ста ви ља мов ки. У про -
це су уче ству ју и су пру га Је -
ле на, мо ји ро ди те љи, као и
све тро је на ше де це – на во ди
ја буч ки ви нар.

Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца је ку пи ла пло че за
ре монт сто ло ва у са ли До ма
омла ди не, а пр ви пут је ор -
га ни зо ва ла и по де ли ла па ке -
ти ће де ци уз ра ста од јед не
до де сет го ди на на пла тоу
ис пред До ма кул ту ре. Све -
ча на сед ни ца ме сне скуп шти -
не би ће одр жа на у не де љу,
30. де цем бра.

Ба нат ско Но во Се ло: У ор га -
ни за ци ји Ме сне за јед ни це по -
де ље ни су па ке ти ћи пред школ -
ци ма и пр ва ци ма у пе так, 21.
де цем бра, у ма лој са ли До ма
кул ту ре. Истог да на је одр жа -
на све ча на сед ни ца ме сне
скуп шти не, на ко јој су за слу -
жни гра ђа ни до би ли по ве ље,
а по том је у До му кул ту ре
отво ре на из ло жба „Ба нат, за -
о став шти на за бу дућ ност”. На
за вр шној ма ни фе ста ци ји „Су -
сре та се ла Ср би је” у Еле ми ру
Но во Се ло је осво ји ло тре ће
ме сто у ка те го ри ји се ла с ви -
ше од 5.000 ста нов ни ка. Но -
во го ди шњи кон церт фол кло -
ра би ће одр жан у пе так, 28.
де цем бра, од 18 са ти, у спорт -
ској са ли, а по ред на гра ђе них
до ма ћих ан сам ба ла, у про гра -
му ће уче ство ва ти и ГКУД „Ла -
за Нан чић” из Вр шца.

До ло во: Де ца из вр ти ћа до -
би ла су па ке ти ће у пе так, 21.
де цем бра, ис пред згра де Ме -
сне за јед ни це. КУД „Ба нат -
ски вез” при ре дио је ма скен -
бал за де цу из шко ле фол -
кло ра у уто рак, 25. де цем бра,
у До му кул ту ре. На истом ме -
сту у пе так, 28. де цем бра, од
21 сат, би ће одр жа на жур ка
уз не ка да шње и са да шње хи -
то ве по пу лар не му зи ке, а два
да на ка сни је фуд бал ски клуб
упри ли чи ће за ба ву за по ла -
зни ке шко ле фуд ба ла.

Гло гоњ: У то ку је из град ња
стам бе не згра де за из бе гли це
у Ули ци 8. мар та. Ме сна за -
јед ни ца упри ли чи ће деч ју
пред ста ву и по де лу па ке ти ћа
ма ли ша ни ма у пе так, 28. де -
цем бра, од 16 са ти, у До му
кул ту ре.

Ива но во: Деч ја пред ста ва „За -
бо рав ни Де да Мраз” из ве де -
на је у не де љу, 23. де цем бра,
у До му кул ту ре, а два да на

ка сни је на истом ме сту ма -
ли ша ни ма су по де ље ни па -
ке ти ћи. Бо жић по гре го ри -
јан ском ка лен да ру обе ле жен
је у ве ћи ни ива но вач ких ку -
ћа, уз по ноћ ну ми су у Цр кви
Све тог Вен де ли на.

Ја бу ка: На за вр шној ма ни фе -
ста ци ји „Су сре та се ла Ср би -
је” у Еле ми ру Ја бу ка је осво -
ји ла тре ће ме сто у ка те го ри -
ји се ла с ви ше од 5.000 ста -
нов ни ка. Де ца из вр ти ћа до -
би ла су па ке ти ће у сре ду, 26.
де цем бра, у ор га ни за ци ји ме -
сне скуп шти не, ко ја је су тра -
дан одр жа ла све ча ну сед ни -
цу. Рад ни ци ЈКП-а „Вод-ком”
скла ња ју гра не по ло мље не од
сне га на јав ним по вр ши на -
ма, у пар ку и на гро бљу.

Ка ча ре во: КУД „Вељ ко Вла -
хо вић” при ре дио је го ди шњи
кон церт у пе так, 21. де цем -
бра, у До му омла ди не. Ма ке -
дон ска поп зве зда Да ни јел
Кај ма ко ски по се тио је Цен -
тар за за шти ту и афир ма ци ју
ма ке дон ске тра ди ци је и пе -
вао за јед но са чла но ви ма гру -
пе „То ше Про е ски”.

Омо љи ца: У ор га ни за ци ји Ме -
сне за јед ни це, ЈКП-а и До ма
кул ту ре по де ље ни су па ке ти -
ћа де ци уз ра ста од две до де -
вет го ди на у пе так, 21. де -
цем бра, на пла тоу. Су тра дан
је одр жа на го ди шња скуп шти -
на од бој ка шког клу ба.

Стар че во: Но во го ди шњи ба -
зар и по де ла па ке ти ћа упри -
ли че ни су у су бо ту, 22. де -
цем бра, на Тр гу нео ли та, а
истог да на у До му вој ске Пан -
че во КУД „Нео лит” при ре дио
је фол кло ра шки кон церт.
Одр жа на је бо жић на ми са у
ри мо ка то лич кој цр кви. Фе -
сти вал „Га ши ни ако р ди спе -
ци јал” би ће одр жан у су бо ту,
29. де цем бра, од 21 сат, у
ККК-у, а по ред оста лих, уче -
ство ва ће и „Ги тар та”, „Кре а -
тив ни не ред”, Ни ко ла Инић,
Бор ко Ни ко лић...

Петак, 28. децембар 2018.
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Месне актуелности 
Обе ле жен Бо жић 
у ви ше ме ста

Но во се љан ске 
по ве ље

У свим се ли ма, као што је и у
про шлом бро ју „Пан чев ца” на -
ја вље но, уве ли ко се осе ћа пра -
знич на ат мос фе ра, а пре све га
та мо где је у ве ћој ме ри обе ле -
жа ван Бо жић по гре го ри јан -
ском ка лен да ру.

То се пр вен стве но од но си на
мул ти ет нич ко Ива но во, где је,
по ред ко рин ђа ња и све ча не тр -
пе зе у број ним до мо ви ма при -
пад ни ка ма ђар ске, бу гар ске и
дру гих на ци о нал но сти, одр жа -
на  бо жић на ми са у Цр кви Све -
тог Ван де ли на. Слич но је би ло
и у стар че вач кој Ри мо ка то лич -
кој цр кви Све тог Ма у ри ци ју -
са, где су углав ном ло кал ни
Хр ва ти обе ле жи ли ве ли ки пра -
зник, а исто ва жи и за Ру му не
у Но вом Се лу, До ло ву, Гло го -
њу, ко ји су до че ка ли Бо жић у
сво јим хра мо ви ма...

Па ке ти ћи на све стра не
С дру ге стра не, про те клог ви -
кен да по че ле су и при год не
до де ле па ке ти ћа, ко је у свим
пан че вач ким се ли ма ор га ни -
зу ју ме сне за јед ни це уз по моћ
ло кал них ин сти ту ци ја и
предузет ни ка.

По че ло је у пе так, 21. де -
цем бра, ка да је у но во се љан -
ском До му кул ту ре око сто се -
дам де сет ма ли ша на из вр ти ћа

и пр вог раз ре да до би ло па ке -
ти ће, уз дво ча сов ни про грам,
Де да Мра за и клов на.

Слич но је би ло на пла тоу ис -
пред омо љич ког До ма кул ту -
ре: пре ко пет сто де це уз ра ста
од две до де вет го ди на об ра до -
ва ло се па ке ти ћи ма и клов ну
Ша шав ку.

И у До ло ву су истог да на ма -
ли ша ни до шест го ди на до би -
ли сво је но во го ди шње да ро ве
ис пред згра де Ме сне за јед ни -
це, на кон че га су, по тра ди ци -
ји, об и шли по ме ну ту згра ду.

Су тра дан је и стар че вач ки
Трг нео ли та био оде вен у но -
во го ди шње ру хо, а про грам је
кре нуо пре под не но во го ди -
шњим ба за ром, ка да су по је -
ди ни гра ђа ни из не ли сво је ру -
ко тво ри не. По том су, у ор га -
ни за ци ји Ме сне за јед ни це, До -
ма кул ту ре, шко ле и од ре да из -
ви ђа ча и уз по моћ ло кал них
пред у зет ни ка, па ке ти ће до би -
ла де ца од три до шест го ди на.

Бре сто вач ка Ме сна за јед ни -
ца пр ви пут је у но ви јој исто -
ри ји у не де љу, 23. де цем бра,
обез бе ди ла но во го ди шње да -
ро ве за ма ли ша не до де сет го -
ди на, а на пла тоу у цен тру раз -
га ли ли су их Де да Мраз, ви ла
Ел за и ва тро мет.

У До му кул ту ре у Ива но ву
за де цу је из ве де на пред ста ва
„За бо рав ни Де да Мраз”, а по -
том су им де ље ни па ке ти ћи,
као и за Бо жић.

Ме сна за јед ни ца Ја бу ка та -
ко ђе је, уз при ред бу, ор га ни зо -
ва ла по де лу но во го ди шњих да -

СЕЛО

ОПУ ШТЕ НИ ЈЕ РАС ПО ЛО ЖЕ ЊЕ У СЕ ЛИ МА КА РАК ТЕ РИ СТИЧ НО ЗА КРАЈ ГО ДИ НЕ

ВРЕ МЕ ПРА ЗНО ВА ЊА И СУ МИ РА ЊА

Страну припремио

Јордан
Филиповић

УСПЕХ ЈА БУЧ КЕ ВИ НА РИ ЈЕ „СТА НИ МИ РО ВИЋ”

Зла то за бер мет 
у Ор ло ва ту

ИВА НО ВАЧ КИ ЂА ЦИ НА ГРА ЂЕ НИ ЗА КРИ ТИ КУ АНИ МИ РА НОГ ФИЛ МА

Лап топ за „Бе лог Оч ња ка”
Уни вер зал не те ме о ху ма но сти,
при ја тељ ству и ис трај но сти ко -
је је Џек Лон дон об ра дио у ро -
ма ну „Бе ли Оч њак” не дав но су,
пре ма ре чи ма Је ле не Мр кић,
про фе сор ке срп ског је зи ка у
Основ ној шко ли „Мо ша Пи ја -
де”, оку пи ра ле ми сли уче ни ка
ви ших раз ре да и овла да ле њи -
хо вим емо ци ја ма, па су они то
пре то чи ли у филм ску кри ти ку
и по том осво ји ли на гра ду.

– Од лу ка да по чет ком ок то -
бра по гле да мо филм „Бе ли Оч -
њак” у би о ско пу „CineStar” обе -
ле жи ла је на шу „Деч ју не де -
љу”. Ова про јек ци ја на ве ла нас
је да се ра ду је мо, сме је мо, али
и пла че мо. Из у зет на гра фи ка
и од лич но ода бра на му зи ка
вра ти ле су нас у свет цр та них
фил мо ва, под се тив ши нас из -
но ва за што су ови фил мо ви

оми ље ни свим ге не ра ци ја ма –
на ве ла је про фе сор ка.

Жи вот ме шан ца ву ка и пса,
сат кан у 85 уз бу дљи вих ми ну -
та, ука зао је ђа ци ма на не про -
ла зне вред но сти дру штва, али
и на гре шке ко је љу ди пра ве

во ђе ни се бич но шћу и же љом
за нов цем.

Уче ни ци у кри ти ци ис ти чу
ко ли ко су их по го ди ле дир љи -
ве сце не љу ба ви Бе лог Оч ња ка
пре ма мај ци, као и при ја тељ -
ства из ме ђу пса и чо ве ка, ко је

се у не ким тре ну ци ма сме њу ју
с ве о ма ту жним при зо ри ма.
При ка зи на чи на на ко је љу ди
мал тре ти ра ју жи во ти ње, те ра -
ју их на кр во лоч не бор бе и на
та ко окру тан на чин се бо га те,
ни ко га ни су оста ви ли рав но ду -
шним и ди рект но по ка зу ју ко -
ли ко дру га жи ва би ћа по не кад
стра да ју због љу ди и ко ли ко је
сло бо да сви ма дра го це на.

Крај фил ма ипак зра чи оп -
ти ми змом, а пре ле пи пеј за жи
и љу бав ко ју пас ши ри пре ма
љу ди ма учи ни ли су да ма ли
Ива нов ча ни срећ ни иза ђу из
би о ско па, уз по у ку да тре ба би -
ти упо ран, јер те шко ће су про -
ла зне, а љу бав и при ја тељ ство
ве чи ти.

Због та квих раз ми шља ња „Ci-
neStar” их је у че твр так, 20. де -
цем бра, на гра дио лап то пом.

Злат не ме да ље за
Со ри на Бо љан ца и
Ми ло ра да 
Злат ко ви ћа

На кон што су већ на пра ви ле
од ли чан ре зул тат ула ском у
фи на ле так ми че ња под на зи -
вом „Су сре ти се ла Ср би је”, две
пан че вач ке се о ске ме сне за јед -
ни це по ме ри ле су гра ни це пла -
сма ном у пр ва три у кон ку рен -
ци ји ме ста с више од 5.000 ста -
нов ни ка.

На и ме, Но во Се ло је ме ђу
ви ше сто ти на так ма ца осво ји -
ло пр во ме сто, а тек две сте пе -
ни це ни же на шла се Ја бу ка.
Вред на при зна ња при ми ли су
пред сед ни ци две ју ме сних скуп -
шти на: Не дељ ко То пић и Сло -
бо дан Илић.

Са ма за вр шни ца по ме ну те
ма ни фе ста ци је, ко ју већ го ди -
на ма тра ди ци о нал но при ре ђу -
је Кул тур но-про свет на за јед ни -
ца Ср би је, одр жа на је у Еле ми -
ру, у са ли основ не шко ле. Та мо
су се на шли пред став ни ци два -

де сет два ју се ла (као и по је дин -
ци) ко ја су, пре ма ми шље њу
струч не ко ми си је, по ка за ла нај -
ви ше ка да је реч о до при но су
оп стан ку и раз во ју се ла.

Глав ни кри те ри ју ми за из -
бор би ле су ак тив но сти ши ро -
ког спек тра – од обез бе ђи ва ња
при хо да, пре ко уре ђе но сти и
ор га ни зо ва но сти, до успе ха кул -
тур но-умет нич ких дру шта ва и

дру гих удру же ња и бро ја ре -
спек та бил них ма ни фе ста ци ја.

По ред са мих се ла, на гра ђе -
ни су и по је дин ци, па су та ко
злат не ме да ље за до при нос жи -
во ту на се лу до би ли Со рин Бо -
ља нац и Ми ло рад Злат ко вић.

Пр ви је ис так ну ти му зи чар
и ду го го ди шњи ди рек тор но -
во се љан ског До ма кул ту ре. За
ње га се ве зу је мно го из да тих

књи га и пе да го шког ра да при -
ли ком во ђе ња број них фол -
клор них и дру гих сек ци ја у тој
уста но ви, ме ђу ко ји ма се нај -
ви ше ис ти че на род ни ор ке стар,
сма тран за је дан од нај бо љих у
Ср би ји. С дру ге стра не, по ме -
ну ти ау то-пре во зник Злат ко -
вић из Ја бу ке увек се, са сво -
јим те шким ма ши на ма, без у -
слов но ода зи вао ак ци ја ма од
оп штег до бра, по пут чи шће ња
бан ки на, де по ни је и ки шних
ка на ла, пра вље ња рам пе за
плов на во зи ла...

Члан ор га ни за ци о ног од бо -
ра ма ни фе ста ци је „Су сре ти се -
ла Ср би је” про фе сор др Ми ла -
дин Ше вар лић на вео је да је
ово нај ста ри ја ма ни фе ста ци ја
ко ја афир ми ше ожи вља ва ње
се ла, са основ ним ци љем да
под стак не по вра так мла дих, јер
је по љо при вре да је ди на из ве -
сна при вред на гра на до кле год
је људ ске ци ви ли за ци је. Он је
на по ме нуо да је све ви ше при -
ја вље них се ла, као и мла дих
ко ји су за сно ва ли по ро ди це у
њи ма.

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ МЕ СТА У ФИ НА ЛУ „СУ СРЕ ТА СЕ ЛА СР БИ ЈЕ”

Но во се ља ни пр ви, а Ја бу ча ни тре ћи у Еле ми ру

ро ва, у сре ду, 26. де цем бра, у
До му кул ту ре, а пре о ста ло је
да то учи не и Гло гоњ ци у пе -
так, 28. де цем бра, од 16 са ти, у
До му кул ту ре, ка да ће би ти из -
ве ден и но во го ди шњи ко мад
под на зи вом „Ма ша и ме да у
бор би про тив ка ри је са”.

Пет за слу жних
У го то во свим ме сти ма скуп -
шти не ме сних за јед ни ца упри -
ли чи ле су све ча не сед ни це ка -
ко би су ми ра ле од ла зе ћу го ди -
ну, о че му ће „Пан че вац” пи -
са ти у на ред ном бро ју.

Из два ја се Но во Се ло, где се
већ ду го, кра јем го ди не, ор га -
ни зу је до де ла по ве ља за слу жни -
ма за до при нос раз во ју ме ста.

Пр ви чо век тог се ла Не дељ -
ко То пић ис ти че да су се чла -
но ви ме сног ор га на вла сти и
овог пу та во ди ли кон крет ним
кри те ри ју ми ма, а пре ма њи хо -

вом ми шље њу, за до во љи ло их
је пет су бје ка та.

– Од лу чи ли смо да на овај
на чин за хва ли мо Гра ду Пан че -
ву, јер нас у ду гом пе ри о ду по -
др жа ва, пре све га при ор га ни -
за ци ји ра зних ма ни фе ста ци ја.
Сле де: Зе мљо рад нич ка за дру -
га „Ас агро 99”, ко ја се ис та кла
не се бич ном по мо ћи удру же њи -
ма и клу бо ви ма; сто ва ри ште
гра ђе вин ског ма те ри ја ла „Дра -
го дин”, ко је је да ло до при нос
при ли ком по ста вља ња ау то бу -
ског ста ја ли шта; До бро вољ но
ва тро га сно дру штво, ко је се ис -
ка за ло са пре ко три де сет из ла -
за ка на га ше ње по жа ра, а по ве -
љу је до био и је дан по је ди нац
– Са ва Ми ли та ров. Овај рад -
ник се о ског ко му нал ног пред -
у зе ћа вред но је ра дио за оп ште
до бро и пре ко вре ме но и ви кен -
дом – на во ди То пић.



у Кра гу јев цу и две сте рил не со -
бе у Но вом Са ду. Сле де ћи про -
је кат је на бав ка и опре ма ње
још јед не ро ди тељ ске ку ће, јер
се по ка за ло да су нам ка па ци -
те ти ма ли и по ред то га што
има мо пет ро ди тељ ских ку ћа:
три у Бе о гра ду, јед ну у Ни шу и
јед ну у Но вом Са ду. Ове ро ди -
тељ ске ку ће слу же за сме штај
ро ди те ља чи ја су де ца на ван -
бол нич ком ле че њу, а не жи ве
у ова три ве ли ка цен тра – ис -
та кла је Сла ви ца Вук са но вић.
Она је ис ко ри сти ла при ли ку
да Еми лу Сфе ри уру чи за хвал -
ни цу ко ју су спе ци јал но за ње -
га осли ка ла де ца.

Емил Сфе ра је ре као да је
иде ја за са му из ло жбу на ста ла
ин спи ри са на Хи лан да ром, у
ком је бо ра вио два пу та.

– Хи лан дар је нај ве ћа ду хов -
на ака де ми ја и не што што је
одр жа ло чи тав је дан на род. То
је ме сто где мо ли тва не пре -

кид но тра је осам сто го ди на –
на гла сио је Сфе ра.

Он је до дао да је све што ра -
ди на не ки на чин про же то ху -
ма ни тар ним ра дом, а да је ово
пе ри од го ди не ка да је ле по де -
ли ти с дру ги ма.

– Бо лест је те шка сви ма, али
је нај те жа де те ту. На овај на -
чин по ма же мо упра во њи ма, а
од то га не ма ни чег ва жни јег –
за кљу чио је Сфе ра.

По треб но је да за ин те ре со -
ва ни за ку по ви ну сли ке упла те
20.000 ди на ра на жи ро ра чун
„Нур до ра”, на кон че га мо гу иза -
бра ти де ло пан че вач ког умет -
ни ка.

Емил Сфе ра је ди пло ми рао
на Фа кул те ту ли ков них умет -
но сти у Бе о гра ду 1994. го ди не.
При ре дио је се дам де сет са мо -
стал них из ло жби у зе мљи и ино -
стран ству. Из ла гао је на број -
ним ко лек тив ним из ло жба ма.
Сту диј ски је бо ра вио у Па ри зу

Зо ран Сте фа нов, му зи чар,

ди зај нер и пред у зет ник

КЊИ ГА: По ста ром до бром
ре цеп ту, кре ну ће мо од пи са -
не ре чи. Књи га ко ју мо жда
не мо гу на зва ти сво јом оми -
ље ном, али је сва ка ко део ли -
те ра ту ре ко ји је у ве ли кој ме -
ри ути цао на ме не, је сте
„1984” Џор џа Ор ве ла. Пи сац
у овој но ве ли то ли ко про роч -
ки пред ви ђа пра вац у ком се
свет кре ће да по чи њем да
сум њам да је су ге стив но де -
ло вао на дру штве но уре ђе ње
да на шњи це. То та ли тар ни ре -
жим где се кре а тив ност, па -
мет, сло бо до у мље и сло бо -
до љу бље за бра њу ју, вред но -
сти еле мен тар не сло бо де и
људ ских пра ва ко ја се уки -
да ју и ме ња ју за не зна ње, ни -
ске по бу де, ин ток си ка ци ју
мо ћи и гло ри фи ко ва ње кул -
та лич но сти или пар ти је. Је -
зи во де ло ко је је да нас још
је зи ви је ка да се узме у об зир
да је на пи са но 1949. го ди не
те ра на пи та ње: да ли је све
већ ре жи ра но и при пре мље -
но за нас?

ФИЛМ: Уме сто филм ског
оства ре ња на ве шћу се ри ју
ко ју пре по ру чу јем као оба -
ве зно шти во за све ко је ин -
три ги ра људ ска при ро да. То
је сва ка ко пр ва се зо на се ри -
је „True Detective”. Знам да
не идем у ко рак с вре ме ном
кад су фил мо ви и се ри је у
пи та њу, али је бит но шта у
том мо ру де ла оста је уре за -
но у се ћа ње и шта те „по ме -
ри” са сто ли це. Ме тју Ма ко -
на хи и Ву ди Ха рел сон то ли -
ко ге ни јал но из но се сво је
уло ге да је пси хо ло шки пре -
сек лич но сти го то во за уџ -
бе ни ке. Мо но ло зи и ди ја ло -
зи у ко ји ма Ме тју рас пра вља
о свр си по сто ја ња су у нај -
ма њу ру ку не ве ро ват ни. Ник
Пи цо ла то је ура дио фе но ме -
нал ну ствар скри ва ју ћи

сушти ну ве чи тог пи та ња чо -
ве ка у кри ми-при чу. Бор ба
са соп стве ним стра хо ви ма је
ве ћа од би ло ко је бор бе с не -
при ја те љем.

МУ ЗИ КА: Део за му зи ку ћу
ипак мо ра ти да по де лим на
два де ла (ма да бих мо гао и
на мно го ви ше). Не што што
ме др жи по след њих не де ља
су но ви ал бу ми: „Hydrograd”
гру пе „Stone Sour” и „Gene-
ral Admission” са ста ва „Mac-
hine Gun Kelly”. „Stone So-
ur” га ји то ли ко до бро по знат
звук хард ро ка с кра ја осам -
де се тих и по чет ка де ве де се -
тих, док га опет то ли ко до -
бро па ку је у мо дер но ру хо.
Аран жма ни и во кал не де о -
ни це су ја ко слу шљи ви и не
ба нал но пит ки. Сва ка ко ни -
је њи хо во нај бо ље де ло, али
ле по осве жа ва це лу РНР при -
чу. „Machine Gun Kelly” је
рет ко до бар ли ри чар у да на -
шње вре ме ка да реп му зи ка
ви ше ни је фо ку си ра на на по -
е зи ју, по ру ке и ве шти ну ри -
мо ва ња, већ на крат ке па ро -
ле, фра зе и пру жа ње шту рих
и шкр тих де о ни ца на длан.
Мла дић ко ји у мо дер но до -
ба на мо де ран на чин ипак
под се ћа да у ре чи реп сто је
ри там и по е зи ја (RAP –
Rhythm and Poetry).

