
го ди не, нео вла шће но и про тив за ко ни -
то про из во дио суп стан цу ка на бис. Све
је по че ло ка да је пре две го ди не од
јед ног при ја те ља до био ма ри ху а ну у
све жем ста њу, за јед но са се мен ка ма.
Он ју је раз вр стао на ли сто ве, цва сти и
ста бљи ке, а по том осу шио и пре па ко -
вао у по де сну ам ба ла жу.

На кон хап ше ња спро ве ден је пре -
трес ње го ве ку ће и том при ли ком по -
ли цај ци су у ра ди о ни ци, у за кљу ча ној
фи о ци сто ла, про на шли три пла стич -
не те гле. У њи ма је би ло 62,54 гра ма
не то ма се цва сти и гра на ма ри ху а не.

То ни је би ло све, с об зи ром на то
да су по ли цај ци у за мр зи ва чу у по -
моћ ној про сто ри ји от кри ли још два
ки ло гра ма и 417 гра ма не то ма се ли -
сто ва ма ри ху а не. Бра ни сла ву Л. се
очи глед но до па ло то што је ра дио,
јер је то ком мар та про шле го ди не у
ба шти сво је ку ће по са дио се мен ке
пси хо ак тив не суп стан це ко но пље, ко -
је је та ко ђе до био од при ја те ља.

Он је зе мљу и се мен ке си пао у пла -
стич не ко фе и ка ни сте ре, по сле че га

Политика
Помоћ деци 

са сметњама 

у развоју

» страна 4

цена 40 динара

Економија
Сто жена – сто

минијатура

» страна 6

Екологија/просвета
Кривична одговорност

због угрожавања

здравља људи

» страна 7

Хроника
Колико сте социјално

интелигентни

» страна 8

Село

Награђени банатски

хлеб и штрудла

» страна 11

Култура
„Банатски разбојници”

пред публиком 

у Румунији

» страна 12

Фото-репортаже
Мали јубилеј у знаку

„Малог принца”

» страна 25

Спорт
„Дизелка” газдује

Банатом

» страна 27

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  30 .  НОВЕМБРА 2018.Број 4792, година CL

Пан че вач ке су ди је 
ис прав но по сту па ле и 
од ме ри ле ка зну

Пр во сте пе но су ђе ње 
за вр ше но за го ди ну да на

Бе о град ски Апе ла ци о ни суд по твр -
дио је пре су ду пан че вач ког Ви шег су -
да на осно ву ко је је Бра ни слав Л. осу -
ђен на три го ди не за тво ра. Ње му је та
ка зна из ре че на 16. ју ла ове го ди не у
Пан че ву за кри вич но де ло нео вла -
шће на про из вод ња и ста вља ње у про -
мет опој них дро га из чла на 246. Кри -
вич ног за ко на.

Бра ни слав Л. је про гла шен кри вим
за то што је у два на вра та, 2016. и 2017.

ПО ТВР ЂЕ НА ПРЕ СУ ДА ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ ВИ ШЕГ СУ ДА

ТРИ ГО ДИ НЕ ЗА ПРО ДА ЈУ И ГА ЈЕ ЊЕ ДРО ГЕ
је то за ли вао. Од тог за са да, ко ји је
све вре ме не го вао, до био је 490 би ља -
ка. Ме ђу тим, по ли цај ци су от кри ли
ту дро гу ко ју је га јио, оти шли су до
ње го ве ку ће и од у зе ли је. Ка да су по -
се кли све ста бљи ке, осу ши ли су их и
до би ли укуп но 1.460,39 гра ма.

Пре ма ко нач ној од лу ци Апе ла ци о -
ног су да, ка да је реч о ка зни ко ја је
из ре че на у пр вом сте пе ну, пан че вач -
ки Ви ши суд је пра вил но имао у ви ду
олак ша ва ју ће окол но сти у ко рист окри -
вље ног, и то ње гов ра ни ји жи вот и
по ро дич не при ли ке. За кљу че но је да
је пр во сте пе ни суд осно ва но као олак -
ша ва ју ће окол но сти узео у об зир то
што је оп ту же ни по ка зао искре но ка -
ја ње пред су дом, као и ње гов ра ни ји
жи вот и по ро дич не при ли ке. Суд ни -
је на шао оте жа ва ју ће окол но сти.