КУЛТУРА
Петак, 28. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРИ ХОД ЗА ДЕ ЦУ ОБО ЛЕ ЛУ ОД РА КА

ХУ МА НИ ГЕСТ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ СЛИ КА РА

Прави детектив

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс

Страну припремила 
Мирјана

Марић

УМЕТ НОСТ, АР ХИ ТЕК ТУ РА, ДИ ЗАЈН

Про стор у слу жби умет нич ке по став ке

НО ВЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ

Пеј за жи кроз 
са вре ме ну умет ност

Сре ди ном де цем бра у Га ле -
ри ји са вре ме не умет но сти
одр жа на је ма ни фе ста ци ја
„Но ве тех но ло ги је” под на -
зи вом „Landscapes: Land Esca-
pes”, на ко јој су сво је ра до ве
из ло жи ли Вла ди мир Па вић,
Ми лош Ај ди но вић, Зве зда -
на Осто јић, Не ма ња Ла ђић
и Ма ри ја и Иван Кал де бург.
Пред ста вље ни су филм и ви -
део-ин ста ла ци је.

У окви ру го ди шње про -
дук ци је Га ле ри је са вре ме не
умет но сти зна ча јан део про -
гра ма по све ћен је упо тре би
но вих тех но ло ги ја и ви деа у
са вре ме ној умет нич кој про -
дук ци ји. Про је кат „Но ве тех -
но ло ги је” кроз са рад њу умет -
ни ка и ин сти ту ци ја пру жа
пу бли ци мо гућ ност да стекне

но ва са зна ња о са вре ме ним
тех но ло ги ја ма ко је се ко ри -
сте у обла сти ви зу ел них
умет но сти. Све је ве ћи иза -
зов аде кват но тех но ло шко
опре ма ње из ла гач ког про -
сто ра, јер се тех ни ка из да -
на у дан уса вр ша ва и усло -
жња ва, а с дру ге стра не,
умет ни ци ма се ну ди све ве -
ћи број ала та и раз ли чи тих
на чи на да ре а ли зу ју сво је
иде је.

До са да су се у окви ру „Но -
вих тех но ло ги ја” сво јим ра -
до ви ма пред ста ви ли ви со ко -
и но ва тив ни умет ни ци у по -
гле ду при сту па, са др жа ја и
ме ди ју ма. Исто вре ме но, то
су би ли во де ћи мла ди и већ
при зна ти умет ни ци.

Из ло жба по све ће на жи во ту и
за о став шти ни ру ске еми гра ци -
је у Пан че ву из ме ђу ра то ва
отво ре на је у пе так, 21. де цем -
бра, у Све ча ној са ли На род ног
му зе ја. Ау то ри из ло жбе су Све -
тла на Ме сиц ки, Ди ми три је Јо -
ва нов и Гор да на Сто ја нов.

– Пан че во ни је би ло нај ве -
ћи цен тар ру ске еми гра ци је,
али је би ло зна чај но због бол -
ни це ко ја се на ла зи ла у са да -
шњем До му омла ди не. У њој
се ве ли ки број жи во та за вр -
шио, али се ту и мно го Ру са
ро ди ло. Је дан део њих је остао
у Пан че ву и они су до ста по -
мо гли у ре а ли за ци ји из ло жбе.
Ова из ло жба је скро ман до -
при нос се ћа њу и кул ту ри оно -
га што су Ру си оста ви ли у ама -

нет – ре као је Ми ро слав Бир -
цлин, ди рек тор На род ног
музе ја.

По ред де ла из ли ков не збир -
ке Му зе ја, лич них пред ме та по -
ро ди ца ру ских еми гра на та, и из
по ро дич них ко лек ци ја, из ло же -
не су и кон зер ви ра не и ре ста у -
ри са не ико не из Хра ма Пре о -
бра же ња го спод њег у Пан че ву.

– Ус пе ли смо за хва љу ју ћи
сред стви ма ко ја смо до би ли од
Ми ни стар ства кул ту ре и ин -
фор ми са ња да кон зер ви ра мо
ових не ко ли ко пре див них пра -
вих ру ских умет нич ких де ла,
ико на ко је се чу ва ју у Пре о -
бра жен ском хра му у Пан че ву.
Оне ће би ти ов де на из ло жби
до кра ја ја ну а ра, а на кон то га
их вра ћа мо на зад, где ће би ти

до ступ не ши рој јав но сти – ис -
та као је Бир цлин.

У про гра му је уче ство ва ло и
Пан че вач ко срп ско цр кве но

певач ко дру штво, ко је во ди мр
Ве ра Ца ри на.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до кра ја ја ну а ра.

ИЗ ЛО ЖБА У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ

Жи вот и на сле ђе Ру са у Пан че ву

Те мат ски про грам

Пе так, 28. де цем бар, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке Пан че во: про мо ци ја ро ма на „Ле ве при то ке Дри не” Јо ва -
на З. Осто ји ћа.

Му зи ка

Че твр так, 27. де цем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
но во го ди шњи кон церт.

Че твр так, 27. де цем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма
омла ди не: му зич ко ве че „На ран Џе мо ва ње New Year 
Edition”.

У Га ле ри ји Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа у по не де љак, 17. де -
цем бра, отво ре на је из ло жба у
окви ру ма ни фе ста ци је „Умет -
ност, ар хи тек ту ра, ди зајн”, ко -
ја је пост про дук ци ја ово го ди -
шњег Би је на ла умет но сти.

Из ло жба и пу бли ка ци ја су
при ре ђе не у окви ру по себ ног
про гра ма Га ле ри је „Умет ност,
ар хи тек ту ра, ди зајн” и по све -
ће не су пред ста вља њу но во на -
ста лог раз во ја ак ту ел них оства -
ре ња на по љу ви зу ел них умет -
но сти и ар хи тек ту ре, укљу чу -
ју ћи и при ме ње ну и ан га жо ва -
ну умет ност. Ово го ди шња, три -
на е ста ма ни фе ста ци ја об ра ди ла
је фе но мен про сто ра у слу жби
умет нич ке по став ке.

Ове ве че ри сво је пре да ва -
ње/пер фор манс под на зи вом
„Gaudeamus igitur: са мо ор га -

ни зо ва ни умет ник у ста њу одо -
ма ће не аго ра фо би је” пред ста -
ви ла је Ма ри е ла Цве тић. Пре -
да ва ње је део исто и ме ног про -
јек та у окви ру ко јег је штам -
па на књи га, на чи јим стра ни -
ца ма су фо то гра фи је свих обра -

зов них ин сти ту ци ја где се умет -
ни ца шко ло ва ла у про це су по -
сто ја ња „са мо ор га ни зо ва не ин -
ди ви дуе” ко ја ус по ста вља умет -
нич ку прак су.

Ау тор ка је пред ста ви ла про -
је кат кроз низ тек сто ва пра ће -

Це ла из ло жба 
по кло ње на удру же њу
„Нур дор”

Сва ка сли ка 
20.000 ди на ра

У фо а јеу Кул тур ног цен тра Пан -
че ва у че твр так, 20. де цем бра,
отво ре на је из ло жба сли ка Еми -
ла Сфе ре под на зи вом „Хи лан -
дар, из ме ђу зе мље и не ба”.

По себ ност ове из ло жбе је у
то ме што су сви ра до ви по кло -
ње ни На ци о нал ном удру же њу
ро ди те ља де це обо ле ле од ра -
ка „Нур дор”, ко је чи не ро ди те -
љи, ле ка ри, ме ди цин ско осо -
бље и љу ди до бре во ље.

Чла ни ца Управ ног од бо ра
„Нур до ра” Сла ви ца Вук са но -
вић за хва ли ла је на по чет ку
Еми лу Сфе ри на до на ци ји ра -
до ва удру же њу и на то ме што
већ ду го не се бич но по ма же да
се њи хо ви сно ви оства ре.

– Ми у „Нур до ру” има мо мно -
го сно ва. Са ња мо хра бро, пре
све га да ни јед но де те и ни јед -
на по ро ди ца у Ср би ји не па ти
ви ше не го што је нео п ход но по
при ро ди опа ке бо ле сти ка ква
је ма лиг ни тет. Са ња мо о то ме
да се усло ви ле че ња по диг ну
на та кав ни во да на шу де цу ле -
чи мо ов де и да ни јед но де те
ка да пре ђе праг бол ни це, не из -
гу би пра во да бу де де те, пра во
на де тињ ство и обра зо ва ње –
ре кла је Сла ви ца Вук са но вић.

Она је под се ти ла да удру же -
ње по сто ји већ пет на ест го ди -
на, као и да је ова го ди на би ла
успе шна за њих. Ус пе ли су да
из гра де бол ни цу у Ни шу, ко ја
је опре мље на по нај са вре ме -
ни јим стан дар ди ма и са усло -
ви ма и опре мом по ме ри де те -
та и по ро ди це.

– Об но ви ли смо оде ље ње пе -
ди ја триј ске хе ма то он ко ло ги је

у окви ру про гра ма „Cite Inter-
nationale des Arts” 1996. и 2003.
го ди не. Уче ство вао је на број -
ним умет нич ким сим по зи ју ми -
ма и ко ло ни ја ма. Члан је на ци -
о нал них и ло кал них удру же ња
ли ков них умет ни ка. Ак тив но се
ба ви про мо ци јом деч јег ства -
ра ла штва и пе да го шким ра дом.
До бит ник је ви ше на гра да, од
ко јих и две Ок то бар ског са ло на
у Пан че ву и вој во ђан ске на гра -
де „На ђа па ти Ку кац Пе тер” за
2010. го ди ну. Уче ству је у осли -
ка ва њу ам би јен тал них це ли на
као што су му ра ли, а осли ка ва
и на ме штај и ен те ри је ре. Сли -
кар ством се ак тив но ба ви од
1984. го ди не, а до са да је оства -
рио пре ко пет хи ља да умет нич -
ких де ла, од ко јих се мно га на -
ла зе у при ват ним и га ле риј ским
збир ка ма у зе мљи и ино стран -
ству. Жи ви и ра ди у Пан че ву.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 8. ја ну а ра.

них ви зу ел ном до ку мен та ци -
јом с ци љем пре и спи ти ва ња
уло ге школ ских ин сти ту ци ја и
ин те лек ту ал не и афек тив не раз -
ме не ко ја се на ла зи у са мој ср -
жи ака де ми је, али и са мог ам -
би ва лент ног од но са по тре бе да
се са мо о бра зу је мо и са мо ор га -
ни зу је мо упра во док смо део
ин сти ту ци је/дру штва.

Уче сни ци ово го ди шње ма -
ни фе ста ци је УАД су Ма ри е ла
Цве тић, Да ни ло Дан гу бић, Дра -
ган Је лен ко вић, Алек сан дар
Маркс, Су за на Мар ја нић, Ан -
дреј Мир чев и Жељ ко Ра ја чић.



Кул тур но-умет нич ко дру штво
„Стан ко Па у но вић Вељ ко” осно -
ва но је 3. мар та 1948. го ди не
као дру штво же ле зни ча ра Пан -
че ва (Же ле знич ког чво ра Пан -
че во). Пр ве сек ци је би ле су хор -
ска и там бу ра шка са со ли сти -
ма, а од пре ла ска у про сто ри је
МЗ Гор њи град де лат ност се
про ши ру је јер се осни ва ју још
три: фол клор на, драм ска и ре -
ци та тор ска. Је дан од осни ва ча
и пр ви пред сед ник Дру штва
био је Ро до љуб Зе стри јан.

По че так ра да Дру штва обе ле -
жа ва ју че сте се о бе. За бе ле же -
но је да су се ак тив но сти од ви -

О Ка та ри ни Кал мар „Пан че вац”
је већ ви ше пу та пи сао. Ка ко и
не би ка да је реч о вред ној, ра -
до зна лој и да ро ви тој мла дој да -
ми ко ја ни же успе хе у свом
умет нич ком и јав ном ра ду. По -
че ла је као ма ла ше сто го ди шња
пе ва чи ца у „Ђе тва ну”, а са осам
го ди на је упи са ла Му зич ку шко -
лу „Јо ван Бан дур”. Упо ре до је
сви ра ла ви о ли ну у на род ном
ор ке стру Сло вач ког кул тур но-
про свет ног дру штва „Ђе тван”.
Ти ме се ни је за до во љи ла, па је
у бе о град ској Му зич кој шко ли
„Др Во ји слав Вуч ко вић” упи са -
ла и за вр ши ла од сек за со ло пе -
ва ње. С об зи ром на ње но ан га -
жо ва ње у сло вач ком ор ке стру,
шко ло ва ње за на ступ на по зор -
ни ци и ду гу глу мач ку тра ди ци -
ју у ње ној по ро ди ци (де да и
отац), би ло је са свим при род но
да за и гра у ама тер ском по зо -
ри шном ан сам блу „Ђе тва на”,
као и да за пе ва на ви ше фе сти -
ва ла тра ди ци о нал не сло вач ке
му зи ке. И сву да су је оки ти ли
на гра да ма. Не дав но се вра ти ла
из Сло вач ке, где је уче ство ва ла
на ме ђу на род ном из бо ру за мис
фол кло ра 2018.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Где је и ка да одр -
жа но ово го ди шње над ме та ње
у Сло вач кој и ко је уче ство вао?
Да ли је би ло прет ход них при -
пре ма за на ступ?

КА ТА РИ НА КАЛ МАР: Так -
ми че ње „Мис фол кло ра” ни је
ти пич но над ме та ње у ле по ти.
Оно се за сни ва на фол клор ној
тра ди ци ји, та ко да де вој ке, по -
ред ле по те, тре ба да ис по ље и
та ле нат и љу бав пре ма фол -
кло ру. Так ми че ње је ор га ни зо -
ва но већ че твр ти пут у ту ри -
стич ком цен тру До но ва ли у
Сло вач кој. Овог пу та је одр жа -
но у зим ском пе ри о ду, 1. де -
цем бра, јер је ди рек тор ка и ор -
га ни за тор ка так ми че ња, Бар -
бо ра Па ло вич, хте ла да при ка -

би ла на ме сту жи ри ја, не бих
мо гла да се од лу чим, јер је
сва ка про фе си о на лац у то ме
што ра ди. По др жа вам ре чи
ди рек тор ке фе сти ва ла: „Би ла
бих нај срећ ни ја ка да бих сва -
кој мо гла да до де лим ти ту лу
по бед ни це, јер сва ка то за -
служу је”.

• Ко ја де вој ка је про гла ше на
за мис фол кло ра 2018, а ко је
си ти ме сто осво ји ла?

– Ти ту лу мис фoлклора по -
не ла је Ве ро ни ка Ла та ко ва из
Бра ти сла ве. Пр ва пра ти ља је
Ро ма на Ма чи цо ва из Ко мар -
на, а ја сам дру га пра ти ља и
ујед но сам осво ји ла ти ту лу мис
хо те ла „Га ли лео”, где је све ор -
га ни зо ва но.

• По ред ти ту ле, прет по ста -
вљам да су мис и ње не пра ти -
ље до би ле и на гра де?

– До би ле смо ра зно вр сне
на гра де, али не про це њи ва је
на гра да сам до жи вљај, но во

ЗАПИСИ
Петак, 28. децембар 2018.
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И игре и пе сме, у част Ти ту, али и за ту ри сте

ПАН ЧЕВ КА НА ИЗ БО РУ ЗА МИС ФОЛКЛОРА 2018.

НА ША УМЕТ НИ ЦА У НА РОД НОМ РУ ХУ
же пре див ну зим ску но шњу и
на тај на чин је са чу ва од за бо -
ра ва. Уче ство ва ло је укуп но је -
да на ест де во ја ка. Њих де вет су
пред ста вља ле под руч је це ле
Сло вач ке, а нас две Ср би ју.

При пре ме за са мо фи на ле
има ле смо од 19. до 24. ок то -
бра. Глав ни циљ тог рад ног су -
сре та био је на ше ме ђу соб но
упо зна ва ње и при пре ма за прес-
кон ференцијe, на ко ји ма смо
зва нич но пред ста вље не ме ди -
ји ма и јав но сти. По ред то га смо
има ле фо то гра фи са ње пор тре -
та и про мо-фо то гра фи ја ко је
су нас пра ти ле кроз це ло так -
ми че ње и од ко јих је на пра -
вљен ка лен дар. Он је и да ље у
про да ји, а сав но вац од ла зи у
до бро твор не свр хе. Има ле смо
свог тре не ра и два до три пу та
днев но смо ве жба ле ка ко би -
смо одр жа ле кон ди ци ју, ко ја
је кључ на за фол клор, али и за
здрав жи вот. Има ле смо, на -
рав но, и тре нут ке опу шта ња,
ко је смо проводилe на кур су
шмин ка ња и у вел не су.

• От куд ти на так ми че њу „Мис
фол кло ра”? Зна мо да си се при -
ја ви ла про шле го ди не и да та -
да ни си про шла у фи на ле.
– Про шле го ди не сам уче ство -
ва ла на ка стин гу, где сам иза -
бра на, по ред три де вој ке из Ср -
би је, као ре зер ва, у слу ча ју да
оста так пра зних ме ста не по пу -
не уче сни це из Сло вач ке. По -
што су се ка стин зи у Сло вач кој
по ка за ли из у зет но успе шним,
ни је би ло ме ста за че ти ри уче -
сни це из Ср би је. Ме ђу тим, ове
го ди не, у по тра зи за но вим де -
вој ка ма, ди рек тор ка је са сво -
јим ти мом до шла на Фе сти вал
на род них пе са ма у Ру му ни ји,
где сам пе ва ла, и на кон што ми
је уру че на на гра да, при шла ми
је и ре кла да сам ти ме, као и
ка стин гом од про шле го ди не,
де фи ни тив но за слу жи ла уче шће
на ово го ди шњем так ми че њу.

ФЕЉТОН: СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП” (1) Пише: Дејан Трифуновић

Већ 1973. го ди не сле ди уче -
шће фол клор ног ан сам бла у
про гра му Свет ског фе сти ва ла
фол кло ра у Ди жо ну у Фран цу -
ској, ко је је овен ча но осва ја -
њем дру гог ме ста и сре бр не
колај не у из у зет но ја кој кон -
ку рен ци ји 28 ан сам ба ла из 25
зе ма ља, са свих кон ти не на та.
То ком по ме ну те тур не је одр -
жа но је де сет фе сти вал ских
насту  па. Ко нач но, 1974. го ди -
не Дру штво до би ја сво је про -
сто ри је у До му омла ди не Пан -
че во, у Ули ци Све тог Са ве 10,
где се на ла зи и да нас.

То ком 1974. и 1975. го ди не
одр жа ва но је два де се так про -
гра ма го ди шње, а за бе ле же на
су и го сто ва ња за до ма ће и стра -
не ту ри сте на Ју го сло вен ском
при мор ју, у Трп њу и Ма кар ској.
На ред не го ди не ак тив но су ра -

ди ле три сек ци је: му зич ка, фол -
клор на и пе вач ка, с при бли жно
од 150 до 200 чла но ва. Нај број -
ни ја је би ла фол клор на, чи ји се
рад од ви јао у три гру пе: пр вој,
при прем ној и пи о нир ској. На
ре пер то а ру су би ле игре из Шу -
ма ди је, Ба на та и По са ви не, те
шоп ске, вла шке, бу ње вач ке, ко -
мит ске игре... На 13. фе сти ва лу
му зич ких дру шта ва Вој во ди не
у Ру ми осво је на је сре бр на пла -
ке та, а одр жа но је и око 50 јав -
них на сту па.

По ку ша ји да се ус по ста ви
успе шни ја са рад ња са Же ле -
зни цом ни су да ли ни ка кве ре -
зул та те, па је до го во ре на са -
рад ња с Ра фи не ри јом наф те
Пан че во с ци љем пру жа ња по -
др шке ан сам бли ма Дру штва.

Од 1. ја ну а ра 1977. ге не рал -
ни спон зор по ста је Ра фи не -

рија наф те Пан че во, чи ји је
на зив до дат име ну Дру штва.
У том тре нут ку дру штво је бро -
ја ло 120 чла но ва. Са рад ња из -
ме ђу КУД-а „Стан ко Па у но -
вић” и Ра фи не ри је наф те Пан -
че во (НИС од 1992. го ди не и
НИС – „Га спром њефт” од
2009. го ди не) тра је и да нас,
ушла је у 41. го ди ну и пред -
ста вља је дан од нај ду го веч ни -
јих при ме ра са рад ње су бје ка -
та у обла сти при вре де и кул -
ту ре. Зна ча јан број чла но ва
КУД-а чи не за по сле ни у Ра -
фи не ри ји наф те Пан че во (да -
нас Бло ку Пре ра да Пан че во)
и чла но ви њи хо вих по ро ди ца.
КУД „Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП” ре до ван је уче сник про -
гра ма ко је ор га ни зу је НИС –
„Га спром њефт”.

оду ше ви ла чак и го спо ђа Јан -
ка Куц бе љо ва, ве ли ки струч -
њак и ет но лог из Сло вач ке.

• Да ли ти је не ко по ма гао у
при пре ми за на ступ?

– У кон ци пи ра њу на сту па
ми је по мо гао, а ка сни је и из -
но сио сво је ми шље ње о са мим
при пре ма ма је дан од мо јих
нај вер ни јих са рад ни ка – та та.
На рав но, и оста ли чла но ви по -
ро ди це су ми увек не из мер на
по др шка и по моћ, не са мо у
овом слу ча ју не го у све му што
радим.

• Ка ко су се пред ста ви ле дру -
ге де вој ке? Ко ја је на те бе, по -
ја вом и на сту пом, оста ви ла нај -
ја чи ути сак?

– По ред ме не, још су две
де вој ке сви ра ле на ви о ли ни, а
оста ле су пе ва ле и игра ле. Сва -
ка је пред ста вља ла свој ре ги -
он. Би ле су фан та стич не, ори -
ги нал не и сва ка је зра чи ла је -
дин стве ном енер ги јом. Да сам

Тамбурашки оркестар КУД-а „Станко Пауновић Вељко” из 1953. године

• Ка кав про грам си спре ми ла за
на ступ и ко ју си но шњу носи ла?

– У фи на лу сам се пред ста -
ви ла спле том из вор них пе са -
ма из Вој ло ви це и је ди на сам
на сту пи ла у чак три ка те го ри -
је, јер сам пе ва ла, игра ла и
сви ра ла на ви о ли ни. Би ло је
ви ше так ми чар ских ета па. У
пр вој смо има ле ре ви ју зим -
ских свад бе них но шњи с „пар -
та ма”, тј. с вен ци ма ко је не ве -
ста но си на гла ви. На се би сам
има ла бе лу свад бе ну но шњу
ко ја је но ше на по сле Дру гог
свет ског ра та. Ову вен ча ни цу
ми је сво јим ве штим ру ка ма
при пре ми ла на ша ко лек ци о -
нар ка но шњи Ана Ку ха рик. За -
тим је сле ди ла сло бод на ди -
сци пли на, од но сно на ступ на
ко ме сам се пред ста ви ла у вр -
ло ста рој зим ској пли ша ној но -
шњи, ко ју је до да на шњих да -
на бри жљи во са чу ва ла Але на
Ку лик. Зим ским ком пле том се

ис ку ство и успоменe за цео
жи вот.

• За ни мљи во је да ме ђу уче -
сни ца ма из бо ра за мис фол -
кло ра ни је би ло су је те, кон ку -
рент ске бор бе, не го да је про -
ве ја вао дух за јед ни штва и са -
рад ње. Да ли си сте кла но ве
при ја те љи це? Ода кле су оне?

– Ни је би ло ни трун ке су је те.
Ни у јед ном тре нут ку ни смо
има ле осе ћај да се так ми чи мо.
Ра ди ле смо као је дан тим, из у -
зет но сло жан ко лек тив. Стал но
смо би ле ве ли ка по др шка јед на
дру гој. Из све га то га су про ис -
те кла по себ на при ја тељ ства и
мо гу по но сно да ка жем да имам
„по ро ди цу” у це лој Сло вач кој.

• Ка ко оце њу јеш са му ор га -
ни за ци ју „Мис фол кло ра”?
Шта ти се по себ но до па ло, а
шта би тре ба ло про ме ни ти и
уна пре ди ти?

– Ор га ни за ци ја је би ла на
нај ви шем ни воу. Би ле смо окру -
же не про фе си о нал ци ма, љу ди -
ма ко ји има ју иза се бе ду го го -
ди шње ис ку ство у то ме што ра -
де: од фо то гра фа, пре ко из у -
зет ног осо бља хо те ла, до са ме
ди рек тор ке, ко ја је и са ма чла -
ни ца про фе си о нал ног фол клор -
ног ан сам бла, пр ва пра ти ља
мис уни вер зу ма и, пре све га,
ве ли ка при ја те љи ца.

• Где на ши су гра ђа ни мо гу
да по гле да ју твој на ступ у Сло -
вач кој?

– Цео до га ђај мо гу ис пра ти -
ти пре ко зва нич не „Феј сбук”
стра ни це „Miss Folklor”, као и
на исто и ме ном „Ју тјуб” ка на лу.

• Имаш ли не ки пред лог и
са вет за де вој ке ко је же ле да се
при ја ве за „Мис фол кло ра
2019”?

– Од ср ца им пре по ру чу јем
да се при ја ве, не ма ју шта да
из гу бе. На про тив, сте ћи ће јед -
но од нај леп ших ис ку ста ва у
жи во ту. Иван За фи ро вић

Играчи у шумадијској народној ношњи

на род них пе са ма и ига ра ју -
жног Ба на та у Вр шцу и хо ро ва
Вој во ди не у Ру ми, где је за
крат ко вре ме по сти гло вид не
ре зул та те на по љу хор ске де -
лат но сти. Те го ди не одр жа но
је де сет кон це ра та хо ра и ор -
ке стра с пе ва чи ма у се ли ма на -
ше оп шти не.

Фол клор на сек ци ја осно ва -
на је 1967. Дру штво је уче ство -
ва ло на смо тра ма и фе сти ва -
ли ма, а хор је на сту пао на кон -
цер ти ма по све ће ним три де се -
то го ди шњи ци до ла ска дру га
Ти та на че ло КПЈ у свим се ли -
ма на ше оп шти не, као и у Ко -
ви ну и Цре па ји. Сле де ће го -

је на ре пер то а ру ан сам бла, да -
кле пу них пе де сет го ди на.

Дру штво је 1968. го ди не одр -
жа ло де сет кон це ра та у свим
се ли ма на ше оп шти не, уче ство -
ва ло је у про гра ми ма фе сти ва -
ла на род них пе са ма и ига ра ју -
жног Ба на та и одр жа ло два кон -
цер та хо ра и фол клор ног ан -
сам бла за рад ни ке син ди ка та
са о бра ћа ја и ве зе. Ор га ни зо ва -
ни су и кон цер ти фол клор ног
ан сам бла и хо ра у Не го ти ну и
Бре стов цу код Не го ти на, род -
ном ме сту Стан ка Па у но ви ћа.
Дру штво је те го ди не бро ја ло
148 чла но ва: 60 у хор ској, 40 у
фол клор ној, 30 у драм ској и
ре ци та тор ској сек ци ји, осам их
је би ло у ор ке стру, а би ло је и
де сет со ло пе ва ча.

Од ју на 1969. го ди не се ди -
ште Дру штва би ло је у про -
сто ри ја ма МЗ Гор њи град. У
том пе ри о ду на ре пер то ар ан -
сам бла ста вље не су игре из
Бана та, цен трал не Ср би је, По -
са ви не, вла шке игре, „Вра њан -
ска сви та”, ко мит ске игре, „Би -
ља на плат но бе ле ше”, „Бран -
ко во ко ло” и бу ње вач ке игре
из Вој во ди не... Тај пе ри од је
про те као у зна ку са рад ње с
госту ју ћим ко ре о гра фом Бран -
ком Мар ко ви ћем. Дру штво је
одр жа ва ло са мо стал не кон цер -
те и уче ство ва ло у про гра ми -
ма са оста лим ама те ри ма из
гра да.

Пр во го сто ва ње ан сам бла ван
гра ни ца Ју го сла ви је би ло је у
Гдањ ску у Пољ ској 1972. Исте
го ди не ан самбл из Гдањ ска уз -
вра тио је при ја тељ ску по се ту
Пан че ву. Ве ли ки успех оства -
рен је и на Су сре ти ма кул тур -
но-умет нич ких дру шта ва же -
ле зни ча ра Ју го сла ви је у Кни -
ну – осво је но је пр во ме сто.

ја ле у згра ди бив ше Тех нич ке
шко ле, ло жи о ни ци, Ђач ком до -
му, Ре јо ну Гор њег гра да, До му
Ју го сло вен ске на род не ар ми је,
Ин тер на ту на ста рој пи ја ци,
Му зич кој шко ли и Гим на зи ји.
Од са мог по чет ка свог ра да
КУД по сти же успе хе на свим
на сту пи ма.

Го ди не 1966. Дру штво је уче -
ство ва ло у про гра му фе сти вала

дине на ме сто умет нич ког ру -
ко во ди о ца ан сам бла до ла зи
Ми лан Вуј но вић и та да су по -
стиг ну ти пр ви зна чај ни ји ре -
зул та ти. На на сту пу фол клор -
ног ан сам бла у Ја бу ци 1968.
го ди не из ве де на је ко ре о гра -
фи ја „Трој но” – чо бан ско над -
и гра ва ње из ис точ не Ср би је”.
По ме ну та ко ре о гра фи ја, у не -
што из ме ње ном об ли ку, и данас
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ЕНИГМАТИКА

1 Свети
(скр.)

Македон-
ски шахиста

(Трајко)

Северно-
амерички
Индијанац

Мустра,
образац

Визигот-
ски краљ

Француски
писац
(Шарл)

ВРАГОЛАН
ПОД

КОШЕМ

Тонски
или видео

запис

КОШАР-
КАШ СА
СЛИКЕ

Веролом-
ник

КОШАР-
КАШКИ
ВЕЛЕ-

МАЈСТОР

Дометнути

Пијанка,
банчење

(лат.)

Јединица
за радио-
активност

САДА ИГРА
У „КЛИПЕР-

СИМА”

Увођење
нечег
новог

Сложено
предузеће

(скр.)
Свештеник

Град у
Италији

Испосник

Подвиг,
достигнуће

Гаврасов
филм

Не плакати
гласно

Час

Античка
регија у
Турској

Последње
слово

Бити на
одмору

Kоји је
предмет
спора

Друго сло-
во азбуке

Руда

О. Т.

Руски пе-
сник (Иван

Савич)

Ознака за
површину

Област на
северу

Немачке 

Биолог (Чарлс)

Предлог

Португал.
ФК

Певање
удвоје (мн.)

Прави тре-
нутак да се
уради не-
што (изр.)

Мужјак
пчеле

Ам. глумац
(Роберт)

Сведок на
венчању

Поздрав
старих

Римљана

Хришћан-
ска љубав

према
ближњима

Немачка
клизачица,
Катарина

Проневе-
рити

Име 
глумице
Жирардо

Бивши
фудбалер

„Партизана”
(Дарко)

2 Симбол
платине

Роман
Лава

Толстоја

Заменик
декана

Престо-
ница

Турске

Тешкоћа,
неугодна
ситуација

Река у
Француској

ИГРАЛА
У ЖОК-у

„ДИНАМО”
ПАНЧЕВО

Течење

ЛИЧНОСТ
СА СЛИКЕ

Фригијски
краљ 

(грч. мит.)

НАША
ОДБОЈ-

КАШИЦА

Немир
(мн.)

Гле,
ено

Пословни
центар
(скр.)

Старо-
римско

мушко име

Муслим.
мушко име

Град у
Русији

Неугодан
догађај

И тако
даље 
(лат.)

Чланови
дечје

организа-
ције

Бели 
слани
зачин

Немачки пи-
сац (Томас)

Војнички
извештај

Новинско
предузеће

(скр.)

Путовође

19. слово
азбуке

Маљав

Бивши
фудбалер
(Бернард)

Трећи
вокал

Белешка
(лат.)

Једна
житарица

Аустралиј-
ски тркач
(Хенри)
Речна

животиња

Врч,
пехар

Хемијски
елемент
Положај
мењача у

возилу

Ићи 
около,

обилазити

Врста
ловачких

паса

Улудо
потрошити

Слогови: А, ДИ, ИС, ЈЕ, КА,

КИ, КУ, ЛАК, ЛЕ, МЕ, МИ,

НА, НА, НА, НИ, НИ, НИТ,

РЕ, САН, СЕ, СТА, ЋЕН, У.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО:

1. рутиниран, испраксован,

2. јака, постојана, чврста, 

3. град у САД, у савезној др -

жа ви Мичиген, 4. смирени,

утишани, 5. наш писац, аутор

романа „Очеви и оци” (Сло -

бо дан), 6. наше старије му -

шко име, 7. пун украса, иски -

ћен.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

КЛАСИЧНА УКРШТЕНИЦА

Слогови: А, ВА, ВА, ВАН, ВАН, ДЕ, ЗЕ, ЗО, ЗО, ЈА, КО,

ЉАЦ, ЉИ, МА, МА, НИ, НО, О, ПИ, РАН, РО, РО, СА,

СТИ, ТА, ТАР, ТИ, ТИ.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. недавно преминули

панчевачки културни посленик – глумац, редитељ и

хроничар (са слике), 2. стицање вишег положаја,

напредовање, 3. замишљено биће с друге планете, 4.

болесни нагон за изазивањем пожара (стр.), 5. везаност

оковима (мн.), 6. ситничарење, улажење у детаље.

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 10

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

4

5

6 РЕШЕЊА – Скандинавка (1): снимак, веролом,
додати, бекерел, Авелино, успех, з, х, ш, споран, б, от, п,
Пенеминде, од, Маритимо, сад или никад, трут, Де
Ниро, аве, каритас, Вит, утајити, Ани, Миланић.
Скандинавка (2): прпа, Тарн, ток, Мида, Имер,
неприлика, ет цетера, со, Ман, нп, п, рутав, и, овас,
Роно, куп, радон, околишити,јаребичар, истраћити.
Класична укрштеница: Бијонсе Ноулс, дуг,
узајамност, Лорка, Дасен, цвеклица, в, изиданост,
онагер, токари, кантатина, ивер, штандови, он.
Квадрат 7 х 7: искусан, стамена, кадилак, умирени,
Селенић, ананије, накићен. Магични лик:Зоран Ротар,
аванзовање, ванземаљац, пироманија, окованости,
детаљисање. 

ВОДОРАВНО: 1. америчка певачица, глумица и

пле са чи ца – обавеза према повериоцу, 2.

међусобни однос – шпан ски песник (Федерико

Гарсија), 3. француски певач (Жо) – врста поврћа

(демин.) – ознака за волт, 4. сази да ност – дивљи

магарац, 5. врста занатлија (мн.) – мала кан тата,

6. отпадак при сечењу дрвета – изложбена ме ста

на сајмовима – лична заменица.

УСПРАВНО: 1. дизати из сна, 2. изазивање, 3. дрво из по ро дице

врба (мн.), 4. прилично једар, 5. морски пу жић, 6. ауто-ознака

Сремске Митровице – град у Србији, 7. име италијанског

тренера Беарцота – ознака за тону, 8. град у Хрватској, 9. знатан,

прилично велик, 10. уго сти тељско-туристичка комора (скр.) –

симбол неодима, 11. ознака за литар – игра на срећу, 12. умазан

слином, 13. сирће (мн.), 14. љубљени, вољени, 15. удружење

књи жевника (скр.) – гле, ево, 16. крупна птица црног перја.



Пр ви фе сти вал ми ни-ба ске та
под на зи вом „Бу ди ко шар каш”
одр жан је у не де љу, 23. де -
цем бра, у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту. Ор га ни за тор овог
ве ли ког тур ни ра био је КК
Крис-крос, у са рад њи с КСС-
ом, тач ни је ње го вим одељ ком
Ми ни-ба скет Ср би ја. Пре ко
300 ма ли ша на из два де сет јед -
не еки пе из на ше зе мље и Ре -
пу бли ке Срп ске тр ча ло је за
на ран џа стом лоп том, же ле ћи
да по ка же све сво је ве шти не,
али и да ужи ва у овом не сва -
ки да шњем до га ђа ју.

КК Крис-крос се по ка зао као
од ли чан до ма ћин. Сви су би ли

Очу ва ње по ме ну тих
је зи ка и у јед ној и у
дру гој др жа ви на 
ни ском ни воу

По тре бан је 
ин ди ви ду ал ни рад 
са сва ким уче ни ком

У Град ској би бли о те ци Пан че -
во про шлог пет ка одр жа на је
три би на под на зи вом „Ма ке -
дон ски је зик, књи жев ност и
кул ту ра у обра зов ном си сте му
Ре пу бли ке Ср би је и срп ски је -
зик, књи жев ност и кул ту ра у
обра зов ном си сте му Ре пу бли -
ке Ма ке до ни је”.

У ра ду струч ног ску па уче -
ство ва ло је ше сто ро љу ди ко ји
се ба ве на ве де ном и слич ном
про бле ма ти ком, и то: док тор
Ста ни слав Стан ко вић, до цент
на Фи ло зоф ском фа кул те ту при
Уни вер зи те ту у При шти ни са
се ди штем у Ко сов ској Ми тро -
ви ци, лек тор срп ског је зи ка на
Фи ло ло шком фа кул те ту „Бла -
же Ко не ски” у Ско пљу и са -
рад ник СА НУ и МА НУ, док тор
Је ле на Фи ли по вић, ре дов ни
про фе сор Фи ло ло шког фа кул -
те та у Бе о гра ду, док тор прав -
них на у ка Ро за Гур ме ше вић,
ко ре спон дент Ам ба са де Ре пу -
бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Ма -
ке до ни ји, Ана Но ва ко вић, фи -

ло лог на ка те дри за ма ке дон -
ски је зик и ју го сло вен ске је зи -
ке при Фи ло ло шком фа кул те -
ту „Бла же Ко не ски”, док тор Да -
ни је ла Ко ста ди но вић, до цент
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у
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ФЕ СТИ ВАЛ МЛА ДО СТИ И ИГРЕ

Бу ди ко шар каш

ЈУ БИ ЛЕЈ ША ХОВ СКОГ СА ВЕ ЗА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Пан чев ци ма нај ви ша
при зна ња

Све ча на сед ни ца скуп шти не
Ша хов ског са ве за Вој во ди не
одр жа на је 23. де цем бра у Но -
вом Са ду. Ова све ча ност је
по све ће на обе ле жа ва њу ве ли -
кој ју би ле ја, се дам де сет го -
ди на од осни ва ња ШСВ-а, а

тим по во дом су по је дин ци ма
и клу бо ви ма до де ље на при -
зна ња за до при нос раз во ју ша -
ха у на шој по кра ји ни.

Ме ђу ла у ре а ти ма су се на -
шли и на ши су гра ђа ни, чла -
но ви ШК-а „Све то зар Гли го -
рић Гли га”, Ми ла дин Ми тро -
вић и Кон стан тин Ор лов, као
до бит ни ци злат них пла ке та
и по ве ља Ша хов ског са ве за
Вој во ди не. Њи хов по се бан до -
при нос раз во ју ша ха по знат
је већ шест де це ни ја не са мо
у Пан че ву већ и у Вој во ди ни
и Ср би ји, а ра ни је и у Ју го -
сла ви ји.

До бит ни ци су при зна ња и
од свет ске ша хов ске ор га ни -
за ци је ФИ ДЕ за свој рад у
раз во ју ша ха на ши рим про -
сто ри ма.

Ми ла дин Ми тро вић, као
из у зе тан ша хов ски рад ник, са
сво јим са рад ни ци ма је ор га -
ни зо вао ви ше од три де сет вр -
ло зна чај них и у све ту по зна -
тих ве ле мај стор ских тур ни ра
и шам пи о на та др жа ве. Ње го -
ва ви ше де це ниј ска ак тив ност,
уз по себ ну по моћ Све то за ра
Гли го ри ћа, ве ли ка на на ше
кул ту ре и спо р та и ле ген де
свет ског ша ха, свр ста ла је
Пан че во у сам врх на ша хов -
ској ма пи све та, као град пре -
по зна тљив по ор га ни за ци ји
нај ве ћих тур ни ра. Ми тро вић
је да вао вр ло зна ча јан до при -
нос и при фор ми ра њу ша хов -
ских клу бо ва у на шем гра ду.
Са сво јим са рад ни ци ма је
Пан че ву до нео ле гат укуп ног
ства ра ла штва Све то за ра Гли -

го ри ћа, ко ји има не про це њи -
ву вред ност за свет ску кул -
тур ну и спорт ску ба шти ну.
Вр ло зна ча јан до при нос је да -
вао и ра ду свих ша хов ских
са ве за, јер је био би ран на
нај ви ше функ ци је, од град -
ског до ре пу блич ког ша хов -
ског са ве за.

Ко ста Ор лов већ шест де -
це ни ја, као ша хи ста, по сти -
же из у зет не успе хе, од пи о -
нир ских да на, па до да нас,
ка да је члан пр ве еки пе ШК-
а „Све то зар Гли го рић Гли -
га”, ко ја се так ми чи у нај ви -
шем ран гу. Био је омла дин -
ски пр вак Вој во ди не, као и
ви ше го ди шњи ре пре зен та ти -
вац на ше по кра ји не. Уче ство -
вао је на број ним тур ни ри -
ма у зе мљи и ино стран ству,

на ко ји ма је по сти зао зна -
чај не ре зул та те. Био је и
шам пи он Вој во ди не у бр зо -
по те зном ша ху, а дао је и
не мер љив до при нос то ме да
ње гов клуб бу де екип ни пр -
вак по кра ји не, ви ше стру ки
шам пи он у куп так ми че њу и
уче сник фи на ла Ку па Ју го -
сла ви је. Ко ста Ор лов је био,
а и са да је ак ти ван у свим
ор га ни ма ша хов ских са ве за,
од град ског до ре пу блич ког.
Уче ство вао је у ор га ни за ци -
ји нај ве ћих тур ни ра, а да вао
је и ве ли ки до при нос у ра ду
с мла ди ма.

ШК „Све то зар Гли го рић
Гли га” та ко ђе је до био за -
хвал ни цу за ви ше го ди шњи,
вр ло зна ча јан до при нос раз -
во ју ша ха на овим про сто ри -
ма. При зна ње од ШСВ-а до -
би ли су и Ша хов ски са вез
Пан че ва и ње гов пред сед ник
Жељ ко Са ва но вић.

Ова вред на при зна ња на нај -
бо љи на чин по ка зу ју да се Пан -
че во и по ша ху пре по зна је.

А. Ж.

ТРИ БИ НА У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ МА КЕ ДОН СКОГ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА „БЛА ЖЕ КО НЕ СКИ”

НЕ ГО ВА ЊЕ МА КЕ ДОН СКОГ ЈЕ ЗИ КА У
СР БИ ЈИ И СРП СКОГ У МА КЕ ДО НИ ЈИ

Ни шу, и Лил ја на Ла за ре ска,
фи ло лог из Пан че ва.

Уче сни ци фи ло ло шко-умет -
нич ког ску па у раз го во ру с ко -
ле га ма до би ли су но ве иде је и
про ши ри ли са рад њу.

Го во ре ћи о на ста ви у окви ру
пред ме та Ма ке дон ски је зик са
еле мен ти ма на ци о нал не кул -
ту ре, про фе сор ка Ла за ре ска је
на ве ла да већ сед му го ди ну за -
ин те ре со ва ни уче ни ци ОШ „Го -
це Дел чев” у Ја бу ци фа кул та -
тив но уче ма ке дон ски је зик. У

ком би но ва ним гру па ма да нас
је об у хва ће но 35 уче ни ка од
пр вог до ше стог раз ре да. У ОШ
„ Жар ко Зре ња нин” у Ка ча ре -
ву фор ми ра на је гру па од осам
шко ла ра ца, од дру гог до осмог
раз ре да. Прак тич но са сва ким
уче ни ком тре ба ра ди ти ин ди -
ви ду ал но. Фа кул та тив на на ста -
ва је ор га ни зо ва на и у Но вом
Са ду, План ди шту, Гу ду ри ци,
Хај ду чи ци, Ле сков цу и ме сту
Бо го јев це. Свим шко ла ма не -
до ста ју по не ки уџ бе ни ци, а по -
је ди не шко ле не ма ју од го ва ра -
ју ћи ка дар.

– Ду бо ко ве ру јем да сва ко
од нас мо же да учи ни ма ли
ко рак и да по ку ша не што да
про ме ни у сво јој сре ди ни. Свест
о зна ча ју је зи ка пре све га тре -

ба да се по ди же уну тар ма -
њин ске за јед ни це – ре кла је
Је ле на Фи ли по вић.

Ана Но ва ко вић се освр ну ла
на про бле ме с ко ји ма се су сре -
ћу Ср би у обра зов ном си сте му
у Ма ке до ни ји. Из ње ног из ла -
га ња се на слу ћу је да се су о ча -
ва ју са слич ним пи та њи ма као
и Ма ке дон ци у Ср би ји.

– Ка да се ра ди о обра зов -
ном си сте му, про из ла зи оп -
шта сли ка да се ин те рес за
уче ње ма тер њег је зи ка, од но -

сно ма ке дон ског у Ср би ји и
срп ског у Ма ке до ни ји, код са -
мих ро ди те ља и уче ни ка сма -
њу је из ви ше раз ло га. Је дан
од њих је тај што ма ли број
шко ла ор га ни зу је на ста ву. При -
пад ни ци ма њин ских за јед ни -
ца о ко ји ма је реч, ни су оспо -
со бље ни да у сред њим шко ла -
ма пра те на ста ву на ма тер њем
је зи ку. Ма ке дон ски је зик се
из у ча ва на уни вер зи те ти ма у
Ни шу, Бе о гра ду, Но вом Са ду
и При шти ни, и то не са мо ма -
ке дон ски је зик већ и ма ке дон -
ска књи жев ност и кул ту ра. Из
ди ску си ја уче сни ка три би не
про из ла зи и за кљу чак да не -
до ста ју на став ни ка дар и лек -
то ри – ис та као је Ста ни слав
Стан ко вић.

Слич ног ми шље ња је и Да -
ни је ла Ко ста ди но вић, ко ја је
ука за ла на чи ње ни цу да је очу -
ва ње по ме ну тих је зи ка и у јед -
ној и у дру гој др жа ви на ни -
ском ни воу. С јед не стра не је
не до вољ на за ин те ре со ва ност, а
с дру ге не до ста так уџ бе ни ка.

– Ова про бле ма ти ка тре ба да
до би је бо љи ста тус у окви ру ши -
ре дру штве не за јед ни це. По себ -
но пи та ње је уса вр ша ва ње про -
фе со ра ко ји ће се озбиљ ни је ба -
ви ти срп ском књи жев но шћу на

те ри то ри ји Ма ке до ни је и ма ке -
дон ском књи жев но шћу на про -
сто ри ма Ср би је. Ова три би на је
за и ста да ла зна ча јан до при нос
и јед ној и дру гој кул ту ри – ре -
кла је Да ни је ла Ко ста ди но вић.

Три би на је одр жа на у ор га -
ни за ци ји Ма ке дон ског кул тур -
ног цен тра „Бла же Ко не ски”
Пан че во и Град ске би бли о те ке.
На сту пио је ква р тет хар мо ни ка
ко ји чи не уче ни ци сред ње му -
зич ке шко ле „Јо ван Бан дур” из
кла се ма ги стра Бо ја на Ни ко ли -
ћа, и то: Се ба сти јан Бог дан, Ог -
њен Ба бин, Ле о нид Ар де љан и
Ања Ба бин. Мла ди пан че вач ки
му зи ча ри из ве ли су ком по зи -
ци ју Џе ро ма Кер на „Про шли
да ни” и Мо цар то ву „Ма лу ноћ -
ну му зи ку”. В. Мит ков ска

Ха ла спор то ва на Стре ли шту
би ла је у че твр так, 20. де цем -
бра, ре зер ви са на за ру ко мет и
ње го ве нај мла ђе игра че.