„Има ју ћи у ви ду све те окол но сти,
пр во сте пе ни суд је пра вил но окри -
вље ног осу дио на ка зну за тво ра у тра -
ја њу од три го ди не, сма тра ју ћи да ће
се је ди но на та кав на чин, ефек тив -
ном ка зном за тво ра, оства ри ти свр ха
из ри ца ња кри вич них санк ци ја, као и
свр ха ка жња ва ња”, пи ше на кра ју тек -
ста обра зло же ња од лу ке Апе ла ци о ног
су да у Бе о гра ду.

Ова од лу ка ни је са мо при зна ње и
по твр да ва ља но сти од лу ка ко је до но -
се су ди је у пан че вач ком Ви шем су ду,
већ и до каз бр зи не и ефи ка сно сти
њи хо вог ра да. На и ме, пан че вач ка по -
ли ци ја је ухап си ла Бра ни сла ва Л. 24.
ма ја 2017. го ди не, а сре ди ном ју ла
ове го ди не пан че вач ке су ди је су про -
тив ње га из ре кле пр во сте пе ну пре су -
ду. Ка да се узме у об зир да су не ка да
су ђе ња у на шем гра ду тра ја ла ви ше
го ди на, та ква бр зи на за слу жу је по -
хва ле. То је зна чај но, јер се ве ћи на
за мер ки на ра чун на шег пра во су ђа из
ино стран ства од но си упра во на спо -
рост и ду жи ну тра ја ња су ђе ња.

М. Гли го рић
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Стигла будућност на 
Одељење хемодијализе
» страна 9

„Динамо” не 
препушта трон
» страна 26

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.

ЉУБАВ

УУ  ВВии  шшеемм  ссуу  ддуу  ппррее  ссуу  ддее  ссее  ддоо  нноо  ссее  ммнноо  ггоо  ббрр  жжее  ннее  ггоо  ннее  ккаа  ддаа
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ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Уметничка инсталација.

У нашем граду, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 30. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Цр ни пе так и бе ле ов це
Док ис пи су јем пр ве ре до ве овог тек ста, Са ња ме на „Ме син џе ру” пи -

та ко ју ћу те му ове не де ље об ра ђи ва ти. „Цр ни пе так”, ка жем јој. „А,

то је оно кад нај пре по диг ну це не за 30%, па ти ша тро да ју по пуст

20%? Или оно кад на ја ве шок сни же ња, па сни же ње не до би јеш, а

оста не ти са мо шок? Или кад ку пиш па кет јеф ти не чо ко ла де, јер на

ко мад не ма, па скон таш да имаш фо ре да је по је деш до по но ћи, јер

су тра ис ти че рок? Зна чи, за вр ши ла би на де по ни ји да је ти ни си ку -

пио! Цр но је ме ни све још од овог пет ка кад сам у ту ри стич кој аген -

ци ји хте ла да ре зер ви шем ви лу за сле де ће ле то, јер је, као, све би ло

на не ствар ном по пу сту. И већ сам се ви де ла на пла жи, кад оно, ме -

ђу тим, од свих ви ла, баш та им ни је на ак ци ји. Та ко ми ре кли. Мо ре

мрш! Ма њи сам бак суз на пе так три на е сти не го на цр ни пе так, ма ни

ме то га”, та ко је гла сио Са њин тор на до од од го во ра.

А баш о то ме сам и хте ла да пи шем. У Аме ри ци се ред зна. Ода тле

су „за кон” о цр ном пет ку из дик ти ра ли по тро ша чи ма у Евро пи, ко ји

су од мах до ка за ли да ко ње (и не до вољ но оши ша не ов це) за тр ку

кон зу ме ри зма и те ка ко има ју. Иде ја је пре ко ба ре, да кле, сле де ћа:

пр вог пет ка на кон Да на за хвал но сти тра ди ци о нал но по чи ње се зо на

бо жић не ку по ви не. Тог да на, а ове го ди не је то био 23. но вем бар, тр -

гов ци мак си мал но сни жа ва ју це не и да ју не ве ро ват не по пу сте, што

им до но си и до 40 од сто укуп ног го ди шњег про ме та. Тр жни цен три

су за ову при ли ку рас ко шно де ко ри са ни, а цео кон цепт до га ђа ја под -

се ћа на ве ли ки спек такл. То уоп ште ни је слу чај но, јер са вре ме ну

кон зу ме ри стич ку кул ту ру, ко јом до ми ни ра ју иде је по тро шње и за -

ба ве, а под сти чу је ма сов ни ме ди ји, мо же мо упра во ока рак те ри са ти

као кул ту ру спек та кла. До ду ше, спек такл се пре ко ба ре че сто пре -

тво ри у онај ка кви су се не кад пра ти ли на гла ди ја тор ским бо ри ли -

шти ма, јер у по хо ду на истин ски јеф ти не про из во де бу де и озбиљ -

них ту ча, па и ра ње них и те шко по вре ђе них ју на ка.

Та ко је у Аме ри ци, али у Ср би ји је ипак при ча не што дру га чи ја.

Ни ти су по пу сти ствар но по пу сти, ни ти смо ми ствар но по тро ша чи,

по што и не ма мо шта да тро ши мо. И иа ко нам се цр ни пе так за јед но

с Но ћи ве шти ца ушу њао на ма ла вра та, ре кло би се да ће се та иде ја

те шко за при ми ти на ово ме тлу, ба рем ова ква на ка рад на ка ква је са -

да. Јер наш на род мо жда сва шта је сте, али глуп ни је. Тр гов ци то из -

гле да ни су схва ти ли, па сва ке го ди не уме сто истин ских по пу ста, под

ети ке том цр ног пет ка, по ку ша ва ју да нам ува ле или ре дов не це не

или бофл ро бу, или нас тек ве ли ким про цен ти ма ис так ну тим на из -

ло зи ма на ма ме да уђе мо у рад њу да би смо уста но ви ли да баш за оно

што на ма тре ба по пуст ипак не ва жи. И чак и ка да по сто је не ка ква

сни же ња, це не су и да ље не ко ли ко пу та ви ше не го у тр жним цен три -

ма у Ита ли ји, Не мач кој или Ау стри ји. Но иа ко тр гов ци ра чу на ју на

пси хо ло ги ју ста да, код нас им то не ће про ћи. Мо жда ће нас, у крај -

њем слу ча ју, на ма ми ти да про ше та мо по тр жном цен тру, али ми рис

пре ва ре ће још на ула зним вра ти ма про бу ди ти зми ју у на шем џе пу,

па им од чи та ве те ра бо те сла ба вај да.

А ко он да чи ни оно ма ло по тро шач ког де ла по пу ла ци је у Ср ба ко -

ји фа кат ола ко се је нов ча ни це по тр жним цен три ма? Па ко вам па -

да на ум? Они што па ру не це не јер је ни су са ми (кр ва во) за ра ди ли,

зар не? О њи ма у де бе лом про цен ту и је сте реч. Ла ко ми на мо ду и

трен до ве, та кви ра си па ју не ми ли це, али је дан им про блем ипак за -

да је по ве ли ке му ке: кад ку пе но ве кр пи це, зад њи цу у њих ја ко те шко

сме сте. Пре пре ку им, на слу ћу је те, пред ста вља пра зи лук стра те шки

сме штен у епи цен тар зби ва ња, та ко да о њи ма и њи хо вом ка рак те ру

и по ре клу све бу де ја сно на пр ви по глед.

Не ка та кви ма њи хо вог цр ног пет ка, ми ће мо се с ово ма ло цр ка -

ви це из ди ћи из над ша ре них ла жа и јеф ти не ма гле до ка зу ју ћи да мо -

жда је смо си ро ти, али смо за то по но сни, ин фор ми са ни, со фи сти ци -

ра ни и зах тев ни и узда мо се у соп стве ни здрав ра зум, а не у ре клам не

сло га не. За ши ша ње ни смо. Тр гов ци, од ло жи те ма ка зе и при ла го ди -

те се. Или сец кај те пра зи лук. Зна те већ где је.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан

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.

Зи ма 2006. го ди не би ла је од оних за
ко је се ка же: не по но ви ла се ни кад
ви ше. Из Ру си је је сти гао хла дан та -
лас ко ји је за хва тио чи та ву Евро пу,
тем пе ра ту ре су осет но па ле, а ис по -
ру ке га са Ср би ји сма ње не су за 24 од -
сто. Због то га су ре ду ко ва не ко ли чи -
не овог енер ген та за фир ме у на шем
гра ду, а кри за је би ла то ли ко ве ли ка
да је ма ло не до ста ја ло да се ис кљу че
при о ри тет ни по тро ша чи, као што су
до ма ћин ства ко ја су по ве за на на цен -
трал ни си стем гре ја ња, шко ле и бол -
ни це.

Ово је би ла глав на те ма „Пан чев -
ца” број 4125, об ја вље ног 27. ја ну а ра
2006. го ди не, а па жњу но ви на ра на -
шег ли ста при ву кла је и си ту а ци ја у
„Пе тро хе ми ји”. Од пе то ок то бар ских
про ме на 2000. го ди не на чел ној по -
зи ци ји у тој фа бри ци из ре ђа ло се пет
ди рек то ра (Сло бо дан Тре сач, Зо ран
Кр стић, Ма ној ло Гли шић, Ми лан Ду -
дић и Си ни ша Бо ро вић).

КАД СТЕГ НЕ РУ СКА ЗИ МА

Због то га смо у „Пан чев цу” број
4125 об ја ви ли па ра лел ни ин тер вју у
ко ме су го во ри ли син ди кал ни ли де -
ри у „Пе тро хе ми ји” Злат ко Бе кић и
Ми ша Фа ра га. Они су се сло жи ли у
то ме да је 2006. као ни јед на го ди на
ра ни је иза зов на за фа бри ку у ко јој ра -
де, јер се у њој оче ку је да „Пе тро хе -
ми ја” бу де при ва ти зо ва на. Због то га
је, ка ко су се по но во сло жи ли, ва жно
да но ви ди рек тор те фа бри ке бу де
лич ност ко ја ће би ти ра зум на и то ле -
рант на и не ко ко ће у нор мал ној ат -
мос фе ри са ра ђи ва ти с рад ни ци ма.

На по ли тич ким стра на ма на шег ли -
ста, из ме ђу оста лог, пи са ли смо о ре -
вол ту Град ског од бо ра ЛСВ-а због то -
га што је бив ши од бор ник ли га ша
Алек сан дар Вуч ко вић пре шао у Де -
мо крат ску стран ку, а ни је вра тио од -
бор нич ки ман дат.

На кон фе рен ци ји за но ви на ре ЛСВ-а
пред став ни ци ма ло кал них ме ди ја
скре ну та је па жња да се на осно ву овог

слу ча ја још јед ном по ка за ло ко ли ко
би би ло до бро ка да би се про ме ни ли
За кон о из бо ру по сла ни ка и јед на од
ње го вих од ред би: да је по сла ник је -
ди ни вла сник ман да та, а не стран ка
на чи јој ли сти је ушао у скуп шти ну.

У из ве шта ју са сед ни це Управ ног
од бо ра Ди рек ци је за из град њу и уре -
ђе ње гра да ис та кли смо јед ну ва жну
од лу ку. Из гла са но је да се из дво ји се -
дам ми ли о на ди на ра за ге о дет ско сни -
ма ње те ре на и из ра ду ка та стар ско-то -
по граф ског пла на за по тре бе из град ње
мул ти функ ци о нал не спорт ске ха ле у
Ма лом ри ту. Јо ван Стан ко вић, је дан
од чел ни ка Ди рек ци је, об ја снио је да
је то „са мо пред и гра и пр ви зва нич ни
ко рак у ре а ли за ци ји свих до са да шњих
од лу ка у Пан че ву ве за них за из град -
њу ха ле”.

Та да шњи „Пан че вац” је пи сао и о
при пре ма ма за при ва ти за ци ју „Азо та -
ре” и Ста кла ре. За ку по ви ну „Азо та -
ре” сти гло је пет по ну да за ку по ви ну
(из ме ђу оста лих, од срп ско-ли тван -
ског кон зор ци ју ма „Уни вер зал хол -
динг” и „Ар ви”, ко ји ју је ка сни је упро -
па стио), а за ку по ви ну Ста кла ре ја ви ле
су се са мо две не по зна те фир ме из
ино стран ства.