Тог да на је одр жан ми ни-
тур нир за уче ни ке дру гих и
тре ћих раз ре да основ них шко -
ла, ко ји су ор га ни зо ва ли Ру ко -
мет ни клуб Ди на мо и Са вез за
школ ски спорт Пан че ва

Уче ство ва ли су де ча ци из
сле де ћих основ них шко ла: „Ми -
ро слав Ми ка Ан тић”, „Сте ви ца
Јо ва но вић”, „До си теј Об ра до -
вић”, „Све ти Са ва”, „Ђу ра Јак -
шић” и „Бран ко Ра ди че вић”.

Ма ли ру ко ме та ши су да ва -
ли све од се бе на те ре ну, а по -
др шку су им пру жи ли и пр во -
тим ци Ди на ма. Ре зул тат је, на -
рав но, био у дру гом пла ну, а
на кра ју тур ни ра све шко ле уче -

НАЈ МЛА ЂИ СПОР ТИ СТИ НА ДЕ ЛУ

Време је за рукомет

за до вољ ни и на сме ја ни, а тур -
нир је отво рио Ра де Ге ор ги јев -

ски, пред сед ник ор га ни за ци је
Ми ни-ба скет Ср би је, ис пред
КСС-а.

Уче сни ци ма се обра тио и
до ма ћин тур ни ра, спорт ски
ди рек тор КК-а Крис-крос Вла -
ди мир Илић, ко ји је сви ма по -
же лео до бро до шли цу и мно го
успе ха у так ми че њу, а за хва -
лио је и чел ни ци ма гра да и
љу ди ма из Спорт ског са ве за
Пан че ва ко ји су по мо гли да
овај до га ђај из гле да ве ли чан -
стве но.

Пан че во се још јед ном по -
ка за ло као град спор та. Ма ли -
ша ни су се по сле утак ми ца раз -
и шли са са мо јед ном же љом –
да се до го ди не ви де на истом
ме сту.

А. Ж.

сни це до би ле су за хвал ни це и
при год не по кло не.

За јед но са се ни о ри ма „жу -
то-цр них” Ла за ром и Ми ло -
шем Па вло ви ћем и Ни ко лом

Ра до ва но ви ћем, уру чио их је
Ми лан Пе тро ни је вић, ко ор -
ди на тор РСС-а за ми ни-ру -
комет.

А. Ж.

Из ди ску си ја 
уче сни ка три би не
про из ла зи и 
за кљу чак да не до ста ју
на став ни ка дар и 
лек то ри
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ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА  Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ  Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА   Цена: 90 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-

-хемијски преглед урина) Цена: 200 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 
Цена: 500 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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ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АУТОПЕРИОНИЦА

„МАКА”
Новосељански пут

(пре „Давида”)

Пушкирање 200 –

без ограничења

Прање споља 300:

брисање стакала,

мазање гума.

Други раде за вас!

ПЕЖ0 107, тек регистро-

ван, 2011, четири нове

гуме, 3.800 евра.

060/146-44-04. (270559)

ПРОДАЈЕМ алфа ромео

145, 1.4 Т спарк, 1998.

годиште. 063/175-18-24.

(271131)

ОКТАВИЈА А 4, 2008,
1.9 ТДИ, гаражиран, ре-
гистрован, власник, по-
вољно. 063/345-837.
(271211)

ЈУГО 55, 2005, одлично
стање, истекла регистра-
ција, 250 евра. 066/348-
975. (271218)

ОПЕЛ корса, 2005. годи-
ште, клима, власник.
065/549-92-02. (271237)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
петора врата, фул опре-
ма, на име. 064/587-50-
24. (271224)

ДАЧИЈА логан 1.4, 2008.
у првој боји, регистро-
ван. 064/587-50-24.
(271224)

ЈУГО 55, 2003. децем-
бар, атестиран плин, у
првој боји. 064/587-50-
24. (271224)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2001,
децембар, фул опрема,
петора врата, 147.000
км. 064/587-50-24.
(271224)

ГОЛФ 4, 1.4, 2001. де-
цембар, петора врата,
фул опрема, 180.000 км,
на име. 064/587-50-24.
(271224)

ПЕЖО 206, 1.4, 2001, 5
В, металик сив, гаражи-
ран, одличан. 064/142-
55-93. (271276)

РЕНО МЕГАН, 2000. 1.6,
бензин, плин, атестиран
до 2021. године, 4 алу
фелне, летње гуме, чети-
ри челичне фелне, зим-
ске гуме, цена договор.
064/423-69-00. (271285)

КЛИО 1.5 ДЦИ, 2009.
власник, регистрован,
црвен. 062/186-36-08.
Раша. (271306)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, ката-
лизатора, продаја дело-
ва, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. 

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, до
1.500 евра. 063/165-83-
75. (271308)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
1.000 евра. 064/230-52-
21, 063/892-08-25.
(271267)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70
до 1.500 евра. 062/193-
36-05. (271308)

ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја
делова, долазим на
адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. 

ПРОДАЈЕМ трактор

ИМТ 578 у солидном

сдтању, круњач за кућну

употребу. 065/590-80-

04. (271216)
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КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ укњижену га-

ражу на Котежу 2, на

углу, код Пиваре.

063/354-221. (271323)

ЛЦД телевизори из увоза,

повољно. Могућност до-

говора. 064/564-14-14.

(270849)

СЕРВИС телевизора, ди-

гиталних пријемника, да-

љинских, монитора.

„Плус”, Д. Туцовића 28.

353-463, 063/877-38-21.

(271262)

МЕСНАТИ прасићи, сви-

ње, могућност клања и

печења. 060/037-11-96.

(270827)

ПРОДАЈЕМ кожну гарни-

туру у одличном стању,

позови на 064/144-37-

33, да видиш слику гар-

нитуре. (270884)

ПРОДАЈЕМ нову бунду,

сиви нерц са лисицом

око врата. 064/324-07-

77. (271105)

ТОВНЕ ћурке на продају

од 6 до 12 кг. Тел.

013/405-527, 064/111-

42-36. (271097)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

апарат за воду, повољно.

061/110-98-10. (271167)

ПРАСИЋИ и јагањци на

продају, вршим печење

на дрва-ражањ. Повољ-

но. 064/997-79-09.

(269135)

ПОВОЉНО продајем

комбиновани фрижидер

и полицу за дневну собу.

Тел. 062/314-680.

(271151)

НА ПРОДАЈУ свињске

полутке. 013/632-145,

060/500-30-91. (270425)

НА ПРОДАЈУ сува дете-

лина. Тел. 064/438-54-

15. (271117)

МАНГУЛИЦЕ, дебеле, на

продају, цена 160 дина-

ра, нова черупаљка.

064/552-59-49. (271121)

ПРОДАЈЕМ полован де-

кубит душек, цена по

договору. 066/373-521.

(271186)

ПРОДАЈЕМ венчаницу,

100 евра. 066/362-597.

(271166)

ПРОДАЈЕМ дугачку бун-

ду од нерца. 066/362-

597. (271166)

ПРОДАЈЕМ пећ на чвр-

сто гориво, собни котао,

брикет екстра, сингл

кревет са душеком, фи-

окама и дормеом.

064/813-00-21. (271205)

ЗАМРЗИВАЧ сандучар

310 л, фрижидер, шпо-

рет плин, струја, мања

веш-машина, судо-ма-

шина, трпезаријски сто

са столицама, угаона

гарнитура, ципеларник,

брачни душек. Тел.

063/861-82-66. (271209)

СВИЊСКЕ полутке, пра-

сад, јагње, могућност

клања, кућне доставе,

чамац. 065/614-74-40.

(271215)

ПРОДАЈЕМ шаховску

опрему, фигуре, кутије,

табле, столове и другу

робу. 013/318-952,

065/616-49-42. (271242)

ПРОДЈЕМ судоперу и

остале кухињске еле-

менте, судопера, 3.000

нова. 063/773-45-97,

371-568. (271224)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОTРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

Продајем кућу

+ четири локала
у строгом центру Панчева,

Карађорђева 14. 

Информације на интернету:

srbija-nekretnine.org
(1/271187)

ПРОДАЈА преосталог

огревног дрвета.

064/271-59-93. (271006)

ПАНЕЛНИ радијатори за

централно грејање, ради-

ли четири сезоне.

063/812-48-62. (271219)

ИСЕЧЕНА и исцепана

преостала дрва, багрем

на продају. 061/626-15-

00. (271006)

НА ПРОДАЈУ преостала

дрва. 064/287-26-00.

(271007)

ПРОДАЈЕМ фрижидер

горење, у одличном ста-

њу, 147 х 60 цм.

064/245-88-87. (271243)

ПРАСИЋИ на продају.

Милан. 064/169-68-54.

(271256)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-

дер, замрзивач и полов-

ни делови од веш-маши-

на. Тел. 013/252-05-10,

063/703-76-07. (270963)

ТА пећи од 2 до 6 кв, до-

става, монтажа и одржа-

вање две године.

061/317-07-67. (271320)

ПРОДАЈЕМ прасиће, мо-

гућност клања. 064/306-

87-33. (271301)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи ре-

монтоване, достава, мон-

тажа, гаранција, повољ-

но. 063/898-00-82.

(271325)

ПРОДАЈЕМ столарску

машину бугарку и маши-

ну за хобловање паркета.

065/678-92-05. (271324)

ПРОДАЈЕМ замрзивач

сандучар, 300 литара, за-

мрзивач вертикални –

три фиоке, веш-машину.

064/129-73-60. (271344)

ПРАСИЋИ, јагњад, бали-

рана детелина. Мића.

064/303-28-68. (271305)

ДОМАЋЕ ћурке, 5 – 10

кг, седам комада.

061/280-20-35. (271305)

ПРОДАЈЕМ мини кућну

теретану. 060/028-14-80.

(271344)

НА ПРОДАЈУ месната

прасад, могућност клања

и резервисања. Тел.

063/311-277. (271345)

ПРОДАЈЕМ половну ТА

пећ цер, 6 кв, цена по

договору. Моб. 

063/841-08-48. 

(271326)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, ТА пећи, старо пер-

је, плинске боце, секун-

дарне сировине.

066/900-79-04. (271130)

КУПУЈЕМ значке, орде-

ње, медаље, сатове, но-

вац, пенкала. Тел.

013/313-458, 063/199-

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

(271135)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи, дола-

зак. 062/148-49-94.

(271325)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи од 2

до 3.5 кв. 064/588-95-48.

064/588-95-48. (271248)

КУПУЈЕМ стари елек-

тронски отпад, фрижиде-

ре, шпорете, машине, те-

левизоре... Долазим.

061/224-48-09. (271252)

КУПУЈЕМ веш-машине,

фрижидре, акумулаторе,

каблове, отали метални

отпад. 060/521-93-40.

(271294)

КУПУЈЕМ старо гвожђе и

сву белу технику. Дола-

зим на адресу. 063/196-

54-56. (271279)

ДВОСПРАТНА кућа у Ка-

чареву, 250 квм, одлична

локација. 062/865-20-39.

(270887)

ПРОДАЈЕМ плац 15,5

ари на Баваништанском

путу, повољно. 062/885-

41-07. (270102)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ку-

ћу у Иванову, 29. новем-

бра бр. 80. 062/415-359.

(267511)

КУЋА, нова Миса, 210

квм, на 2,3 ара плаца,

укњижена, 56.000 евра.

Власник. 063/826-97-09.

(270549)

ЗЛАТИБОР, прода-

јем/мењам кућу на Зла-

тибору за кућу/стан у

Панчеву. 069/158-63-76.

(270797)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 95

квм, подрум, гаража, шу-

па (огрев), 3 ара.

064/407-73-77, 063/850-

97-19. (и)

ПОВОЉНО на продају

плац 8 ари, код пијаце,

ограђен. 064/223-83-50.

(270744)

ПРОДАЈЕМ две куће у

Војловици са воћњаком,

легализовано, један вла-

сник. 013/232-21-30,

063/162-50-00. (271253)

ПРОДАЈЕМ кућу 100

квм, са плацем 445 квм,

Стрелиште. 064/119-04-

31. (271190)

КУЋА, Омољица, 6.5

ари, помоћни објекти,

усељива. 064/961-00-70.

(271221)

ЦЕНТАР, кућа старија,

Ослобођења 44, 3.2 ара,

власник продаје.

062/465-777. (271230)

ПРОДАЈЕМ викендицу

са воћњаком са 25 ари,

приколицу, повољно.

313-716. (271234)

ПРОДАЈЕМ стан у Кача-

реву, укњижен, помоћни

објекти. 062/163-37-

26.(271263)

ПРОДАЈЕМ кућу у Доло-

ву, са свим помоћним

објектима. Тел. 063/707-

19-64. (271258)

ПОВОЉНО, 2.5 ланца

земље, Доловачка међа,

9.000 евра. (908), „Con -

cept”, 063/870-74-56.

(271292)

МИСА, три етаже,

68.000; Ново Село, нова

кућа, 50.000. (338),

„Јанковић”, 348-025.

(271293)

ХИТНО, Спољностарче-

вачка швапска кућа,

улични стан 90 квм, мо-

же за бизнис, 20.000.

(398), „Кров”, 060/683-

10-64. (271012)

НА ПРОДАЈУ кућа у

Скореновцу. 064/366-

92-92, 063/803-53-31.

(270740)

ОМОЉИЦА, прелепа, 94

квм, 5.5 ари, двориште

излази на Поњавицу,

26.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (271012)

ПОЧЕТАК Кудељарца,

сређена, 120 квм, 2.3

ара, два стана, 50.000.

(398), „Кров”, 060/683-

10-64. (271012)

ШИРИ ЦЕНТАР, плац за

инвеститоре, 10 ари,

120.000; кукћа за бизнис

500 квм, 140.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(271012)

ЈАБУКА, продаје се хек-

тар земље, повољно.

Тел. 063/173-23-84.

(271309)

ЈЕДНОСОБАН стан, I

спрат, Марка Кулића 32,

са намештајем, 13.000.

063/804-07-85. (271338)

КУЋА, Цара Душана, но-

вије градње, спратна,

66.000 евра. 060/091-

91-92. (2371314)

КАРАУЛА, нова кућа 86

квм, укњижена, власник,

48.000. 065/268-87-77.

(271316)

ТЕСЛА, 90 квм, 3.5 ара,

55.000, кукћа за сређи-

вање. „Тесла некретни-

не” . (238), 064/668-89-

15. (271322)

ДЕО куће, посебан улаз

и двориште, 68 квм,

13.000 евра, Миса, Ко-

зарачка. Тел. 063/804-

07-85. (271338)

КУПУЈЕМ кућу у Качаре-

ву. 064/369-47-02.

((271127)
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СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

„NB1 – PROJEKTGRADNJA” 

продаје стан са гаражним местом,

новоградња, одмах усељив,

Стеријина 14, код „Авив парка”,

дуплекс – 123,90 квм, укњижен,

повраћај ПДВ-а. 

Контакт тел.

063/150-57-95, 063/388-621. 

ЦЕНТАР, новоградња, 47

квм, II спрат, лифт, пар-

кинг, гаража, 14 квм, гас,

укњижен, власник.

063/449-798. (270604)

ВЕРНИМ читаоцима

„Панчевца” сретну Нову

годину жели Агенција

„Лајф” и нуди велики из-

бор кућа и станова.

061/662-91-48. 

СТАН, први спрат, 98

квм, укњижен, сређен +

гаража + велики подрум.

064/422-42-63. (269681)

У САМАЧКОМ продајем

намештену гарсоњеру, IV

спрат, 18 квм. 065/353-

07-57. (270045)

ДВОИПОСОБНИ, 64 квм,

строги центар. 063/172-

50-19. (270394)

ТРОСОБАН стан на Те-

сли, ЦГ, IV спрат.

013/331-079. (270497)

ПРОДАЈЕМ или мењам

двоипособан стан у Ба-

натском Карловцу за

стан у Панчеву. 066/362-

597. (271166)

СТРОГИ центар, 45 квм,

одличан, мањи двособан,

VI, ЦГ, ПВЦ, 37.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (2711941)

КОТЕЖ 2, 65 квм, двои-

пособан, III, ЦГ, 42.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (271191)

МИСА, 50 квм, мањи

двособан, I, ТА, 25.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (2711941)

СТРЕЛИШТЕ, 54 квм, IV,

ЦГ, 28.500. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (2711941)

НОВА МИСА, двоипосо-

бан, 88 квм, III, 28.000.

(188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (271158)

ТЕСЛА, новоградња,I, 50
квм, лифт, 42.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (271158)

КОТЕЖ 1, леп двособан,
62 квм, III, ЦГ, 37.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (271158)

ЦЕНТАР Стрелишта, тро-
собан, сређен, ЦГ, лифт.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (271158)

ПАНЧЕВО, Савска 10/11,

екстра двособан стан,

укњижен, одмах усељив

стан, III спрат, без по-

средника. 063/637-673.

(271226)

ДВОСОБАН, 57 квм, ЦГ,

Котеж 2, ВП, 31.000

евра. „Дива”, 345-534,

064/246-05-71. (271212)

ПРВИ СПРАТ, двособан,

Содара, 34.000 евра, 64

квм, 35.000 евра. „Дива”,

345-534, 064/246-05-71.

(271212)

ПОВОЉНО, трособан, 78

квм + 12 квм, први

спрат, стара Миса,

28.000. „Дива”, 345-534,

064/246-05-71. (271212)

НОВА МИСА, двособан,

52 квм, ВП, ЦГ, 26.000.

(300), 362-816, 063/803-

10-52. (271217)

НОВА МИСА, четворосо-

бан, 111 квм, приземље,

50.000. (300), 362-816,

063/803-10-52. (271217)

ПРОДАЈЕМ, Тесла, дво-

собан стан, 37 квм, ВП,

ЕГ, реновиран. Тел.

064/364-10-56.

(2371241)

ДВОСОБАН, Котеж 1,

реновиран, III, ЦГ,

40.000 евра. (908), „Con -

cept”, 063/870-74-56.

(271292)

ДВОСОБАН нов, 54 квм,
укњижен, 33.500, 
договор, нова Миса, 
власник. 063/304-222.
(271251)

ТРОСОБАН, Миса, Ја-
стребачка, II, 35.000
евра. (908), „Con cept”,
063/870-74-56. (271292)

ЦЕНТАР, 2.0, I, ЕГ,
30.000; гарсоњера, 24,
20.500. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (271293)

ШИРИ центар, улично,
34, 15.000; Содара, 2.0,
55, 27.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (271293)

ТЕСЛА, једнособан, 43
квм, III, 28.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (271323)

КОТЕЖ 1, двособан, 49
квм, IV, 22.000, договор.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(271323)

ВЕРНИМ читаоцима
„Панчевца” сретну Нову
годину жели Агенција
„Лајф” и нуди велики из-
бор кућа и станова.
061/662-91-48. 

КУПУЈЕМ два мања ста-
на, да су близу један дру-
гом, и усељива до краја
лета 2019. Тел. 069/251-
57-57. (2715757)

КУПУЈЕМ 1.0, 2.0 стан за
реновирање, Тесла, Со-
дара, центар. 063/870-
74-56. (27192)

АГЕНЦИЈИ „Тесла не-
кретнине”, (238),
064/668-89-15, тражи
станове на добрим лока-
цијама, брза исплата.
(271322)

КУПУЈЕМ једноипособан
стан на Котежу 1, за по-
знатог купца, исплата од-
мах. Агенција „Тесла не-
кретнине”, (238),
064/668-89-15. (271322)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари, делимично
намештен, трећи спрат.
063/217-151. (270223)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан стан на дужи пе-
риод. Тел. 065/643-69-
11, 013/235-37-00.
(270997)

КУЋА, 68 квм, Старчево,
опремљена, двориште,
засебна, 80 евра.
064/305-80-73.
(27`1342)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан, Содара, у
фулу, искључиво породи-
ци. 062/825-41-01.
(271165)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради, без
грејања. Содара.
013/344-167, 064/950-
23-40. (271163)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
намештен, ЦГ, клима.
063/271-248. (271231)

ИЗДАЈЕМ собу са упо-
требом кухиње, купати-
ла, женској особи, по-
вољно. 061/301-38-40.
(271185)

ДВОСОБАН намештен
стан у кући са грејањем.
Предност радници, Ми-
са. 066/373-521.
(271186)
ИЗДАЈЕМ мањи једносо-
бан стан, ненамештен,
Тесла. Тел. 251-57-39.
(271141)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
22 квм, грејање, теле-
фон, намештен. 063/617-
421. (271202)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, намештен, центар,
депозит обавезно, ТА
грејање. 061/131-79-04.
(271235)

ИЗДАЈЕМ спратну кућу,
Горњи крај, 120 квм, по-
вољно. 065/634-38-51,
065/990-10-22. (271240)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
двособан, ненамештен,
са грејањем. Тел.
064/354-69-01. (4796)

ПРАЗАН стан, Тесла, I
спрат, без грејања, ТА,
контакт 064/152-00-58.
(271285)

ИЗДАЈЕМ комфорну со-
бу самцу или самици,
Котеж 2. 065/803-53-29.
(271298)

ДВОРИШНА намештена
гарсоњера за самца или
самицу, грејање, Стрели-
ште. 362-406, 064/218-
83-45. (271288)

ИЗДАЈЕМ собе за радни-

ке и самце. 064/305-73-

01. (271303)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ наме-

штен једнособан стан, I

спрат, ТА, клима, теле-

фон. 060/051-02-44.

(271307)

ПРОДАЈЕМ локал 80

квм, Котеж 1, или ме-

њам за стан. 063/248-

732. (271152)

ЛОКАЛ продајем или из-

дајем, центар, 18 квм,

новоградња, излог, изо-

лован, клима, легализо-

ван. 063/752-04-00,

069/332-04-00. (271188)

ИЗДАЈЕМ локал у склопу

стана, Цара Лазара 3.

064/867-48-43. (271134)

ЛОКАЛ издајем повољ-

но, може друга намена,

пијаца Стрелиште.

063/240-784. (271140)

ИЗДАЈЕМ нов локал, ве-

лики излог, 20 квм, од-

лична локација.

063/217-130. (271202)

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм,

„Звезда”, Стевана Шу-

пљикца 88. 063/278-250.

(279203)

ИЗДАЈЕМ локале 125 и

30 квм, у дворишту. Вој-

воде Путника 29.

063/278-250. (279203)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ

Змај Јовина. 063/853-93-

29. (271207)

ПРОДАЈЕМ локал, ново-

градња, центар, са угра-

ђеном инсталацијом, за

гарсоњеру, само 12.000

евра. 013/315-707.

(271227)

ИЗДАЈЕМ локал од 86

квм, код Аутобуске ста-

нице. 063/278-421.

(271232)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,

код Аутобуске станице.