М. Глигорић



АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

Осмех – ваш 
нај бо љи адут

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,
у „Ни ко ден ту” су од лу чи ли да
по но во по кре ну ве ли ку је се њу
ак ци ју „По вра ти осмех”, у окви -
ру ко је сви они ко ји ма су нео п -

ход не услу ге из обла сти це ло -
куп не сто ма то ло ги је, оства ру ју
пра во на чак до 30% по пу ста.

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.

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
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љу-
бица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара 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 ма-
гистар кардиологије са Ин-
ститута „Дедиње”. Специја-
листички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука ср-
ца је 4.000 динара, а могу-
ће је урадити и специјали-
стички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 ди-
нара.

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 хематоло-
шко-биохемијској лабора-

торији те установе пацијен-
ти већину верификованих,
контролисаних и сумира-
них резултата могу добити
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

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Петак, 30. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПО ТРЕ СИ У ОБЛА СТИ ОСИ ГУ РА ЊА ОД АУ ТО ОД ГО ВОР НО СТИ

ДО СТА ЈЕ БИ ЛО СА МО ВО ЉЕ, ПО ДР ШКА
НА ЦИ О НАЛ НИМ КОМ ПА НИ ЈА МА

Јед но стра на од лу ка
УОС-а сви ма оте жа ва
по сло ва ње

Да би се са мо во љи
ста ло на пут, 
осно ва но но во 
удру же ње

Дру штва за оси гу ра ње су пре -
ко Удру же ња оси гу ра ва ча Ср -
би је (УОС) од лу чи ла да од 1.
но вем бра ове го ди не про ви зи -
ја за про да ју по ли са од ау то од -
го вор но сти бу де 5% од вред -
но сти по ли се. Ова јед но стра но
до не та од лу ка иза зва ла је бу ру
и ве ли ко не за до вољ ство у пред -
у зе ћи ма и аген ци ја ма ко је се
ба ве оси гу ра њем од ау то од го -
вор но сти. Но во на ста ла си ту а -
ци ја ути ца ла је и на то да 25.
но вем бра бу де фор ми ра но
Удру же ње осни ва ча тех нич ких
пре гле да и аген ци ја за ре ги -
стра ци ју Ср би је (УТАС).

Зо ран Пе шев ски, пред сед -
ник Управ ног од бо ра но во о -
сно ва ног удру же ња и вла сник
Ау то-цен тра „Зо ки” из Пан че -
ва, ко ји је већ 27 го ди на ли дер
у оси гу ра њу од ау то од го вор но -
сти, дао је свој ко мен тар на
ову те му.

– Мно ги ових да на од го вор -
ност за сма ње ње про ви зи је пре -
ба цу ју на На род ну бан ку Ср би -
је, али та кав став је пот пу но нео -
прав дан бу ду ћи да је Удру же ње
оси гу ра ва ча има ло при ли ку да
да свој пред лог, што оно ни је
учи ни ло. То се де ша ва ло и ра -
ни је. У на шем до са да шњем ис -
ку ству, то ком ви ше од две и по
де це ни је, ко ли ко по слу је Ау то-
цен тар „Зо ки”, већ се осам или
де вет пу та де си ло да Удру же ње
оси гу ра ва ча пред ло жи ви си ну
про ви зи је, а да се по том не при -
др жа ва соп стве ног пред ло га: не -
ка од чла ни ца већ на ред ног да -
на са мо и ни ци ја тив но пре кр ши
до го вор – ис ти че Пе шев ски.