352-105. (271260)

ИЗДАЈЕМ локал у про-

метној улици. 065/543-

21-41. (271282)

ИЗДАЈЕМ локал 21 квм,

центар, зграда, Кара-

ђорђева улица. 064/886-

75-23. (271336)



ПОТРЕБНО особље за
продају, у пекари. CV
слати на mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (269837)

„WE I FERT DI STRI BU CI JA
PI ĆA” потребни возачи Б
и Ц категорије и физички
радници. 062/446-285
(270078)

ПОТРЕБНА озбиљна рад-
ница на индустријским
шиваћим машинама.
069/235-71-00. (271045)

ПОТРЕБНИ радници ма-
шинске струке за рад.
Тел. 066/508-06-41.
(270913)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требан возач. 063/820-
87-61. (270512)

ПОСАО – ПОДЕЛА ФЛА-
ЈЕРА. Потребни вредни и
одговорни људи.
064/241-45-14. (270854)

ТРАНСПОРТНОМ преду-
зећу потребан админи-
стративни радник. Усло-
ви: економски техничар,
енглески језик. CV посла-
ти на: 064/214-33-92.
(271051)

ПОТРЕБНА озбиљна же-
на за чување и вођење у
школу аутистичне девој-
чице. Ангажованост у
просеку четири сата. Тел.
065/246-18-08. (271175)

ПОТРЕБНИ возачи ками-
она Ц и Е категорије са
искуством на киперима.
Може обука. 060/033-
56-10. (271266)

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

РЕСТОРАНУ домаће ку-
хиње потребна коноба-
рица. Тел. 064/349-93-
43. (271316)

GO LUB TAK SI потребан
возач таксија. Пријаве на
060/663-64-83, или
ivana.milosavljevic@bede
mes.com

СУР билијар клуб 9, по-
требна конобарица-ко-
нобар. 065/801-77-04.
(271327)

ФИРМИ Хумано срце
д.о.о, потребни продавци
на терену. Предност во-
зачи са сопственим вози-
лом. Пллата од 40.000 до
100.000. Тел. 064/215-
372, звати осле 17 сати.
(271337)
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ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНИ

КУВАРИ И

КОНОБАРИ

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90

ПОТРЕБНА помоћна
радница у кухињи и ко-
нобар, ресторан „Зве-
зда”, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250.
(271203)

МАСАЖА за потпуно
уживање и опуштање ва-
шег тела. 064/269-94-87,
Марија. (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање во-
де, канализације, кабине,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76
(269845)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, кречење,
глетовање, столарија, ве-
ома повољно. 064/280-
26-15. (269845)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета инди-
каторе, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (270461)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-85-
95. (169124)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи, при-
према, полагања свих
нивоа. 061/656-04-04,
352-892. (2711569

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ, и ан-
тена плус. 064/866-20-
70. (271157)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, вентили, одгу-
шење канализације од-
мах. 061/193-00-09.
(271175)

КОМПЈУТЕРИ: сервис,
поправка, одржавање,
инсталирање нових ком-
поненти, брзо, повољно.
060/351-03-54. (271171)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером сва-
ко дрво које вам смета.
063/369-846 (271184)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (271191)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бе-
тонирање, стиропор, ба-
валит фасаде. 063/865-
80-49. (271212)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старих, монтажа
нових цеви, машинска
одгушења, санитарија.
063/812-48-62. (271219)

МЕЊАМ пелене, нега
покретних, непокретних.
Тел. 061/660-31-84.
(271238)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење судопере, купа-
тила, адаптације, замене,
поправке, повољно, од-
мах. 013/331-657,
064/495-77-59. (271247)

ЧАСОВИ српског језика.
Припрема за пријемни
испит. 064/561-56-26.
(271268)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, вене-
цијанери, уграђујем, по-
прављам, замена гуртни.
064/181-25-00. (271254)

СЕЧЕЊЕ и подсецање
дрвећа, вађење пањева,
крчење и кошење.
064/196-17-32. (271279)

НЕГА и помоћ старим,
болесним и инвалидним
лицима. 063/868-04-51.
(271274)

ТЕРАПИЈА спортских и
других повреда, болова
код неуролошких стања,
методе, масажа и реха-
билитација, магнети,
фармако терапија, биљ-
на терапија. 063/868-04-
51. (271274)

ВРШИМ превоз робе, по-
вољно. Златко, 063/196-
54-56. (271297)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ра-
ди адаптације купатила,
поравке славина, водо-
котлића, бојлера, замена
санитарија, монтажа,
туш кабина, одгушење
канализације, повољно.
064/238-91-31. (/271283)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, ТА пећи, инди-
катора, шпорета, осталих
електро уређаја.
060/521-93-40. (271294)

ОДВОЗИМ и чистим шут,
чистим подруме, таване,
рушимс таре објекте.
Златко. 063/196-54-56.
(271297)

КЕРМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квали-
тено, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-
37-06. (271335)

ДИМЉЕЊЕ меса, слани-
не и месних прерађеви-
на, услужно. 063/179-01-
78. (27311)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и
ствари, утовр/истовар,
монтажа/демонтажа на-
мештаја. Дејан, 061/626-
14-50. (271339)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, фасаде,
ламинат, гипс.
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(269928)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно.
Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(270386)

СЕЛИДБЕ, превоз дру-
ге робе, Панчево-даље.
Цена договор.
013/366-843, 063/193-
22-29. (269252)

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 рачу-
на. Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. bom bon -
cicb@gmail.com ,
(271201)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и ками-
оном, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(271201)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ка-
мионима, професионал-
но, екипа радника, све
релације по Србији, от-
куп намештаја. 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. (271201)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту
намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com ,
(271201)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бе-
тона, селидбе, одвоз шу-
та, непотрбних ствари и
слично. Дејан, 061/626-
14-50. (271339)

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)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубин-
ско прање тепиха, наме-
штаја, аутомобиле. Су-
шење у комори. 302-820,
064/129-63-79. (271061)

УСЛУГЕ
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УСЛУГЕ

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 10. 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 под не том зах те ву за од лу чи ва ње

о по тре би из ра де сту ди је о про це ни

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

Но си лац про јек та ЈП „Тран снаф та” Пан че во, Ули -

ца Змај Јо ви на бр. 1, Пан че во, под нео је зах тев за

од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот -

ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА За шти та – са на ци ја наф то -

во да ДН2 на ме сту укр шта ња са атар ским пу тем

Гло гоњ - Цре па ја. 

По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -

јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма По -

кра јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16,

Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39).

Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 10 да на од да на

об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти

сво је ми шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се -

кре та ри ја та.

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, 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

На црт Пла на де таљ не ре гу ла ци је под руч ја хра -

сто ве шу ме – по вр ши не спе ци јал не на ме не у К.О.

До ло во

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

је под руч ја хра сто ве шу ме- по вр ши не спе ци јал не

на ме не у К.О. До ло 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 28.12. 2018. до 28. 01. 2019. го ди не.

На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на 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 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 10.01.2019.

го ди не у 13 ча со ва, у са ли на де ве том спра ту

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. 02. 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.

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 20. 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) 

ОГЛА ША ВА

јав ни увид сту ди је о про це ни

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

Но си лац про јек та НИС а. д. Но ви Сад из Но вог Са -

да, Ули ца На род ног фрон та бр. 12, под нео je зах тев

за да ва ње 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

по сто је ћих обје ка та у ма ни пу ла ци ји и уград ња но ве

опре ме у ци љу при ла го ђа ва ња си сте ма за по стро -

је ње Ду бо ка пре ра да у Ра фи не ри ји наф те Пан че -

во, на ка та стар ским пар це ла ма бр. 3529/1, 3531,

3532, 3533, 3534, 3541, 3545, 3546, 3547, 3548,

3549, 3552/1, 3555, 3557, 3558, 3559, 3563, 3568,

3569, 3570, 3572 и 3576 КО Вој ло ви ца СО Пан че во.

По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -

јек та мо гу се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10

до 14 са ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та -

ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не,

Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе -

мље, кан це ла ри ја бр. 39) и у про сто ри ја ма Град -

ске упра ве Гра да Пан че во, Ули ца Трг кра ља Пе -

тра I бр. 2 - 4 до 29. 01. 2019. го ди не.За  вре ме тра -

ја ња јав ног уви да за ин те ре со ва на јав ност мо же у

пи сме ном об ли ку под не ти при мед бе и ми шље ња

на из ло же ну сту ди ју о про це ни ути ца ја на адре су

Се кре та ри ја та.

Јав на рас пра ва и пре зен та ци ја одр жа ће се 30. 01.

2019. го ди не у згра ди Вла де АП Вој во ди не (при зе -

мље, кан це ла ри ја бр. 39) у 12 са ти.

ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ

БЛАГАЈНЕ
Понедељак, 31. децембар, од 8 до 13 сати.

Уторак и среда, 1. и 2. јануар – нерадни дани.

Четвртак и петак, 3. и 4. јануар, од 8 до 13 сати.

Понедељак, 7. јануар – нерадни дан.

Уторак, 8. јануар, од 8 до 18 сати.

Наш драги

САМУЕЛ ЈОНАШ
1927–2018.

преминуо 19. децембра 2018. у 92. години. 

Кремација је обављена 25. децембра 2018, у 11 сати, из

капеле на Новом гробљу у Београду.

Ожалошћени: синови СТАНИСЛАВ и ИВАН, унук

БОЈАН са супругом ИВАНОМ, праунуци АРИЈАН, 

ПАВЛЕ и ЛЕНА и остала родбина и пријатељи

(17/271138)

Последњи поздрав

СИЛАК ШАМУ

1975–2018.

Неутешни заувек мама и сестра
(40/271177)

Последњи поздрав

СИЛАК

ШАМУ
1975–2018.

Ако ти јаве: умро сам

А био сам ти драг,

Можда ће и у теби

одједном нешто по-

сивети...

Твоји: ЛИВИЈА, 

КОЛЕ, ЛИДИЈА,

ВЛАДА, ЈУЦА, ДЕРИ,

ИРЕНА, ВЛАДА, 

ПАВИЦА и МЕЦИ

(39/271176)

21. децембра 2018, из-
ненада нас је напустила
наша драга

МИРЈАНА
КАЛАПИШ

рођ. Петруљесков

Последњи поздрав нашој

драгој Мири од САШЕ и

ЗОРАНЕ с породицом

(41/217178)

Последњи поздрав цењеном комшији

ВИДОМИРУ ЛЕКОВИЋУ ЛЕКИ
1945–2018.

Породица ШУГИЋ

(46/271191)

18. децембра 2018. годи-

не напустио нас је отац,

деда и таст

БОГДАН

ПОЗНАТОВ
1936–2018.

Остаћеш вечито у на-

шим срцима јер си био

наш ослонац, снага и

сигурност. 

Волимо те заувек.

Твоји: ћерка

ДАНИЈЕЛА, зет РОБЕРТ

и унуци НИКОЛА

и НИНА

(56/271214)

Последњи поздрав

БОГДАНУ

ПОЗНАТОВУ
1936–2018.

Породица

(63/271223)

Последњи поздрав дра-

гом брату

ДАНЕТУ

ЈОВАНОВСКОМ
Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Сестра ЗОРИЦА, зет

ЈОВИЦА и сестричина

САЊА СЕКУЛИЋ

(45/271189)

Последњи поздрав драгом другу

НИКОЛИ ЦВЕТКОВИЋУ

ЦВЕЛЕТУ

вазд. моделар и падобранац

Уз сећање на прва заједничка такмичарска иску-

ства у екипи аероклуба „Утва” Панчево

ДУШАН ВАРДА

(78/271273)

21. децембра 2018. пре-

минула је наша драга

ЗОРИЦА
СТОЈАНОВИЋ

Ожалошћени: ћерка СЛА-

 ВИЦА, син ИВАН, унуци

БРАНКО и МИЛАН, бра-

ћа РАТКО и СЕКУЛА, се-

стра ЉУБА с породицама

(60/271223)

22. децембра 2018. у 93

години, преминула је

наша драга

АНА

БЛАЖЕНИЋ
1926–2018.

Вечно ожалошћене

ћерке АНА и КАТА

с породицама
(70/271254)

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)

ПОПРАВКА беле техни-
ке, монтажа, сервис кли-
ма уређаја. Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”,
064/771-24-16, 013/301-
300. (270608)

ПОПРАВКА беле техни-
ке, монтажа, сервис кли-
ма уређаја. Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”,
063/771-24-16, 013/301-
300. (270608)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење купатила, кана-
лизације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионери-
ма екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-
74-89, Јовичин. (271137) 

СЕЛИДБЕ комбијем и

камионом Војводина,

Србија, са или без рад-

ника. Најповољније,

Иван. 063/107-78-66.

(271201)

СЕЛИДБЕ, робе и ствари

комбијем и камионом,

професионално, екипа

радника, све релације по

Србији. Иван, 063/107-

78-66. (271201)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубин-

ско прање тепиха, наме-

штаја, аутомобиле. Су-

шење у комори. 302-820,

064/129-63-79. (271061)

ДИМЉЕЊЕ меса, слани-

не и месних прерађеви-

на, услужно. 063/179-

01-78. (27311)

ПАРКЕТ постављам и

хоблујем, мајстор с ду-

гогодишњим искуством

из Дебељаче, с материја-

лом или без њега. Ноле

(имам и паркет),

013/665-220, 063/847-

74-38. (270711)

ОГЛАШАВАМ неваже-

ћом пловидбену дозволу

ПА 087 Е на име Томи-

слав Трнинић, Анђе Ран-

ковић 13, Вршац.

(271149)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ кућу на

Златибору, Водице.

063/856-66-03. (271259)

ЗЛАТИБОР, апартман 5

особа, повољно, пар-

кинг, КТВ, етажно греја-

ње. Тел. 063/759-98-77.

(271173)

ИЗДАЈЕМ апартман за

четири особе у хотелу

Копаоник – Брзеће на

Копаонику. 063/124-10-

18. (271269)
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Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и

пријатеље да је 23. децембра 2018, у 64. годи-

ни, преминула наша драга мајка и бака

ГОРДАНА СТОЈКОВ
1955–2018.

Мајко, са осмехом си нас дочекивала и испра-

ћала. Била си жена великог срца, наш осло-

нац, снага и сигурност. 

Хвала ти на свему.

Заувек твоји: ћерке ЈУЛИЈА и МИРЈАНА, 

зет ЂОРЂЕ и унуци ДИЈАНА, ТАМАРА, 

ИРЕНА и МИХАЈЛО
(30/271159)

Последњи поздрав драгој јетрви, стрини и баби

ГОРДАНИ СТОЈКОВ

Живећеш у нашим срцима и радо ћемо те се се-

ћати.

Твоји: јетрва ЈОВАНКА, ИВИЦА

и ИВАНА са породицама

(32/271159)

Последњи поздрав драгој прији

ГОРДАНИ СТОЈКОВ
од њених: МИЛАНА и АНЂЕЛИЈЕ МАРСЕНИЋ

с породицама

(31/271159)

ВИДОМИР ЛЕКОВИЋ

Најбољем мужу, најдражем оцу и деди, волико-

душном рођаку и највернијем пријатељу како у

муци тако у весељу, последњи поздрав уз захвал-

ност што је био део наших живота, и то онај нај-

светлији!

(37/271169)

22. децембра 2018. године напустила нас је наша вољена мајка,

свекрва и бака

ЈАГОДА СТОЈИЧИЋ

Била си наша љубав, радост и срећа. Чуваћемо те заувек у нашим

срцима.

Синови ЗОРАН и ЗЛАТКО, снаје БИЉАНА и ТАМАРА, 

унуке КАЛИНА и ЈАНА

(80/271277)

Последњи поздрав сестри снаји и тетки

ЈАГОДИ СТОЈИЧИЋ

Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави.

Твоји: браћа и снаје са породицама

(81/271277)

Последњи поздрав нашој прији

ЈАГОДИ СТОЈИЧИЋ

Породица НЕГОВАН

(82/271272)

ЈАГОДА

СТОЈИЧИЋ

Никако да поверујем

да је ово истина.

ТОДОРКА

с породицом

(54/271208)

Обавештавамо родбину и пријатеље да

нас је напустила наша драга мама

ФАТИМА РАМАДАНИ
30. XII 1941 – 22. XII 2018.

Ожалошћени: ћерке ЗЕФЕРА, АЛЕМША

и СЕНКА са својим породицама

(77/2712729

Последњи поздрав

тетка

ФАТИМИ

од колектива

„Бистроа”

(76/271271)

Последњи поздрав

драгој стрини

ФАТИМИ

РАМАДАНИ

МУСАДИК, РАЗИЈА,

ЕДМИРА, ЕДМИР и

САЧКА са породицама

(83/271280)

Последњи поздрав

ФАТИМИ

драгој комшиници и великој жени.

Породица МЕХАНОВИЋ

(85/271282)

Преминуо је

ВЛАДО

МИХАЉЧИЋ
1952–2018.

Ожалошћени: брат

МИРКО с породицом

(23/271141)

После дуге и тешке болести, 20. децембра 2018. преми-
нуо је наш

БИРО ЈОЖЕФ
Ожалошћени: супруга СЛАВНА, синови ЗОРАН и ДРА-
ГАН, ћерке СУЗАНА, БИЉАНА и ВАЛЕНТИНА с поро-
дицама

(91/271291)

Последњи поздрав

драгом комшији

МИОДРАГУ

ЈОКСИМОВИЋУ

од комшија

у Војвођанском

булевару 20

(52/271203)

Преминуо је

ВИДОМИР
ЛЕКОВИЋ

ЛЕКА
Изузетан човек, комши-
ја и пријатељ.
Остаје дубоко урезан у
нашим животима.

МИЛИВОЈЕ ВИДИЋ

с породицом

(93/271313)

Последњи поздрав

ВЛАДО МИХАЉЧИЋ
1952–2018.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Ожалошћени: син ДРАГАН, ћерка ДРАГАНА,

снаја БРАНКА, зет НИКОЛА и унуке

АНЕТА, МИЊА и НИКОЛИНА

(97/271328)

Последњи поздрав

ВЛАДА МИХАЉЧИЋ
Драги брате дани ће пролазити, али бол и туга за то-

бом никада неће.
Твоја сестра РОСА с породицом

(98/271329)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ НАД ЛА ЗА РЕ ВИЋ

1989–2018.

По ро ди ца

(57/4796)

30. децембра 2018. навршава се годину дана ту-

ге и бола откада нас је заувек напустила наша

драга

КАТАРИНА ПЕТРИЧИЋ
1930–2017.

Отишла си тихо и неприметно, али никада не-

ћеш из наших живота.

Твоји најмилији

(38/271171)
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7. јануара 2019. навршава се једанаест година

туге и жалости

МОМИР НЕЂИЋ

Све тече и све се мења, само бол и туга остаје та-

мо где је и настањена 7. јануара 2008. године у

рањеним срцима.

Твоји неутешни: отац ВИДОЈЕ, мајка ЈЕЛЕНА,

сестра САЊА са породицом, супруга СЛАЂАНА

и ћерке ТИЈАНА и ЈОВАНА
(58/271220)

СЕЋАЊЕ

ВЕСЕЛИН

ТМУШИЋ
2000–2019.

Твоји: ДРАГА, 

ДРАГАН, РАДИЦА,

АЦА и ДАЦА

(62/271229)

27. децембра навршило се девет година откада

нас је напустио наш

МИЋО ТЕГЕЛТИЈА
27. XII 2009 – 27.  XII 2018.

Хвала ти за сву љубав и доброту. Успомену на

њега чувају његови најмилији.

Синови ДУШАН и СТОЈАН, снаја СЛОБОДАНКА,

унук МИЋО и унука МИРОСЛАВА
(59/271222)

СЕЋАЊЕ

РАДЕ ВУКАШИНОВИЋ
9. I 2014 – 9. I 2019.

Увек ћемо те се сећати.

Син ИГОР, снаја ВЕСНА и унук НИКОЛА
(48/271196)

26. децембра 2018.

навршава се тринаест

година откако није с

нама

ВЕРА ВАШТАГ
Тога дана обићи ће-

мо вечну кућу.

ФЕРЕНЦ

(6/271119)

Навршавају се две го-

дине без нашег вољеног

супруга, оца и деке

ЖИВА ЋИРИЋ
ЋИРА

из Омољице
2016–2018.

Твоја породица

(67/271245)

ПОМЕН

МОРАР

ДУШАН СПАСЕНИЈА
1952–2005. 1957–2011.

У нашим сте мислима, причама, срцима... Заувек

сте део нас... 

С љубављу и поштовањем: ћерка ИВАНА, син

НЕГОСЛАВ, унук ДУШАН и снаја МИЛИЈАНА

(68/271246)

2. јануара 2019. навршиће се четрдесет дана от-

како није с нама наш драги

СВЕТИСЛАВ ПЕТРОВИЋ

У срцу те носимо и од заборава чувамо, недоста-

јеш нам пуно, бол и туга не престају...

Твоји: ћерка СНЕЖАНА, син БОШКО, снаја

БРАНКА, зет РАДОВАН, унуци ЛУКА, ЈОВАНА,

НЕВЕНА и АЛЕКСАНДРА
(75/271270)

СЕЋАЊЕ
на моју драгу мајку

ВУКОСАВУ
КУРЈАЧКИ

27. XII 2014 – 27. XII 2018.

Четири године је про-

шло откада није са нама.
Недостајеш нам. Мени
највише мајко.

Син ЗОРАН
и снаја БОБАНА

(84/271289)

29. децембра 2018. навршава се годину дана од

смрти наше драге мајке и сестре

ЈУЛИШКЕ МАЈЧИЦЕ

Остаћеш увек у срцима своје деце: ВЕРЕ, ЈА-

ДРАНКЕ, ИВАНА и ДАНЕ са породицама и се-

стре ИРЕНЕ с породицом

(86/271284)

29. децембра 2018, у 10 сати, на Новом гробљу,

даваћемо годишњи помен нашој драгој

ЉУБИЦИ БОГДАНОВИЋ
Њени најмилији

(95/271319)

Сећање на нашег драгог

СЛАВИМИРА НИНКОВА
26. XII 2017 – 26. XII 2018.

С тугом и поносом чувамо те од заборава.

Твоји најмилији
(100/271130)

29. XII 2012 – 28. XII 2018.

НЕНАД ЗЕНГ

и кад ниси ту си.

Много нам недостајеш.

Твоја породица

(102/271333)

IN ME MO RI AM

ЦВЕТКОВСКИ ДУШАН ДУКАРА
2004–2018.

Увек си у нашим сећањима,  његово VI II-3 ОШ „Исидора Секулић”: САЊА, НЕ-
НА, ДАША, ЈАСНА Б. ЈАСНА Ј, ЈАСМИНА С, ЛЕНА, НАТАША Н, НАТАША З,
МИРА, НОВИЦА, ВЛАДА, СТЕВА, СРЕЋКО, АПОСТОЛ, ГРАДА, БУГА, ТРИФУН
и ЗЕМУНАЦ

(103/4796)

РОСА

БУДИН

Заувек ћеш живети у

нашим сећањима.

Кћерка ЛЕЛА, зет

ДРАГАН, унуке ЈАЦА

и ДАДА

(104/2711341)

Две године туге и бола

за тобом

ВЛАДИМИР
БИСАК

Тугују за тобом: мама
АНКА, баба ВУКА, се-
стре ЦЕЦА, ЈУЦА и ЈО-
КА, брат АЦА и зет
МИХАЈЛО

(105/271347)

Наша драга

ВЕСНА ЂУРКОВ
1959–2018.

преминула је 21. децембра 2018.

Сахрана је обављена 22. децембра 2018. 

Сестра СЛАВИЦА, зет БОРИВОЈ

и сестрићи АЛЕКСАНДАР и МИЛОШ

(20/

ВЕСНА ЂУРКОВ
1959–2018.

Последњи поздрав нашој Весни од породице

ПЕТАКОВИЋ

(94/271318)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВА ПО ПОВ ЛА ЛА
1. I 2006 – 1. I 2019.

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца

(106/4796)

29. децембра 2018. навршава се се шест месеци од смр-

ти наше драге

МИРЈАНЕ МАРИНКОВИЋ

Помен ћемо дати, у 11 сати, на Новом гробљу.

Њени најмилији
(90/271291)

Последњи поздрав

драгом зету

ИВО ТАВИЋ
24. VI 1956 – 14. XII 2018.

Напустио нас је до-

бар човек широке ду-

ше и великог срца.

С љубављу и пошто-

вањем вечно ће га

памтити.

Свастике ЗОРА

и ЈУЛИЈАНА

с породицом

(7/271122)

ИВО ТАВИЋ
1956–2018.

Преминуо после тешке

болести у 63. години.

Као што знаш оне које

волимо никада не уми-

ру, а ти си један од њих.

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Почивај у миру.

Ожалошћени: супруга

СНЕЖАНА, син АНТО

и ћерка КРИСТИНА

(99/271329)
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31. децембра 2018. године навршава се година откада није са нама

наш драги

БРАНКО МИЛЕУСНИЋ

Вечно ћемо те се сећати, јер си нам увек био ослонац и подршка.

Недостајеш нам свакога дана.

С љубављу и поштовањем твоја супруга АНЂА

и ћерка НАТАША с породицом

(55/271210)

СЕЋАЊЕ

МАРКО ВУЛОВИЋ
25. XII 2002 – 25. XII 2018.

25. децембра навршава се шеснаест година отка-

да те нема.

Чуваћемо те у срцу и души.

Синови НЕНАД и ПРЕДРАГ с породицама

(61/271224)

Прошла је година откада није с нама наша

МАРА РАДИЋ
1931–2017.

Време пролази а успомена на тебе не јењава. 

Заувек си у нашим срцима.

Твоји најмилији

(64/271236)

МАРКО БУГАРИН
2. II 1996 – 2. VII 2018.

Можда ниси физички ту, али са нама си увек у

мислима и срцу. Погледом у небо видимо твоје

очи, ветром те осећамо, а ружама се присећамо

твоје лепоте.

Стара мајка, тата СЛАВКО и твоја ТИЋА

(65/271239)

Још једна година без моје миле

БОЖАНЕ ПАНИЋ

Где год да сам носим те у срцу и сећању.

МЛАДЕНКА
(36/271167)

Прошло је тужних четрдесет дана откада није с нама наша мила мајка,

свекрва, бака и прабака

РУЖА КУТАЊАЦ
Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо одржати четрдесетодневни

помен, у 10 сати, на Католичком гробљу у Панчеву, где ћемо се сетити ње-

не доброте, пожртвованости и залити гроб сузама.

Њена породица
(74/ф)

Шест година откако није са нама наш отац

ВЕЛИМИР СТАНИШИЋ
2013–2019.

Заувек у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији

(73/ф)

Сећање на

МИЛОРАДОВИЋ

МИРОСЛАВ БОСИЉКА
1930–2007. 1938–2008.

Увек у нашим срцима.
Ваши најмилији

(69/271251)

БРАНИСЛАВ

РАДИВОЈЕВ

БАНЕ
3. I 1979 – 3. I 2019.

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(71/271257)

У четвртак, 10. јануара 2019. године у 11 сати

КОНСТАНЦА ПАУНОВ
1948–2018.

У тишини сећања обележићемо годину, топли-

ном вечне звезде у нашим срцима, препознати

твоје трагове да сведоче времену будућем – не-

ма заборава.

Њени најмилији
(66/и)

Сећање на

ЛАКИЋ

МИЛАНУ МИЛАНА
1994–2018. 2013–2018.

Њихови најмилији
(79/271275)

Прошло је десет тужних година откако није са

нама наш вољени супруг и отац

ДРАГАН МИЛОЈЕВИЋ
Године пролазе, али бол и туга не нестају време-

ном, јер празнина коју је оставио твој одлазак

остаје вечно. Много нам недостајеш.

У нашим мислима и срцима живиш заувек.

Волимо те.
Твоји најмилији

(87/271287)

СЕЋАЊЕ

28. децембра 2018. навршава се осам година откако

није с нама наш тата, супруг, брат и син

СЛОБОДАН СПАСИЋ
судија Врховног суда Србије

2010–2018.

Вољени наш Бобо, тешко је стегнути срце да не боли,

душу да не пати, сузе да не теку.

Осам година како више ниси с нама. 

Још увек мислимо да сањамо и не верујемо да те нема.

Твоји најмилији: ћерка НЕДА, супруга НАДИЦА, 

сестра ТАЊА и мама МИЛИЦА

(88/271288)

СЕЋАЊЕ

на нашу драгу

МАРУ СМИЉАНИЋ
29. XII 2016 – 29. XII 2018.

С поштовањем и захвалношћу твоја породица

(92/271310)

СЕЋАЊЕ
26. децембра навршило
се пет година од смрти
нашег драгог

СЛАВОЉУБА

ГАШПАРА
1943–2013.

Време пролази, а сећања

не бледе.

Твоји најмилији
(89/271289)

29. децембра 2018, у 11 сати, на Новом

гробљу, обележавамо четрдесетодневни

помен нашем драгом

ИЛИЈИ ШУЊКА

Био је човек великог срца, ведрог духа и

широке племените душе, вољен и пошто-

ван заувек.

Његова породица

(96/271319)

Позивамо родбину и пријатеље да присуствују

четрдесетодневном помену нашем драгом оцу

ШАРАЦ МИЛИВОЈУ

Помен ће се одржати у 11 сати, на сеоском гро-

бљу, у Мраморку.

Синови АЛЕКСАНДАР и ВЛАДИМИР

(101/271331)

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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ПЕТАР

РАДОСАВЉЕВ
17. VII 1969 – 20. XI 2018.

29. децембра навршиће

се четрдесет дана откада

смо остали без нашег во-

љеног. Преко ноћи све

се променило, а празни-

на која је остала боли и

болеће док смо живи.

Почивај у миру и нека

те анђели чувају.

Твоји: супруга ДУШИЦА,

син ИВАН, ћерка МИР-

ЈАНА и ТРИВИЋИ

(5/271116)

БОРИВОЈ ГРУБЕТИЋ
1929–2013.

фарбар

Прошло је пет тужних година откада си отишао

на пут без повратка, али у мојој души и срцу за-

борава нема на тебе, на твој осмех, на твоје ве-

дро лице и на речи које су ми увек добро дошле.

Хвала ти на свему.

Твоја ћера ЈАСМИНА с породицом
(16/2711329

СЕЋАЊЕ

на наше вољене

ЈЕЛЕНУ, ДУШАНА, ВУКАНА и МИЛАНА
2005–2019.

Остају нам заувек успомене, сећања на дивне тренутке проведене са вама.

Породица УЗУНОВИЋ

(21/271142)

29. децембра 2018, у 12

сати, на гробљу Котеж

даваћемо годишњицу

нашем вољеном

БОРКУ

АВРАМОВИЋУ
1943–2018.

Драги наш, година те-

шка, претешка, бол, ту-

га, неверица, огромна

празнина... тишина.

С љубављу и поштова-

њем син ЖЕЉКО и су-

пруга РАЈНА

(22/271143)

Сећање на драге родитеље

КРАЊЦ

ХЕРБЕРТ ЕМА
1911–1989. 1915–1993.

С поштовањем синови са породицама
(42/271170)

СЕЋАЊЕ

28. децембра је пуних

седам тужних година от-

кад нас је напустио наш

АНЂЕЛКО

СТОШИЋ

РАДА, ЗОРАН и

НЕБОЈША с породицама

(43/277182)

29. XII 2008 – 29. XII 2018.

ЧЕДОМИР ГРБА

Увек у нашим срцима.

Син ДАРКО, снаја КАЋА и унуке АЛЕКСАНДРА и МА-

РИНА (44/277183)

29. децембра 2018. навршава се тужна година

без наше вољене

БОГДАНКЕ ЂУРЂЕВИЋ
Мама, много ми недостајеш... 

Чувамо и гајимо успомену на тебе и никада те

нећемо заборавити.

Почивај у миру.

Твоја ћерка ВЕСНА, зет ЗВЕЗДАН

и унуци СРЂАН и САЊА

(47/271195)

У суботу, 5. јануара
2019, на гробљу у Банат-
ском Брестовцу, дава-
ћемо четрдесетодневни
помен нашем вољеном
оцу, свекру и деди

ВУКАДИНУ

ЈОВАНОВИЋУ
1935–2018.

Породица ЈОВАНОВИЋ
(49/271197)

Прошла је година от-

како није са нама наш

драги

ПЕТАР

СЕФКЕРИНАЦ
1954–2017.

Неутешна деца

(4/27112)

ЗОРИЦА

НАКОНЧИЋ
1954–2015.

Успомену на све што

је лепо чувају твоји

МИЛОШ и БАЦКО

(25/271147)

ЗОРИЦА

НАКОНЧИЋ
1954–2015.

Вечно ћеш живети у

срцима оних који те

воле.

Мајка и сестра

са породицом

(26/271147)

МАРКО

МАРИЋ
3. I 2010 – 3. I 2019.

Породица

(29/271153)

28. децембра 2018. навршава се тринаест година

откако те нема

МИЛОСАВ ЛАЗИЋ МИША
1951–2005.

Време пролази, ране остају...

Супруга РУЖИЦА, синови ЖЕЉКО

и ДАРКО с породицама

(50/271198)

МИЛОСАВ ЛАЗИЋ МИША
1951–2005.

Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Сестра ДУШАНКА и брат ДУШАН с породицама
(51/271199)

У суботу, 29. децембра 2018. године, даваћемо десетогодишњи помен,

на Новом гробљу, у 10.30, нашем сину и брату Цалету Стефановићу

ЦАЛЕ СТЕФАНОВИЋ
26. VI 1993 – 31. XII 2008.

Нека сунце и звезде сијају за тебе.

Недостајеш нам у сваком откуцају срца, трептају ока.

Тата ЦАЛЕ, мама ОЉА, сестре САНЕЛА

и АЛЕКСАНДРА са СТЕФАНОМ

(72/271265)

ЦАЛЕ СТЕФАНОВИЋ

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Стриц АЦА, стрина БРАНКА и браћа АЦА и НИКОЛА

(53/271206)
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Четири дуге године без

тебе

МИЛИВОЈЕ

КУЗМАНОВ
1957–2014.

Заувек у нашим мислима.
Супруга СЛОБОДАНКА,
синови СТЕВАН и НИ-
КОЛА и брат ДРАГАН с
породицом

(2/290341)

29. децембра 2018. године, у 11 сати, на

Новом гробљу, одржаћемо годишњи по-

мен нашем драгом

МИЛОРАДУ ЗЕЦУ

Време пролази, бол и туга за тобом остају.

У срцу ћемо те носити и од заборава чувати.

Твоја породица

(3/271003)

Прошле су две године. Недостајеш...

МИЛОРАД ЛУКИЋ
5. II 1945 – 3. I 2017.

Породица

(8/271123)

СЕЋАЊЕ

ТОМКА СИКИРИЦА

ВЕРА МИХАЈЛО ДОБРИЛА
рођ. Сикирица

1978–2018. 1983–2018. 2011–2018.

Прошло је много година откако нису са нама, али су увек у нашим срци-

ма и мислима.

Сестра и ћерка ГОРДАНА РАСУЛИЋ с породицом
(9/271125)

9. јануара 2019, у 12 са-
ти, даваћемо једногоди-
шњи помен на Новом
гробљу нашем

АЦИ
ПЕТРОВИЋУ
12. I 2018 – 12. I 2019.

Време пролази, а туга,
бол и празнина заувек
остају.

Твоја супруга СТОЈНА
(10/271126)

Десет година тужног се-

ћања

МИЛАН
ЈАКИМОВСКИ

Твоји вољени
(11/271128)

ЂУРА ИНЂИН
2. I 2013.

Са успоменама живимо,

у молитвама те спомињемо...

Из срца наших те не дамо, 

звезда си која нас прати...

Сјајиш, живиш са нама, 

и чекамо да нам се вратиш...

Твоји најмилији: супруга ДЕСА, ћерка МАЦА,

зет ВАЊА, унук СТЕФАН и унука НИКОЛИНА

(12/271129)

ВИКТОР АНДРЕВСКИ
У петак, 28. децембра навршиће се четрдесет

најболнијих дана откако нас је напустио наш во-

љени дивни син и најбољи брат на свету.

Отишао си пут вечности без повратка, у нашим

срцима и мислима остала је туга, јер добри и во-

љени никада не умиру.

Воле те твоји: отац ЉУБОМИР, 

мајка СЛАЂАНА и сестра САЊА
(13/4796)

ВИКТОР

АНДРЕВСКИ

Прерано си нас напу-

стио, али знај да те неће-

мо никада заборавити.

Твоји: баба СНЕЖА, 

деда ЈУГЕ, прабаба

ЉУБИЦА и ујак САША

(14/4796)

У суботу, 29. децембра 2018. на гробљу у Војловици, даваћемо че-

трдесет дана нашој вољеној

ЕРЖИ МИУЦА
1953–2018.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Твоја породица

(15/271131)

СЕЋАЊЕ

МИЛОВАН

НОВИЋЕВИЋ
5. I 2015 – 5. I 2019.

С љубављу и пошто-

вањем породица

(18/271138)

СЕЋАЊЕ

МОМЧИЛО

ЈАГОДИЋ
2011–2018.

Брат МИЛАН

с породицом

(19/271139)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се 29.

децембра 2018. године, у 10.30, на гробљу Ко-

теж, одржати четрдесетодневни помен нашој

вољеној

МАРИ ЗОРИЋ

Заувек неутешна породица ЗОРИЋ

(24/271145)

Сећање на

БЛАГОЈА

ЈОВАНОВИЋА
1957–2015.

Много нам недостајеш.

Супруга ЦАНА, ћерка

МАЈА и син МАРКО

(27/271148)

МИЛЕНКОВИЋ

СТАНОЈКА ДРАГИША
1993–2018. 1993–2018.

Све више недостајете кћерки АНКИ, зету ДОБРИВОЈУ,
приши БОРИ, унукама БРАНКИ, ЈАЦИ и ГОЦИ с поро-
дицама (28/(28/271150)

СЕЋАЊЕ
на драгог пријатеља

МИЛОРАДА ЗЕЦА
Његова доброта и племенитост заувек су у нашим ср-

цима.
Породица КНЕЖЕВИЋ

(33/271162)

СЕЋАЊЕ

ЕСАД ГЕЉО
2016–2019.

3. јануара навршавају се три године откада ниси

више са нама драги тата.

Заувек си у нашим срцима.

Недостајеш.

Твоји најмилији

(34/2711164)

Мом драгом сину

БЛАГОЈИ ЈОВАНОВИЋУ
27. XII 2015 – 27. XII 2018.

Љубав и сећање су исти само пролазе године, ту-

га и празнина.

Најдражи и једини мој сине.

Твоја мама ОЛИВЕРА

(1/266513)

СЕЋАЊЕ

МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ
2011–2018.

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ

с породицом

(107/4796)



ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

На сту па пе ри од ка да мо ра те да
сре ди те свој емо тив ни жи вот и
поч не те да ре ша ва те не су гла си це
с парт не ром. Не по треб на тен зи ја
вас са мо успо ра ва. Ис ко ри сти те
по во љан пе ри од за по сао. Спој те
ле по и ко ри сно, иди те на пут.

Из у зет но по во љан пе ри од, у ко -
јем ће сви ва ши ква ли те ти до ћи
до из ра жа ја, па ће те три јум фо -
ва ти. Иде је ко је има те на и ћи ће
на одо бра ва ње и по др шку са рад -
ни ка и над ре ђе них. На пра ви те
се лек ци ју љу ди с ко ји ма се дру -
жи те и ра ди те.

Стра ху је те да ли сте на пра вом
пу ту да ре ши те не ка прав на пи -
та ња ко ја вам за да ју гла во бо љу.
По ну де ко је до би ја те из гле да ју
при ма мљи во, али са рад ња с но -
вим по слов ним парт не ри ма мо -
же вам до не ти и не пла ни ра не
из дат ке. Бу ди те опре зни.

До бро је ка да сте ис трај ни у сво -
јим зах те ви ма, али спрем ност на
ком про ми се је по не кад бо ље ре -
ше ње. При хва ти те по моћ ко ја
вам се ну ди да ре ши те сво је ма -
те ри јал не про бле ме и не ке не -
пла ће не ду го ве. По ма ло сте јо гу -
на сти. Гла во бо ља.

Ри зи куј те, ја сно по ста ви те ци ље -
ве, од ре ди те гра ни це и кре ни те
да ре а ли зу је те сво је иде је. Не
упу штај те се у бес по треб не по ле -
ми ке, јер не ки љу ди из ва шег
окру же ња баш и ни су спрем ни
да вас по др же, ко ли ко год да вам
то обе ћа ва ју.

Пру жи ће вам се мо гућ ност да на
кра ћем пу ту упо зна те осо бу ко ја
мо же про ме ни ти ваш жи вот, би -
ло по слов но, би ло емо тив но. Не
окле вај те пре ви ше ако вам по ну -
де по сао у дру гом гра ду или бу -
де те мо ра ли да се се ли те, јер на
то већ ду го че ка те.

Вре ме је да се ре ши те осо ба ко је
уно се ха ос у ваш жи вот. Пре ра но
сте се по на да ли да ће се све ре -
гу ли са ти са мо од се бе. Дај те се би
за да так да ис тра је те у сво јим
пла но ви ма, ка ко по слов ним, та -
ко и при ват ним. Про бле ми са
очи ма.

На по кон на сту па пе ри од ка да се
окон ча ва ју или при во де кра ју
про бле ми ко је ду го ву че те из
про шло сти. Емо тив но сте ста бил -
ни, ве руј те парт не ру. За ни мљи -
ва по ну да из ино стран ства мо же
пре ра сти у до бар и ду го тра јан
по сао. Вре ди раз ми сли ти о њој.

Пру жа вам се не ко ли ко мо гућ но -
сти за скла па ње но вих по сло ва.
Ако бу де те до вољ но стр пљи ви и
му дри, ре а ли зо ва ће те их. Не
ула зи те не про ми шље но у но ве
ве зе и крат ке аван ту ре, јер би
мо гле да вас емо тив но по љу ља ју
и успо ре.

Ус пе ће те уз по моћ сво је мен тал -
не сна ге и ма ло опре зно сти да се
на аде ква тан на чин по ста ви те и
са чу ва те сво је по зи ци је. Поч ни те
по ла ко да пла ни ра те пре се ље ње
у дру гу др жа ву или ме сто. Има те
по ве ре ња у парт не ра и то вам је
нај ве ћа по др шка.

Ре ше ње ва жног прав но-па пи ро -
ло шког про бле ма по ла ко се на -
зи ре. Ис ко ри сти те сва рас по ло -
жи ва по знан ства и ве зе да то ко -
нач но за вр ши те. Не уле ћи те ола -
ко у но ва ула га ња без прет ход но
до бро раз ра ђе ног пла на. По ма -
ло сте де ти ња сти.

Фи нан сиј ска си ту а ци ја се по пра -
вља. То ни је ни шта спек та ку лар -
но, али би ће кон стант ног при ли -
ва нов ца. Не ке ду го ве ће те ус пе -
ти да са ни ра те, али вам пре те и
из не над ни не пред ви ђе ни из да -
ци. Во ди те ра чу на да сви по сло -
ви бу ду у скла ду са за ко ном.

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

РОЂЕНИ

ДОБИЛИ ЋЕРКУ
19. новембра: Дуњу – Андреа Петричић;  28. новембра: Сташу – Катарина
Рајковић и Саша Димитрашки; 1. децембра: Хелену – Јелена Рајков и Бранислав
Јефтић; 2. децембра: Ксенију – Катарина и Никола Врцељ; 6. децембра: Миу –
Дејана и Мирослав Гавриловић; 7. децембра: Анику – Љиљана и Владимир
Галас; 10. децембра: Николину – Драгана и Дејан Раневски; 11. децембра:
Марицу – Марина и Милана Трнић.

ДОБИЛИ СИНА
29. новембра: Косту – Адриана Остојић и Рашит Куртановић; 30. новембра: Михајла
– Данијела Новаков и Бобан Петровић; 2. децембра: Димитрија – Сандра Спасић  и
Душан Павковић; 3. децембра: Владимира – Владислава и Душан Младеновић,
Уроша – Душица Стоилковски и Бранко Новоселски, Тадију – Јована Вељин,
Александра – Ружица Ника и Данило  Стефановић;  4. децембра: Стефана –
Александра и Урош Пајовић, Сергеја – Аида и Мирослав Козлина, Уроша – Жељка
Станчул и Иван Цветановић; 6. децембра: Лазара – Ивана и Драган Бубњевић; 
7. децембра: Живка – Весна и Зоран Пандуров; 8. децембра: Уроша – Јелена и
Милош Горуновић;  9. децембра: Вујадина – Биљана и Манојло Гулић; 11. де -
цембра: Огњена – Јована и Драгољуб Ђурић, Вељка – Дијана и Дејан Богдановић.

ВЕНЧАНИ
8. децембра: Ивана Брајић и Милан Паскул, Ивана Совиљ и Предраг Бенак,
Виолета Субић и Миљан Јаворац, Санела Хрустић и Елвис Бајрамовић; 
9. децембра: Мика Цушима и Владимир Кандић, Наташа Ивановић и Огњен
Граовац, Драгана Атанацковић и Милан Вуковић; 13. децембра: Вида Новаков
Шпановић и Димитрије Карбунаревић, Виториа Ђорђевић и Мишел Дукановић.

УМРЛИ
6. децембра: Живан Воденичар (1943), Милорад Поповић (1947); 7. децембра:
Славица Вујић (1956), Ангелина Шолић (1919), Милан Нијемчевић (1936); 8.
децембра: Иван Матвејев (1957), Сава Опачић (1932), Слободан Митровић
(1950), Ержа Гарај (1942), Момчило Главинић (1943); 9. децембра: Рудолф Виг
(1935), Мадина Јон (1948); 10. децембра: Димитрије Гашпар (1942); 11.
децембра: Добрила Цвијетић (1936); 12. децембра: Марија Балог (1945), Иван
Ивановски (1942), Никола Ченић  (1946), Милица Вујовић (1950), Рат ко Об ра ди но -
вић (1953); 13. де цем бра: На де жда Ву ји чић (1927), Ра до ван Че лић (1965), Си ни -
ша Ли чи на (1954), Да ни ца Глу ва ков (1930), 14. де цем бра: Жи ван ка Ђин га
(1960), Сло бо дан ка Ми хај ло вић (1945), На де жда Ма тић (1938), Див на Фи ли по вић
(1941); 15. де цем бра: Дра ги ша Ан тић (1948), Ни ко ла Мар ков ски (1953), Ђу ка Ар -
са (1939), Ма ри ја Пу ја (1938), Вла ди сав Јев тић (1938); 16. де цем бра: Дра ги ца
По по вић (1938), Ви о ра Цви је тић (1940), Ми о драг Да ви нић (1926), Ђу ра Мај сто ро -
вић (1922); 17. де цем бра: Дра ги ња Гам би ро жа (1939); 18. де цем бра: Ми ло рад
Ву јић (1957), Ду шан На ун ко вић (1936), Бог дан По зна тов (1936), Да не Јо ва нов ски
(1952); 19. де цем бра: Ми ле на Па у нић (1959), Са му ел Ја нош (1927), То ми слав
Ња гул (1948), Див на Ди ми три је вић (1939); 20. де цем бра: Јо жеф Би ро (1950), Пе -
тар Бо снић (1938); 21. де цем бра: Сто јан Ве ља нов ски (1939).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

ХОМОНИМКА

Te двe рeчи

истo звучe,

aли нешто

другo значe:

jeднa бриткo

сече трaву,

а покрива

друга глaву.

Слова имена и презимена француског

глумца са слике распоредите у средишњи

квадратић (срдашце), aли тако да с већ

уписаним словима добијете шест познатих

речи, три водоравно и три усправно.

СРДАШЦЕ

А В А

А А

Б Т

С Г

И Ј Д

РЕШЕЊА – Срдашце:анода, балет, сленг (водоравно),

aнали, волеј, аденд (усправно).Хомонимка: коса (алатка) –

коса (на глави).Коњићев скок: ко изгуби дете у себи, изгу-

био је највреднији део.Рогаљ 6 х 10: минска поља, Ивана

Михић, називати се, сниматељка, кавалерија, аматеризам.

Укрштени слогови: полифонија, рате, шаре, раса, би, панта-

лонице, то, Мато, Мики, вашар, математика.

КОЊИЋЕВ СКОК
Р О Г А Љ 6 x 10

Aко правилно повежете дате слогове скоковима
шаховског поља, почев од посебно обележеног по-
ља, добићете једну мудру мисао пољског песника и
афористичара Станислава Јежи Леца.

-ВРЕД- -ГУ- -БИ- У -О.

-ГУ- СЕ- -НИ- ИЗ- -О

-БИ НАЈ- ИЗ- ДЕ- -ТЕ

-БИ, -ЈИ ДЕ- ЈЕ КО

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

ВОДОРАВНО: 1. вишегласје (грч.), 2. делови отплате зајма – ор-
наменти, 3. сој, ков – симбол бизмута, 4. мале панталоне, 5. по-
казна заменица – име нашег познатог лингвисте Пижурице, 6.
миш из Дизнијевог филма – сајам, панађур, 7. обавезни предмет
у основним и средњим школама.
УСПРАВНО: 1. ситан отвор на кожи – објашњавање без употребе
речи, само покретима тела и мимиком, 2. писац, књижевник – бу-
кетићи цвећа, 3. фабрика обуће (скр.) – опера Рихарда Штрауса
– узвик нестрпљења, 4. удубљење у зиду – спајати металне делове
помоћу нитни, 5. птица из породице фазана (мн.) – врста змије.