Ин те ре се пред у зе ћа ко ја се
ба ве оси гу ра њем од ау то од го -

шти ти ин те ре се сво јих чла ни -
ца, то се, на рав но, не де ша ва,
јер ње ни осни ва чи не же ле да
до ла зе у су коб са оси гу ра ва ју -
ћим дру штви ма ко ји ма њи хо -
во при ват но пред у зе ће про да -
је опре му. Ја ва шлу ку, са мо во -
љи и про па ги ра њу лич них ин -
те ре са у НА ТЕП-у се мо гло
ста ти на пут са мо фор ми ра -
њем но вог удру же ња УТАС, у

ја ви ти. То, ме ђу тим, до да нас
ни је ура дио, што нас је на ве -
ло на по ми сао да УОС ни је за -
ин те ре со ван за ре ша ва ње ак -
ту ел них про бле ма. Ми у УТАС-
у ће мо, у са рад њи с МУП-ом,
Ми ни стар ством тр го ви не и,
на да мо се, УОС-ом, ак тив но и
убр за но ра ди ти на из на ла же -
њу ре ше ња за све по те шко ће
ко је у овом тре нут ку ре ме те
рад пред у зе ћа ко ја се ба ве тех -
нич ким пре гле дом и аген ци ја
за ре ги стра ци ју во зи ла – ис -
та као је пред сед ник Управ ног
од бо ра УТАС-а и до дао да ни -
јед на од лу ка не ће би ти до не -

та без кон сул та ци ја с пред -
став ни ци ма УО.

Пе шев ски се освр нуо и на
чи ње ни цу да у по след ње вре -
ме пред у зе ћа ко ја се ба ве тех -
нич ким пре гле дом бој ко ту ју
„Ђе не ра ли оси гу ра ње”.

– По др жа ва мо тај бој кот,
али сма тра мо да он тре ба да
се про ши ри и на сва оста ла
ино стра на оси гу ра ва ју ћа дру -

вор но сти тре ба ло би да шти ти
На ци о нал на асо ци ја ци ја тех -
нич ких пре гле да (НА ТЕП), али
Пе шев ски на во ди да и ов де по -
сто је озбиљ ни про бле ми:

– Не до пу сти во је то што су
осни ва чи НА ТЕП-а ујед но и
вла сни ци при ват ног пред у зе -
ћа за про да ју и сер ви си ра ње
опре ме за тех нич ке пре гле де.
Иа ко ова асо ци ја ци ја тре ба да

ко је се за са мо не ко ли ко да на
учла ни ло пре ко шестсто при -
вред них су бје ка та, а тај број
из са та у сат ра сте. Од мах по
осни ва њу удру же ња ја сам као
пред сед ник Управ ног од бо ра
меј лом и те ле фон ским пу тем
по ку шао да кон так ти рам с ге -
не рал ним се кре та ром УОС-а,
али ре че но ми је да је он на
са стан ку и да ће се на кнад но

У СУБОТУ, У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Фестивал 
интеркултуралности

штва, бу ду ћи да је њи ма ва -
жан са мо про фит и да их до -
бро бит кли је на та не ин те ре -
су је. Ми увек без ре зер вну по -
др шку пру жа мо на ци о нал ним
ком па ни ја ма, па је та ко и овог
пу та на ша пре по ру ка да сва
пред у зе ћа ко ја се ба ве тех нич -
ким пре гле ди ма оства ре са -
рад њу с до ма ћом ком па ни јом
„Ду нав оси гу ра ње” – за кљу чио
је Пе шев ски.

О бу ду ћим по те зи ма јав ност
ће би ти оба ве шта ва на пре ко
свих ме ди ја у зе мљи.

Д. Ко жан

Зо ран Пе шев ски: „Је дан од при о ри те та је вра ћа ње аван са оси гу ра ва ју ћим дру штви ма”

Основна школа „Братство–је-
динство” у сарадњи с Култур-
ним центром Панчева, органи-
зацијом уметника „Базаарт” и
СКПД-ом „Ђетван” организује
Дечји драмски фестивал под
називом „Нека интеркултурал-
ност буде наша стварност”.

Фестивал ће бити одржан у
суботу, 1. децембра, од 10 сати,
у дворани Културног центра и
окупиће драмске групе основ-
них и уметничких школа и удру-
жења с територије Панчева.

– Програм је бесплатан за
публику, која ће имати прили-
ку да се упозна с позоришним

животом наших школа и да,
поред сценских вештина изво-
ђача, види и како деца основ-
ношколског узраста предста-
вљају и решавају питања сло-
жености наших идентитета, у
којима се укрштају многоброј-
ни утицаји различитих тради-
ција и култура овог поднебља –
истакла је Даница Вулићевић,
координаторка фестивала.

Манифестацију је суфинан-
сирао Покрајински секретари-
јат за образовање, прописе,
управу и националне мањине
– националне заједнице.

Д. К.



Шко ле да нас не 
про из во де до во љан
број ино ва то ра и 
кре а ти ва ца

При о ри те ти: кри тич ко
раз ми шља ње, 
ре ша ва ња про бле ма
и ко му ни ка ци ја

У по не де љак, 26. но вем бра,
стар то ва ла је кам па ња ко јом
Ор га ни за ци ја за раз вој ка ри је -
ре и омла дин ског пред у зет ни -
штва „Connecting” на ја вљу је
филм „Обра зо ва ње за 4.0 ре -
во лу ци ју”. Ка ко је ре као Де низ
Хо ти, из вр шни ди рек тор те не -
про фит не ор га ни за ци је, „филм
го во ри о то ме шта је уло га обра -
зо ва ња у 21. ве ку, од но сно пред -
ста вља за пра во алат ко јим же -
ли мо да за па ли мо ди ску си ју о
4.0 ре во лу ци ји ши ром Ср би је
с ци љем да се обра зо ва ње вра -
ти та мо где му је и ме сто: на
врх пи ра ми де по тре ба”.

Обра зла жу ћи по тре бу за ства -
ра њем овог фил ма, Хо ти је ре -
као да је „наш тре нут ни обра -
зов ни си стем раз ви јен пре ви -
ше од 150 го ди на, остао је исти,
а еко но ми ја се од та да не ве ро -
ват но тран сфор ми са ла: ин ду -

стри је ко је да нас до ми ни ра ју
на шом еко но ми јом ни су по -
сто ја ле пре са мо 20 го ди на”.

До дао је:
– До бит ком па ни ја ши ром

све та се ра пид но уве ћа ва, а па -
ра докс је да исто та ко и не за -
по сле ност не пре ста но ра сте.
Про блем је што на ше шко ле
„сер ви ра ју” зна ње, те сти ра ју ћи
уче ни ке из но ва и из но ва. Оне
јед но став но не про из во де до -
во љан број ино ва то ра и кре а -
ти ва ца. Све до ци смо да дав но
пре ва зи ђе ни мо дел не учи уче -
ни ке ка ко да уче и ми сле. Обра -
зо ва ње ко је да је при о ри те те ве -
шти на ма по пут кре а тив но сти,
пред у зет ни штва, кри тич ког раз -

ми шља ња и ре ша ва ња про бле -
ма, са рад ње и ко му ни ка ци је –
го то во си гур но ће про из ве сти
од го вор не гра ђа не и ино ва тив -
ни је и при ла го дљи ви је ста нов -
ни штво.

Он је на вео да по сто је обра -
зов ни про гра ми ко ји под сти чу
уче ни ке да са ра ђу ју и да са ми
уче. Сви на ве де ни про гра ми
фо ку си ра ни су на про јек те, не
на те сто ве. Под сти чу ини ци ја -
ти ву и пре у зи ма ње „ри зи ка”,
бр зо „про то ти пи ра ње” и уче ње
из соп стве них гре ша ка.

– Наш филм на сто ји да до ку -
мен ту је ини ци ја ти ве, ли де ре у
обра зо ва њу и еду ка то ре ко ји по -
ку ша ва ју да при ла го де фор мал -

ни обра зов ни си стем еко но ми -
ји зна ња и по да та ка. Је дан од
на ших ци ље ва је да ин спи ри -
ше мо про ме ну ка ко би смо сви
за јед но при пре ми ли на шу де цу
за бу дућ ност ко ја је већ ов де.
Ка ко би што ве ћи број љу ди био
у при ли ци да по гле да филм,
при пре ми ли смо кам па њу за
при ку пља ње сред ста ва. Она ће
тра ја ти од 26. но вем бра до 25.
де цем бра – ка зао је Хо ти.