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6

2

3

4

5

6

Слогови: A, ВA, ВA, ВA, ЗAM, ЗИ, И, JA, KA, KA, ЛE, ЉA, MA, MA,
MИ, MИН, НA, НA, ПO, РИ, РИ, СE, СKA, СНИ, TE, TEЉ, TИ, ХИЋ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. површине „засејане” eксп-
лозивним средствима, 2. наша филмска и телевизијска глумица
(сa слике), играла у ТВ серији „Срећни људи”, 3. давати себи (но-
во, другo) име, 4. женска особа која се бави снимањем, 5. војна ко-
њичка јединица (франц.), 6. непрофесионалност.



за тим ма жо рет ки ња и Удру же -
ња Ру са „Ро ма шка”. По том су
се пред ста ви ли и Пле сни сту -
дио „Ба ле ри на”, Там бу ра шки
ор ке стар „Ба нат ски ки цо ши”,
па број на дру штва и хо ро ви,
док су „ба зар ску” за ве су спу -
сти ле по ме ну те ма жо рет ки ње.

Све оста ло ма хом је под се -
ћа ло на про шла дру же ња ет -
но-из ла га ча, на ро чи то от кад су
она ор га ни зо ва на под ве ле леп -
ним и при стој но за гре ја ним бе -
лим ша то ром.

А та мо све га на во љу – од
ко ба ја до ма ћих до ка па штри -
ка них. И све то људ ском ру -
ком са чи ње но, без аси стен ци је
ма ши на.

По се ти о ци ма се то го то во без
из ним ке ве о ма до па ло, а ка ко
је то из гле да ло са мим из ла га -
чи ма, ре кли су са ми.

Јед на од њих, Бо жа на Ко ва -
че вић из Пан че ва, чла ни ца
удру же ња „Ве ште ру ке”, већ
шест го ди на пред ста вља сво је
про из во де на ба за ру, а реч је о
хе кла ним и пле те ним уни кат -
ним укра сним и одев ним пред -
ме ти ма, по пут ка па, ша ло ва,
тра ка за ко су, на ти ка чи ца, ру -
ка ви ца без пр сти ју, за тим хе -
кла них јел ки ца ил при ве за ка у
об ли ку сла до ле да и хо бот ни -
ца. Она ка же да су ма те ри ја ли
ме ка ни, пу ње ни и без бед ни за
де цу, а да се јед ни оду ше ве,

Петак, 28. децембар 2018.

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.

Омољ ча нин
Mужјак пти ча ра про на ђен је
у Омо љи ци пре не ко ли ко да -
на, и то без ми кро чи па или
не ке озна ке, а ни је имао ни -
ка кву огр ли цу. Прет по ста вља
се да је не ко ме шмуг нуо и за -
те као се у про мет ном цен тру
се ла.

Уко ли ко га не ко пре по зна,
мо же да оба ве сти вла сни ка да
до ђе по ње га у град ско при -
хва ти ли ште, а ако се ни ко не
по ја ви, мо гу ће је удо мља ва ње
овог пса.

Ка ча рев ка
Жен ка шар пла нин ца про -
на ђе на је та ко ђе у Омо љи -
ци, али је пас чи по ван на
осо бу из Ка ча ре ва.

На жа лост, вла сни ца се
не ја вља на те ле фон из ба -
зе по да та ка, па апе лу је мо
на оне ко ји пре по зна ју пса
и по зна ју вла сни ка да му
ја ве да му се пас на ла зи у
град ском при хва ти ли шту у
Вла син ској 1.

Уко ли ко вла сник не пре у зме пса у за кон ском ро ку, про -
тив ње га ће би ти по кре нут по сту пак, а пас ће мо ћи да бу де
удо мљен.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Већ по о дав но је пред бо жић не
и но во го ди шње пра зни ке за
мно ге европ ске гра до ве ка рак -
те ри стич но ве се ло оку пља ње
на при год но укра ше ним тр го -
ви ма.

Ту се обич но на ђу ша ро ли ки
штан до ви на чич ка ни ма хом ру -
ко тво ри на ма, а на за до вољ ство
мно гих ко ји се та мо за тек ну,
пре о вла ђу је уку сна до ма ћа хра -
на, док се са стра не од ви ја ју
за бав ни про гра ми.

Не што на лик то ме упри ли -
че но је већ осми пут и у на шем
гра ду, и то под на зи вом „Но во -
го ди шњи ба зар”. 

Но ви на у ве зи с не дав но за вр -
ше ним осмим „Но во го ди шњим
ба за ром” је сте то да ни је при -
ре ђен пред са му нај лу ђу ноћ,
већ не што ра ни је, уо чи бо жић -
них благ да на по гре го ри јан -
ском ка лен да ру – од 21. до 23.
де цем бра. (За то је ло ка ци ја
стан дард на – пла то ис пред град -
ске ку ће.)

Мо же се ре ћи да је ове го ди -
не био и бо га ти ји пра те ћи про -
грам, јер су го то во сва ак тив -
ни ја дру штва уче ство ва ла у ње -
му. Та ко је ма ни фе ста ци ју, ко -
ју ор га ни зу је Град Пан че во, уз
гра до на чел нич ки го вор, отво -
рио и на ступ жен ске пе вач ке
гру пе и тра ди ци о нал них сви -
ра ча КУД-а „Стан ко Па у но вић”,

ЈОШ ЈЕД НО ПРЕД НО ВО ГО ДИ ШЊЕ ОКУ ПЉА ЊЕ ИЗ ЛА ГА ЧА РУ КО ТВО РИ НА

БА ЗАР МА ЛО УРА НИО, АЛИ УТИ СЦИ СО ЛИД НИ
док дру ги не за ин те ре со ва но
окре ну гла ву. Јед но став но, уку -
си су раз ли чи ти.

Ми ља Ки ка но вић се ба ви де -
ко ри са њем но во го ди шњих укра -
са, пре те жно за де цу, и нај бо ље
су јој ишле ике ба ни це од 400
ди на ра. Код ње је би ло и цен -
ка ња, а бо га ми и по пу шта ња.

Пче лар Мар ко Шиц на во ди
да је би ло ма ло ло ши је не го
ла не, мо жда због про ме не да -
ту ма, иа ко не спо ри да је би ло
љу ди, и то вр ло еду ко ва них,
ко ји по ред ме да ко ри сте и дру -
ге пче ли ње про из во де, по пут
мле ча, про по ли са, по ле на... Он
до да је да је ове го ди не ба гре -
мов мед био из у зет ног ква ли -
те та, што се до ка зу је та ко да
ка да се те гла окре не на о па ко,
мед не цу ри.

По ро ди ца Пеј чић из До ло ва
се сла же да је због из ме ње ног
тер ми на ове го ди не ма ло сла -
би је, а што се по ну де ти че, из -
ба ци ли су ли кер од бо ров ни це

до бра ат мос фе ра, пре све га због
на сту па кул тур но-умет нич ких
дру шта ва. И Ни ко ла До тлић
из Ка ча ре ва је из нео ко ба си це,
и то ве о ма ме сна те од бу та,
плећ ке и кр ме на дли, док се
Ви на ри ја „Ста ни ми ро вић” из
Ја бу ке пред ста ви ла ши ро ким
спек тром ви на и ра ки је, а нај -
про да ва ни ји јој је био бер мет.

Ми ра Бој ко вић из Стар че ва
ну ди ла је лут ке од при род ног
ма те ри ја ла за ја сту ке, ко је мо -
гу да се пе ру у ма ши ни. Ка же
да су се де ци ве о ма до па ле,
нај ви ше за то што су ме ке и
по кре тљи ве. Она је оду ше вље -
на ба за ром и ни шта не би ме -
ња ла.

Пред сед ни ца сек ци је же на
ве зи ља из МКУД-а „Та ма ши
Арон” Ер же бет Вар га ка же да
су ове го ди не пе кли чу ве ни
лан гош (не ку вр сту пи ро шке),
а про да ва ли су и сит не ко ла че
и штри ка не ка пе. Она је, ка ко
на во ди, као и увек ап со лут но
за до вољ на ба за ром – док је био
на по љу, гре ја ли су се уз ку ва -
но ви но, чај и ко ло, али и под
ша то ром се ле по дру же уз је -
ло, пи ће, му зи ку...

Иван Ку ра јов из дру штва
„Љу бим ци” ка же да је би ло до -
бро што се ти че при ку пља ња

нов ца за ис хра ну на пу ште них
жи во ти ња, а да удо мља ва ња
ни је би ло пре ви ше, јер са мо је
је дан псић на шао дом. Ве ро -
ват но и због то га што су по о -
штре ни кри те ри ју ми, па са да
за ин те ре со ва ни мо ра ју нај пре
да про ђу ин тер вју, ка ко по сле
не би би ло про бле ма.

Све у све му, из у зев по не ке
за мер ке због из ме ње ног да ту -
ма, и ово го ди шњи ба зар је
оправ дао сво ју свр ху.

Ј. Фи ли по вић

У до ба ка да је мно го по ви ка на
ис прав ност ме са и на ро чи то
пре ра ђе ви на, има и оних у чи -
ји ни во ква ли те та не тре ба сум -
ња ти.

За ни мљи во је да су у на шем
гра ду већ го ди на ма на до бром
гла су ме са ри по ре клом из Ско -
ре нов ца.

Ме ђу њи ма је и фир ма „Пап”,
ко ја за хва љу ју ћи по ште ном и
ис прав ном ра ду успе шно ег зи -
сти ра ви ше од по ла ве ка, а у
Пан че ву има про дав ни цу на
Зе ле ној пи ја ци од са мог свог
на стан ка, то јест од пре три де -
сет го ди на.

Јед на од нај ду го веч ни јих при -
ват них ме са ра у ју жном Ба на ту
сва ка ко је она ко ја но си име
„Пап” и са успе хом по слу је још
од 1965. го ди не, а мо мен тал но,
по ред пре ра ђи вач ког по го на,
по се ду је и ла нац про дав ни ца.

Њен вла сник Пе тер, ро ђен
са мо го ди ну ка сни је, ка же да
је ова фир ма на ста ла ка да је
ње гов отац осно вао ма лу кла -
ни цу у се лу Ве ли ка Гре да, јер
је од дру га ра на по клон до био
два но жа и фри жи дер, да би
на по чет ку с не ко ли ци ном рад -

ни ка пра вио све га пет-шест вр -
ста пре ра ђе ви на.

– Уско ро се се ли мо у Ско ре -
но вац, ода кле је ина че отац, а
1978. отва ра мо и пр ву ме са ру
ван на шег ме ста, и то на тек
отво ре ној Зе ле ној пи ја ци. Ако

се не ва рам, би ли смо пр ви
при ват ни ци у то вре ме. До бро
нам је ишло на ред них пет на е -
стак го ди на, а ус пут смо у око -
ли ни отво ри ли још осам рад -
њи. По том смо је дан пе ри од у
ло ка лу на пи ја ци би ли у парт -
нер ству, да би смо се 2016. вра -
ти ли у пу ном оби му са име -
ном „Пап” и на шим про из во -
ди ма – ка же овај ме сар.

Ње гов отац, та ко ђе Пе тер,
иа ко већ га зи по ло ви ну осме
де це ни је, и да ље је ак ти ван, а
све вре ме од по чет ка до да нас
ин си сти ра на ква ли те ту.

– И ја сам био од ма лих но гу
укљу чен у про цес, па сам на -
кон за вр ше не сред ње ме сар ске
шко ле и прак се по др жав ним
кла ни ца ма ла га но са вла ђи вао
по сло ва ње, све док га 2000. ни -
сам у пот пу но сти пре у зео. Ота -
да ви ше па жње по све ћу је мо
мар ке тин гу; уче ству је мо и на
ма ни фе ста ци ја ма по пут „Сла -
ни ни ја де” или „Швар гли ја де”,
где смо и по бе ђи ва ли. Оби ла -
зи мо и до ма ће и ино стра не сај -
мо ве, а јед ни смо од осни ва ча
све атрак тив ни јих „Да на ма -
ђар ске ку хи ње” у на шем Ско -

ре нов цу. Ку пи ли смо и но ве
ма ши не, као што су ку тер, ау -
то мат ска пу ни ли ца, пу шни ца
на гас... Чу ва мо и до ма ћу за -
нат ску ре цеп ту ру и све ра ди -
мо да, пре све га, одр жа ва мо
ква ли тет – ка же Пап.

Фир ма и да ље има се ди ште
у Ско ре нов цу, где су и кла ни -
ца и пре ра да, а ме сом, пре све -
га сви ње ти ном и ју не ти ном,
снаб де ва се ма хом од ве ћих

про ве ре них про из во ђа ча. С дру -
ге стра не, због не по у зда ног ква -
ли те та, Па по ви у пот пу но сти
из бе га ва ју ма шин ски об ра ђе -
но пи ле ће ме со, без об зи ра на
то што је јеф ти но.

– Ве ли ка сам це пи дла ка, па
ин си сти рам да је сто ка ме сна -
та, да бу де што мла ђа и лак ша
од од ре ђе не ки ла же. Ре ци мо,
сви ња не сме да пре ђе сто ки -
ло гра ма. Све у све му, има мо
ве ли ку па ле ту про из во да: од
ста рих – швар гле, џи гер ња че,
кр ва ви це, до но вих, као што су
па ри зе ри, по лу трај не ко ба си -
це или шун ка ри це. Ту је и ди -
мље ни „асор ти ман” – су ва ребра

и сла ни на, као и чај на, ку лен,
зим ска или ма ђар ска ко ба си -
ца... На по ме не ра ди, у на шу
ди мље ну вир шлу иде чи сто ме -
со, а брен до ви су нам и де ли -
ка тес шун ка, је зик у же леу и,
на рав но, ди мље на сла ни на, с
ве ли ким про цен том ме са, док
смо пред пра зни ке пр ви пут
из ба ци ли на маз од чва ра ка и
пи кант не пих ти је – ис ти че ис -
ку сни про из во ђач. Ј. Ф.

ТРИ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА МЕ СА РЕ „ПАП” У ПАН ЧЕ ВУ

Истин ски ква ли те тан гур ман лук

са Ста ре пла ни не, то јест из
њи хо вог за ви ча ја, за тим слат -
ко и сок од аро ни је, као и стан -
дард но ви но, ра ки ју, рен...

Ни ко ли Ба би ћу из Вој ло ви -
це, ко ји је про да вао до ма ће
пих ти је и ко ба си це по кла сич -
ној ре цеп ту ри, у прин ци пу је
све у ре ду, из у зев што је мо гло
да тра је ду же, а ис ти че да је



из гу бље но. „Ла ви це” су у пе -
том се ту во ди ле с 3:1 и 8:5,
али су на кра ју оста ле пра -
зних ша ка.

Тим ко ји пред во ди тре нер
Ни ко ла Јер ко вић и да ље је на
дну пр вен стве не та бе ле, са че -
тр на ест по ра за, а ње го ви глав -
ни кон ку рен ти за оп ста нак, Уб
и Клек, има ју скор од по три
по бе де и је да на ест из гу бље -
них утак ми ца. Иду ћег ви кен -
да Ди на мо пу ту је у Ста ру Па -
зо ву на мег дан с до ма ћим Је -
дин ством.

Од бој ка ши стар че вач ког
Бор ца још јед ном су об ра до -
ва ли сво је на ви ја че. Мом ци
ко је пред во ди тре нер Ду шан
Јо вић ни су има ли те жак по -
сао у 14. ко лу Пр ве ли ге. Они
су на свом те ре ну са вла да ли
еки пу Ко сов ске Ми тро ви це с
3:0, по се то ви ма 25:17, 25:16
и 25:15.

Го сти су у наш град до шли
са са мо шест игра ча, па ви ше
од ча сног по ра за ни су ни мо -
гли да оче ку ју про тив рас по -
ло же них „бо ра ца”, ко ји су та -
ко на леп на чин окон ча ли го -
ди ну у ко јој је Од бој ка шки клуб
Бо рац про сла вио че тр де се ти
ро ђен дан.

шке до ма ћег ти ма, па су по -
но во би ле у пси хо ло шкој пред -
но сти, али и на до мак ве ли ке
ра до сти.

Ди на мо је још јед ном ус пео
да се вра ти у меч, да из јед на -
чи и да се по на да да ни је све

У ор га ни за ци ји СК-а Ве лос,
у Но вом Са ду је не дав но одр -
жан по след њи тур нир у стре -
ли чар ству ове го ди не. У ве -
о ма ја кој кон ку рен ци ји, на
овом так ми че њу је уче ство -
ва ло и три на ест чла но ва 
СК-а Пан че во, ко ји су и овог
пута оства ри ли за па же не
резул та те.

Сте фан Жи кић и Ма ри ја
Љу бин ко вић осво ји ли су нај -
сјај ни ја од лич ја у кон ку рен -

ци ји се ни о ра ко ји су га ђа ли
ком па унд лу ком. Злат ном
ме да љом се оки тио и ста ри -
ји пи о нир Ла зар Ан дре ев у
га ђа њу олим пиј ским сти лом,
а исти успех су оства ри ле и
Бар ба ра Бе кић у над ме та њу
ју ни ор ки и Ана Ве ли ми ров
у кон ку рен ци ји ка дет ки ња.
Сте фан Кља јић је за слу жио
сре бро у так ми че њу ка де та
у га ђа њу олим пиј ским сти -
лом, а у ис тој кон ку рен ци ји

Јо ван Шпе хар је био тре ћи.
Брон за на ме да ља је при па -
ла и еки пи СК-а Пан че во,
ко ју су са чи ња ва ли Урош Ја -
коб, Јо ван Шпе хар и Сте фан
Кља јић.

По сле зва нич ног де ла так -
ми че ња до де ље на су при зна -
ња нај у спе шни јим клу бо ви -
ма и так ми ча ри ма у го ди ни
на из ма ку.

Стре ли чар ски клуб Пан че -
во про гла шен је за нај у спе -

шни ји спорт ски ко лек тив у
на шој зе мљи, а Сте фан Жи -
кић је при мио при зна ње на -
ме ње но нај бо љем так ми ча ру
у се ни ор ској ка те го ри ји стре -
ли ча ра ко ји су се над ме та ли
у га ђа њу ком па унд лу ком. Та -
ко ђе тре ба ис та ћи да је Ла -
зар Ан дре ев по ди гао свој др -
жав ни ре корд у кон ку рен ци -
ји ста ри јих пи о ни ра за два -
на ест кру го ва, па он са да из -
но си 555 кру го ва.

У ор га ни за ци ји Спорт ског са -
ве за Пан че ва, у пе так, 21. де -
цем бра, одр жа на је тра ди ци -
о нал на ма ни фе ста ци ја „Из -
бор нај бо љих спор ти ста”.
Број не го сте, ме ђу ко ји ма је
био и пред сед ник Спорт ског
са ве за Ср би је и про сла вље ни
рвач Да вор Ште фа нек, по -
здра ви ли су пред сед ник
Спорт ског са ве за Пан че ва
Сло бо дан Би те вић и гра до -
на чел ник Са ша Па влов.

Нај бо љи спор ти сти из на -
шег гра да у 2018. го ди ни је су
пли ва чи ца Ди на ма Ања Цре -
вар и ко шар каш Та ми ша
Алек сан дар Ил кић. За нај у -
спе шни ји спорт ски ко лек тив
у го ди ни на из ма ку про гла -
шен је Ру ко мет ни клуб Ди -
на мо, а при зна ње за нај бо -
љег тре не ра оти шло је у ру ке
Мар ка Спа со ва, тре не ра Ање
Цре вар.

У кон ку рен ци ји ју ни о ра
при зна ња су за слу жи ли чла -
ни ца Те квон до клу ба Ко ло се -
ум Ми ња Бо јо вић и атле ти -
чар Сте фан Ми хај лов, а нај -
бо љи ка де ти су ка ра ти ста Ди -
на ма Дар ко Спа сков ски и атле -

ти чар ка Ди на ма Ми о на Бр -
кић. У кон ку рен ци ји пи о ни -
ра нај у спе шни ји су ка ра тист -
ки ња Мла до сти Са ра Жу нић
и ша хи ста Мар ко Ми ла но вић
из ШК-а „Све то зар Гли го рић
Гли га”. За нај бо љег ве те ра на
је иза бран члан ЏК-а Ди на мо
Слав ко Ста ни шић, док је при -
зна ње на ме ње но нај у спе шни -
јем спорт ском рад ни ку за слу -
жи ла Би ља на Ми оч.

У ка те го ри ји школ ског спор -
та при зна ња су за слу жи ли уче -
ни ци Иван Бо жа нић и Ми на
и Ни на Ча вић, те ОШ „До си -
теј Об ра до вић” из Омо љи це и
Ме ди цин ска шко ла „Сте ви ца
Јо ва но вић”, про фе сор Дра ган
Ра до са вље вић и ди рек тор Ми -
ло сав Уро ше вић (ОШ „Го це
Дел чев” из Ја бу ке).

При зна ња су до би ли и клу -
бо ви ко ји су у 2018. про сла -
вља ли сво је ју би ле је – РК Ди -
на мо, ФК Сло га, КДТ Ди на -
мо и ОК Бо рац.

Оп шир ни ју фо то-ре пор та -
жу о овој ма ни фе ста ци ји мо -
ћи ће те да про чи та те у пр -
вом бро ју „Пан чев ца” у но вој
го ди ни.

СПОРТ
Петак, 28. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

30

По раз од глав ног 
кон ку рен та

Следи гостовање
Јединству

Бо рац по бе дио

Утак ми ца ма 14. ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Су -
пер ли ги за од бој ка ши це. Пред
пан че вач ким Ди на мом је био
је дан од нај ва жни јих ду е ла у
се зо ни, јер је у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту го сто вао Клек,
ње гов глав ни кон ку рент за оп -
ста нак у ели ти. Иа ко до кра ја
има још мно го да се игра, овај
су срет је био од ве ли ке ва жно -
сти. На кра ју су се ра до ва ле
го шће: Ди на мо –Клек 2:3, по
се то ви ма 19:25, 25:13, 23:25,
25:23 и 12:15.

Од са мог по чет ка утак ми -
це во ди ла се ве ли ка бор ба, а
све до сре ди не пр вог се та игра -
ло се по ен за по ен. У фи ни шу
пр вог де ла утак ми це го шће су
ис ко ри сти ле пад кон цен тра -
ци је по пу лар них „ла ви ца” па
су до шле до по чет не пред -
ности.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” НА МУ КА МА

ИЗ БОР НАЈ БО ЉИХ СПОР ТИ СТА

АЊА, АЛЕК СА И РУ КО МЕ ТА ШИ

ЈОШ ЈЕ ДАН УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ СПОР ТА

НА ШИ СТРЕ ЛИ ЧА РИ НАЈ БО ЉИ 
У СР БИ ЈИ

Дру ги сет је до нео пот пу ну
до ми на ци ју пан че вач ког ти -
ма, а ка да се учи ни ло да ће
Ди на мо пот пу но пре у зе ти кон -
тро лу над утак ми цом, Кле чан -
ке су у тре ћем се ту за и гра ле
бо ље, ис ко ри стив ши све гре -

КАРАТИСТИ ДИНАМА БОРАВИЛИ НА ПРИПРЕМАМА

С ТАРЕ У НОВЕ ПОБЕДЕ
По завршетку такмичарских
активности у јесењем делу се-
зоне карате репрезентативци
наше земље, кадети, јуниори и
млађи сениори, боравили су од
22. до 27. децембра на Тари,
где су обавили први циклус при-
према за Европско првенство,
које ће у фебруару бити одржа-
но у данском граду Алборгу.

На основу сјајних резулта-
та које су постизали у мину-
лом периоду, позив савезног
селектора добили су и најбо-
љи млади такмичари Динама
– кадет Александар Здешић,
јуниори Јана Којчић, Дарко
Спасковски и Никола Ивано-
вић и млађи сениори Урош
Петровачки и Тамара Живић.

Сви учесници кампа на Тари
радили су под стручним надзо-
ром савезних селектора за кате
и борбе. Наредно окупљање мла-
дих репрезентативаца заказано
је за 8. јануар, када ће у Апати-
ну бити обављене петодневне
припреме, а потом следи одла-
зак на међународни турнир
„Кроација куп” у Самобору.

Слободан Битевић, најбољи
српски каратиста у оквиру
олимпијског програма, тако-
ђе је боравио на Тари, на при-
премама олимпијских канди-
дата. Он је на тој планини
вредно тренирао од 16. до 27.
децембра, а потом је без пау-
зе наставио рад у свом клубу.
Њему последњег викенда у ја-

МЕ ЂУ НА РОД НИ МИ ТИНГ „СВЕ ТИ НИ КО ЛА”

СЕ ДАМ ОДЛИЧЈА ЗА СПА Р ТУ
На за тво ре ном ба зе ну СРЦ-а
„Ча ир” у Ни шу, 22. и 23. де -
цем бра, одр жан је тра ди ци о -
на лан ме ђу на род ни пли вач ки
ми тинг „Све ти Ни ко ла 2018”.
На том так ми че њу је уче ство -
ва ло 340 пли ва чи ца и пли ва ча
из 35 клу бо ва из Грч ке, Бу гар -
ске и Ср би је.

У вр ло ја кој кон ку рен ци ји
за па же не ре зул та те оства ри ли
су и чла но ви ПК-а Спа р та из

на шег гра да, ко је је пред во дио
тре нер Не над Јо вић.

Јо ва на Бог да но вић се над -
ме та ла у ап со лут ној ка те го ри -
ји и осво ји ла је чак че ти ри од -
лич ја. Три јум фо ва ла је у тр ка -
ма на 100 и 200 м пр сно, док
је на 200 м кра ул и 50 м пр сно
за слу жи ла сре бр на од лич ја.

На осно ву по стиг ну тих ре -
зул та та Јо ва на Бог да но вић је
про гла ше на за нај у спе шни ју

так ми чар ку на ми тин гу.
Сјај на је би ла и Ду ња Сто -

ев, ко ја се так ми чи ла у гру пи
пли ва чи ца ро ђе них 2007. го -
ди не и мла ђих. Она је у тр ци
на 200 м кра ул осво ји ла сре -
бр ну ме да љу, док је у ис тој
ди сци пли ни, али на ду пло кра -
ћој де о ни ци, тре ћа сти гла на
циљ. У тр ци на 50 м дел фин
Ду ња је та ко ђе за слу жи ла брон -
за но од лич је.

нуару предстоји наступ на тур-
ниру Премијер светске лиге у

Паризу, где ће конкуренција
бити изузетна.



На ве ли ком ша хов ском тур -
ни ру под на зи вом „Тро феј Ви -
ди ков ца”, ко ји је одр жан у на -
шем глав ном гра ду, уче ство -
ва ли су и нај мла ђи чла но ви
ШК-а „Аље хин” из Пан че ва.

Као по сле свих до са да шњих
так ми че ња, спорт ски ко лек тив
из на шег гра да је и овог пу та
по стао бо га ти ји за још јед ну
ме да љу.

У гру пи так ми ча ра до је да -
на ест го ди на Вук Ка нач ки је с
још дво ји цом вр шња ка по де -
лио дру го ме сто, а по бе ди ла је
Та ма ра Јо ва но вић. Ка ко су ор -
га ни за то ри по себ но на гра ђи -
ва ли де ча ке, а по себ но де вој -
чи це, та ко је Вук са че ти ри по -
бе де де лио пр во ме сто у му -

шкој кон ку рен ци ји, али се оки -
тио брон за ним од лич јем.

ШК „Аље хин” је и овим успе -
хом по ка зао због че га га свр -
ста ва ју ме ђу нај бо ље ша хов ске
клу бо ве у кон ку рен ци ји ка де та.
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ТРО ФЕЈ ВИ ДИ КОВ ЦА
Про шлог ви кен да у Сом бо ру је
одр жа на го ди шња скуп шти на
Са ве за Ср би је за ди за ње те го -
ва, што је би ла до бра при ли ка
да се су ми ра ју ре зул та ти и про -
гла се нај бо љи по је дин ци и тре -
не ри у 2018. го ди ни.

У ка те го ри ји мла ђих се ни -
ор ки, де во ја ка до 23 го ди не, за
нај бо љу так ми чар ку у ди за њу
те го ва про гла ше на је Зо ра на
Бар јак та ро вић, чла ни ца КДТ-а
Ди на мо.

ЗО РА НА НАЈ УСПЕШНИЈА

Стране припремио
Александар
Живковић

Про шлог ви кен да је одр жан
тур нир Су пер ли ге Ср би је у џу -
ду, на ко јем се, у кон ку рен ци -
ји два на ест еки па, над ме тао и
пан че вач ки Ди на мо.

Клуб из на шег гра да био је у
гру пи с Ра ко ви цом и ОЏК Бе -
о гра дом. Пан чев ци су у пр вом
ко лу так ми че ња по гру па ма из -
гу би ли од Ра ко ви це с 5:0, а по -
том су са истим ре зул та том из -
гу би ли и од ОЏК Бе о гра да у
дру гој рун ди.

У бор ба ма за ко на чан пла -
сман Бо рац из Но вог Са да је
та ко ђе с 5:0 по бе дио еки пу из

на шег гра да, а по том је Ки -
кин да над ви си ла џу ди сте Ди -
на ма, па је три јум фо ва ла са

4:1. Ови по ра зи су до ве ли до
то га да је Ди на мо на кра ју ра -
дио меч за је да на е сто ме сто, у

ко ме је са вла дао Жан дар ме -
ри ју с 3:2. Овим ре зул та том
ЏК Ди на мо се по сле го ди ну
да на вра ћа у Пр ву ли гу Ср би је
(дру ги ранг так ми че ња).

Тим из на шег гра да пред во -
дио је тре нер Љу бо мир Ста ни -
шић, а на сту пи ли су: Ла зар
Сто ја но вић, Игор Ома ста, Да -
ни јел Ма ра вић, Вук Ко шић,
Ни ко ла До стић, Не ма ња Ру со
и Урош Ћи рић.

Су ди ја на Пр вен ству Ср би је
био је наш су гра ђа нин Слав ко
Ста ни шић, та ко ђе члан ЏК-а
Ди на мо.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тх6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Година за памћење

Про мо ци ја гра да 
ши ром пла не те

За јед но са 2018. го ди ном и тр -
кач ка се зо на за чла но ве по пу -
лар ног удру же ња „Ма ра тон ци”
Пан че во бли жи се кра ју. Иа ко
су ми ра ње ре зул та та тек сле ди,
већ са да је ја сно да су го ди ну
на из ма ку, и то не са мо на ни -
воу Пан че ва већ и це ле Ср би -
је, обе ле жи ли Љи ља на Та сић и
Мир ко Во ји но вић.

Пред сед ни ца удру же ња Љи -
ља Та сић у 2018. го ди ни је ис -
тр ча ла 17 ма ра то на (42,20 км)
и осам ул тра ма ра то на, од че га
и не ке ве ли ке ме ђу на род не ма -
ра то не, као што су они у Чи ка -
гу, Мо скви, Ис тан бу лу, Љу бља -
ни, Ско пљу или Ба ња лу ци. На -
ша су гра ђан ка у сво јој ка ри је ри
има већ 54 ис тр ча не тр ке ду -
жи не 42,20 км или ду же, а 2018.
укуп но је пре тр ча ла 2.100 км!

Спе ци јал ност про фе со ра
Мир ка Во ји но ви ћа је су по лу -
ма ра то ни (21,10 км). Пре тр чао
је за три го ди не чак 94 по лу ма -
ра то на, од че га 56 са мо у овој
го ди ни! Осим то га, Мир ко у

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ МА РА ТО НА ЦА

ХИ ЉА ДЕ КИ ЛО МЕ ТА РА У НО ГА МА

2018. за со бом има и пет ду гих
тр ка, од че га су две „ул тре” од
пре ко 60 км. Тр чао је по лу ма -
ра то не у ско ро свим гра до ви -
ма у Ср би ји, као и оне у Бу -
дим пе шти, Кла ген фур ту, Ај -
ндхо ве ну, Спли ту, Мо ста ру, Ис -
три, Љу бља ни, Ду бров ни ку...

Тре ба на по ме ну ти да до са -
да у Ср би ји ни јед на же на ни је

ис тр ча ла 17 ма ра то на за го ди -
ну да на, а ако се то ме до да ју и
„ул тре”, до ла зи се до им по -
зант ног бро ја од 25 те шких и
на пор них тр ка. Исто ва жи и за
Мир ка, јер ни ко ни је ис тр чао
56 по лу ма ра то на за го ди ну да -
на. Го во ри мо о зва нич ним тр -
ка ма, где су при сут не су ди је,
где се ме ри вре ме и, на рав но,

до би ја за слу же на ме да ља на
кра ју.

Тр че ћи у ма ји ца ма с нат пи -
сом „Ма ра тон ци Пан че во”, Љи -
ља, Мир ко и оста ли чла но ви
овог удру же ња по ста ли су
озбиљ ни про мо те ри на шег гра -
да ка ко у Ср би ји, та ко и ши -
ром на ше пла не те.

Сва ка част!

КУП СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

ДЕ ЈАН И ЂОР ЂЕ У ФИ НА ЛУ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Про шлог ви кен да у Ле сков цу
је одр жан ме ђу на род ни тур -
нир у ММА бор ба ма ЛЕФЦ
7, на ко ме је сво је пред став -
ни ке имао и наш град.

У сред њој ка те го ри ји ме ђу
так ми ча ри ма до 84 кг над -
ме тао се Ми лан Ра да ко вић,
бо рац ММА Ака де ми је Пан -
че во. Он је во дио пра ви рат
са од лич ним иран ским бор -
цем Бах ма ном Ша ри би јем.

У увод ним ми ну ти ма ме ча
во ди ла се отво ре на бор ба, али
је Ра да ко вић убр зо на мет нуо
свој стил бор бе, па је твр дим
ком би на ци ја ма руч них и но -
жних уда ра ца пре ци зно по -
га ђао Бах ма на, ко ји је по ка -
зао из у зет ну хра брост и чвр -
сто ћу. Ипак, по сле не ко ли ко
„хај ки ко ва” ко је је за дао Пан -
че вац, Бах ман је пао, а наш
су гра ђа нин је ру тин ски меч
при вео кра ју.

Ово је Ми ла ну Ра да ко ви ћу
тре ћа про фе си о нал на по бе -
да, па се он са да на ла зи на
пра гу пот пи са с ти мом „Co-
bras Management”, за ко ји на -

сту па и ње гов ста ри ји брат,
та ко ђе већ ис ку сан бо рац,
Мар ко Ра да ко вић.

РА ДА КО ВИЋ СА ВЛА ДАО ИРАН ЦА

У Но вом Са ду је у су бо ту, 22.
де цем бра, одр жан тра ди ци о -
на лан, два де сет пр ви пли вач -
ки ми тинг под на зи вом „Де да
Мраз”. Кон ку рен ци ја је и овог
пу та би ла ве о ма ја ка, али и
по ред то га нај мла ђи так ми ча -
ри Пли вач ког клу ба Ди на мо
по сти гли су вред не ре зул та те.

Ива Вра њеш је осво ји ла
злат ну ме да љу у ди сци пли ни
100 м ме шо ви тим сти лом, као

и брон за но од лич је по сле тр -
ке на 100 м леђ но. Миа По -
љак је дру га сти гла на циљ у
над ме та њи ма на 100 м дел -

фин и 100 м ме шо ви то, док
је Ја на Об ра до вић за слу жи ла
брон зу у ди сци пли ни 100 м
пр сно. Пе тар Ран ко вић је три -
јум фо вао у тр ци на 100 м пр -
сно, док је у над ме та њу на
100 м ме шо ви то за ра дио сре -
бр но од лич је. Ла зар Ан то ни -
је вић је дру ги сти гао на циљ
у тр ци на 50 м кра ул.

Шта фе та Ди на ма ко ја се
над ме та ла у тр ци на 4 x 50 м

кра ул осво ји ла је брон за ну
ме да љу. Пли ва ли су: Ива Вра -
њеш, Миа По љак, Пе тар Ран -
ко вић и Ла зар Ан то ни је вић.

ПЛИ ВАЧ КИ МИ ТИНГ „ДЕ ДА МРАЗ”

Мла ди так ми ча ри Рвач ког
клу ба Ди на мо на ста вља ју сво -
ју же тву тро фе ја. Они су про -
шлог ви кен да уче ство ва ли на
„Бо жић ном ку пу” у Сен ти, где
су по сти гли из ван ред не ре -
зул та те.

У гру пи нај мла ђих Па вле
Ра ди во је вић је осво јио нај -
сјај ни је од лич је, а злат ном
ме да љом се оки ти ла и Је ле -
на Кр сто вић у над ме та њу де -
вој чи ца до де вет го ди на.

Сте фан То до си је вић, иа ко
две го ди не мла ђи, так ми чио
се у гру пи пет на е сто го ди шња -
ка и осво јио је сре бр но од -
лич је. У фи на лу је из гу био
од ре пре зен та тив ца на ше зе -

мље. Ка дет ки ња Јо ва на Ви -
ћен тић за ра ди ла је брон за но
од лич је, а над ме тао се и Алек -
са Јо вић, ко ји је за у зео сед -
мо ме сто.

РВА ЧИ НИ ЖУ МЕ ДА ЉЕ

У за вр шном, тре ћем ко лу Ку -
па Ср би је у га ђа њу из ва зду -
шног оруж ја по А-про гра му у
кон ку рен ци ји ју ни о ра и се ни -
о ра, одр жа ном про шлог ви -
кен да у Бе о гра ду, над ме та ло
се де вет так ми ча ра Стре љач -
ке дру жи не „Пан че во 1813”, а
уче ство ва ле су и две му шке
еки пе.

Тим се ни о ра из на шег гра да
ко ји се так ми чио у га ђа њу из
пу шке за у зео је че твр то ме сто,
али је осво јио и се дам бо до ва.
На сту пи ли су Де јан Пе шић
(618,1 круг), Га бри јел Да у то -
вић (614), Да ли бор Па вло вић
(595) и ка дет Алек са Ра ко њац
(572,6 кру го ва). Ка дет ки ња Те -
о до ра Кон дић је де би то ва ла,
по го див ши 551 круг у кон ку -
рен ци ји ју ни ор ки ко је су се
над ме та ле у га ђа њу из пу шке.

Еки па се ни о ра СД-а „Пан -
че во 1813” у га ђа њу из пи што -
ља пла си ра ла се на осмо ме сто
и осво ји ла је је дан бод. Пу ца -
ли су Алек сан дар Зу бо вић (531
круг), ју ни ор Ђор ђе Јов че вић
(510) и ка дет Ми хај ло Сли јеп -
че вић (475 кру го ва), ко ји је
успе шно де би то вао уме сто се -
ни о ра Јо ва на Па вли це.

На ко нач ној та бе ли, по сле
три ко ла, у фи на ле Ку па Ср би -
је, ко је ће би ти одр жа но 9. и
10. фе бру а ра, пла си ра ле су се
обе еки пе се ни о ра СД-а „Пан -
че во 1813” (пу шка и пи штољ).
У по је ди нач ној кон ку рен ци ји
пла сман у за вр шни цу из бо ри -
ли су ју ни ор Ђор ђе Јов че вић,
ко ји се на ла зи на де ве том ме -
сту ме ђу ју ни о ри ма у га ђа њу
из пи што ља, и че твр то пла си -
ра ни Де јан Пе шић у над ме та -

њу се ни о ра у га ђа њу из ва зду -
шне пу шке.

По на ја ви се лек то ра ре пре -
зен та ци је Ср би је Дра га на До -
не ви ћа, та по зи ци ја Де ја ну

обез бе ђу је и уче шће на пре -
сти жном ме ђу на род ном тур -
ни ру у Мин хе ну, кра јем ја ну -
а ра, где ће на сту пи ти стрел ци
из це лог све та.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У ЏУДУ

ДИНАМО ПОНОВО ПРВОЛИГАШ
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Ђорђе Лабовић,
гимназијалац:

     – Вероватно ћу
отићи до Београда
да се прошетам с
другарима. Почео је
распуст па ћемо
имати и припреме
за Нову годину.

Стефанос Моутсос,
гимназијалац:

     – Провешћу време с
другарима, али и с по-
родицом. Празници су
па ћемо углавном бити
сви код куће.

Јелена Живковић,
проф. немачког:

     – У суботу ћу ићи 
код другарице на ручак,
дружићемо се цео дан.
Другог дана викенда ћу
се одмарати.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Украс
Уса мље ност не мо ра да има ло шу ко но та ци ју.

    Ако је чо век ко ри сти за ко ри сне ства ри.

    По пут ин тро спек ци је, ре ци мо.

    Са мо про пи ти ва ња и пре по зна ва ња соп стве них ма на и вр ли -

на. Тим ре дом.

    Сам ство уме да бу де украс.

    Ипак, бу ди мо у дру штву оми ље них осо ба у 2019.

За мр зну ти
Ка ква ци ца – да се смр знеш, ка жу ли ко ви.

    По што за мр знеш ка дар фил ма, до би јеш фот ку, се квен цу.

    Сар ма је и из за мр зи ва ча до бра под усло вом да је од лич но

ску ва на.

    Ка да се сту ден ти при пре ме за ис пит, он да не ма ни зи ме ни

смр за ва ња.

    За мр зну ти из раз ли ца уме да ода ту гу.

    Али и сми ре ност – бу ди мо та кви у 2019.

Ли ца
По сто је мај сто ри ко ји пре ма из ра зу не чи јег ли ца, уз од го во ре на

два-три пи та ња, зна ју да ка жу ка ко се та осо ба осе ћа.

    Ка ко раз ми шља.

    Че му стре ми.

    Сви, нор мал но, има мо пра во на гре шке.

    Ва ља их, са мо, пре по зна ва ти и ис пра вља ти.

    Уз нај леп ша ли ца ко ја на ше очи же ле да гле да ју, бу ди мо у

2019. го ди ни за до вољ ни оним што ви ди мо у огле да лу.

Сјај на пар ти ја Са ше 
Ра до ви ћа

У су бо ту до ла зи 
ОКК Бе о град

И по ред то га што им те жак рас по ред
ни ма ло не иде на ру ку и што су тим де -
сет ко ва ле по вре де и ви ру си, ко шар ка -
ши Та ми ша сна жно „гу ра ју” да ље кроз
пр вен стве ну тр ку. По сле те шког го сто -
ва ња и по ра за у Чач ку пред Ду ша ном
Кне же ви ћем и ње го вим са и гра чи ма про -
шлог ви кен да је био још је дан ве ли ки
ис пит. Пу то ва ли су Ва ље во, где их је у
14. ко лу Ко шар ка шке ли ге Ср би је че -
као „про бу ђе ни” Ме та лац.

Шеф струч ног шта ба еки пе из на шег
гра да Бо јан Јо ви чић то ком не де ље је
му ку му чио на тре нин зи ма, ни је имао
до во љан број игра ча, рад је био оте -
жан... Ипак, Пан чев ци су још јед ном
по ка за ли да су нај бо љи ка да је то нај -
по треб ни је: Ме та лац –Та миш 87:106, по
че твр ти на ма 23:24, 26:25, 15:26 и 23:31.

Око 300 гле да ла ца у ва љев ској ха ли
спор то ва ви де ло је ве о ма до бру ко шар -
ка шку пред ста ву. Та миш је на ду ел с
Ме тал цем иза шао без пр вог плеј меј ке -
ра Алек сан дра Ил ки ћа, ни је играо ни
Бра ни слав Ла бу до вић, а мно ги мом ци
су, иа ко „ро ви ти” по сле бо ле сти, мо ра -
ли да за у зму по зи ци је у ти му.

Чи та во пр во по лу вре ме про те кло је у
из јед на че ној игри. Та ми шу је за „по ла
ко ша” при па ла пр ва, а Ме тал цу дру га
че твр ти на, па се и на од мор оти шло с
не ре ше ним ре зул та том – 49:49.

По сле од мо ра сли ка на те ре ну се знат -
но из ме ни ла, и то у ко рист еки пе из

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТРИ ЈУМФ ТА МИ ША У ВА ЉЕ ВУ

У спорт ској ха ли „Дра гу тин То ма ше -
вић” у су бо ту, 15. де цем бра, одр жан је
ме ђу школ ски тур нир у бад мин то ну под
на зи вом „Пе тро вац на Мла ви 2018”.

Ово так ми че ње је ор га ни зо ва но под
по кро ви тељ ством Ми ни стар ства омла -
ди не и спор та Ре пу бли ке Ср би је, Бад -
мин тон са ве за Ср би је и Оп шти не Пе -
тро вац на Мла ви, а уче ство ва ла су 54
так ми ча ра и так ми чар ке из 33 шко ле
из: Бе о гра да, Кра гу јев ца, Пан че ва, Кру -
шев ца, Вр шца, Ве ли ког Сре ди шта, Чач -
ка, Зре ња ни на и Пе тров ца на Мла ви.

У из у зет но ја кој кон ку рен ци ји шко -
лар ци из Пан че ва за слу жи ли су две ме -
да ље. Бо шко Ја ко вље вић, уче ник тре -
ћег раз ре да Основ не шко ле „Бран ко
Ра ди че вић”, осво јио је брон за ну ме да -
љу. Ка та ри на Виг, уче ни ца ше стог раз -
ре да Основ не шко ле „Иси до ра Се ку -

лић”, оки ти ла се сре бр ним од лич јем,
по сле из у зет но уз бу дљи ве бор бе у фи -

на лу про тив до ма ће так ми чар ке Ка та -
ри не Ра кић. А. Ж.

БАД МИН ТОН У ПЕ ТРОВ ЦУ НА МЛА ВИ

КА ТА РИ НИ СРЕ БРО, БО ШКУ БРОН ЗА

нашег гра да. Пред во ђен фан та стич ним
Са шом Ра до ви ћем на ме сту плеј меј ке -
ра, ко ји је на нај бо љи на чин за ме нио
по вре ђе ног Ил ки ћа, Та миш је пре у зео
кон тро лу над утак ми цом и у свим еле -
мен ти ма игре над ви сио је до ма ћи на.
Раз и гра ли су се Ду шан Кне же вић и
Иван Сми ља нић, а ка да је Бо јан Кр сто -
вић по го дио за три по е на, пред ност Та -
ми ша по ста ла је дво ци фре на. У по след -
њу че твр ти ну Пан чев ци су ушли с „ви -
шком” од је да на ест по е на, што је, ка -
сни је ће се ис по ста ви ти, би ло не до сти -
жно за ко шар ка ше Ме тал ца.

Тим из на шег гра да до ва жног три -
јум фа пред во дио је Са ша Ра до вић, са

24 по е на, од че га и три „трој ке”, и де вет
аси стен ци ја. Ње му уз ра ме био је сјај -
ни Иван Сми ља нић, са 23 по е на и 11
ско ко ва.

– Че сти там мо јим игра чи ма на по бе -
ди, зна ли смо шта нас че ка у ко шар ка -
шком гра ду про тив клу ба с ве ли ком
тра ди ци јом. У по след ње две се зо не ве -
за ли смо две по бе де у Ва ље ву, а пре то -
га ни јед ном ни смо три јум фо ва ли на
том вру ћем те ре ну. Има ли смо мно го
про бле ма с по вре да ма и сто мач ним ви -
ру сом пред овај меч, у че твр так смо
тре ни ра ли са са мо шест игра ча. Са ша
Ра до вић, пан че вач ко де те, био је фан -
та сти чан у овом су сре ту. Од и грао је меч
ка ри је ре, на док на дио је од су ство Ил -
ки ћа, и дра го ми је због ње га. У дру гом
по лу вре ме ну смо сте гли од бра ну и на
вре ме ство ри ли пред ност, ко ју смо са -
чу ва ли до кра ја. Са да оче ку је мо ду ел
са ОКК Бе о гра дом. Би ће то вр ло те жак
меч, опет не ће мо би ти ком плет ни, али
да ће мо све од се бе – ре као је у те ле -
фон ском раз го во ру тре нер Та ми ша Бо -
јан Јо ви чић.

Тим из на шег гра да играо је у са ста -
ву: Ми тро вић (15 по е на), Ча бри ло, Ил -
кић, Ра до вић (24), Кр сто вић (13), Кне -
же вић (15), Тор њан ски (10), Шу шић,
Је ко вић (шест), Сми ља нић (23 по е на)
и Ла бу до вић.

У су бо ту, 29. де цем бра, у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту, у 15. ко лу КЛС-а,
го сту је ОКК Бе о град. Утак ми ца по чи -
ње у 18.30.

А. Живковић