Циљ „Connecting-а” је да при -
ку пе 3.500 до ла ра ка ко би ор -
га ни зо ва ли нај ма ње де сет бес -
плат них про јек ци ја у де сет гра -
до ва. Сред ства ће би ти опре -
де ље на за на јам про сто ра, тро -
шко ве пре во за и он лајн кам -
па њу. Же ља им је да пре ко сај -
та, ко ји је у при пре ми, под -
стак ну ло кал не ак ти ви сте ши -
ром Ср би је да бес плат но пре у -
зму филм и да по том уз по моћ
во ди ча ор га ни зу ју ло кал не про -
јек ци је и ди ску си је.

За ви ше ин фор ма ци ја о кам -
па њи по се ти те: www.connec-
ting.org.rs/obrazovanje-za-4-0-
revoluciju.

Одлука Приштине да повећа таксе за робу из Србије за 100
одсто политички је мотивисана и последица је благе реакци-
је међународне заједнице и Европске уније на досадашње
ванцаринске баријере и мере које је Приштина уводила.

(Расим Љајић, министар трговине и телекомуникација у
Влади Србије, у изјави агенцијама, 22. новембар)

* * *
Ми нећемо да заустављамо њихове камионе, ни путничка
возила, као ни промет робе ка Косову и Метохији. Хоћемо да
покажемо разлику између озбиљног и одговорног понашања,
и неодговорног понашања.

(Председник државе Александар Вучић у изјави новина-
рима после седнице Савета за националну безбедност, 22.
новембар)

* * *
Потез који је повукла Влада Косова је јасно кршење CEF TA
споразума, као и Споразума о стабилизацији и придружива-
њу. Одлука Владе Косова да повећа порез на робу из Србије и
БиХ на 100 одсто је јасна повреда CEF TA и духа ССП-а изме-
ђу ЕУ и Косова. То додатно погоршава ситуацију након на-
метнутог повећања пореза од 10 одсто. Влада Косова мора
одмах да укине ове одлуке.

(Федерика Могерини, висока представница за спољну по-
литику и безбедност Европске уније, у поруци објављеној на
„Твитеру”, 22. новембар)

* * *
Само кажемо оно што су за нас чињенице. Дала сам вам од-
говор и поновићу: у Сребреници се није догодио геноцид.
Такође, ви посматрате Србију као да је она неки изоловани
систем. Погледајте како земље у региону третирају ратне
злочинце. Што се нас тиче, одговорно лице за ужасан злочин
у Сребреници је изручено Хашком трибуналу и Србија је
урадила све што је било до ње.

(Премијерка Србије Ана Брнабић у емисији „Конфликтна
зона” телевизије „Дојче веле”, 21. новембар)

* * *
Сигурно нећу остати овде. Потпуно сам здрав, немам ника-
кве повреде, али дошао сам, видео како све изгледа и могу да
кажем само да више уживам и да ми је лепше да играм у
Европи. Да ли ћу се вратити у току ове сезоне или на крају,
видећемо.

(Наш кошаркашки ас Милош Теодосић у образложењу од-
луке да напусти Америку и НБА лигу и да се врати у Европу,
„Блиц”, 23. новембар)

* * *
Улога Петрије, која ми је поверена, подсетила ме је на то да
је живот неподношљиво тежак без ведрине. Мораш да будеш
жилав и не смеш да се предајеш.

(Милица Михајловић, једна од три глумице које ће играти
главну јунакињу у представи „Петријин венац” у „Атељеу
212”)

* * *
Иако су у управи америчког фудбалског лигаша „Ел-Еј га-
лакси” демантовали да желе да продају Златана Ибрахимо-
вића, његов некадашњи клуб „Милан” је изгледа заинтересо-
ван за Ибрин повратак. Они су му понудили да потпишу с
њим уговор на шест месеци, а да за то време добија плату од
два милиона евра месечно, уз могућност продужења уговора
на још годину дана. Ибрахимовић је играо у „Милану” две
године, а за то време је постигао 56 голова.

(„Данас”, 23. новембар)
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Страну припремио
Синиша 

Трајковић

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ПО МОЋ ДЕ ЦИ СА СМЕТ ЊА МА У РАЗ ВО ЈУ

ових ме ра ва жна и из ра да стра -
те ги је на ана ли тич кој осно ви.
Из во ђач овог по сла је од ре -
дио екс тер ни тим ко ји се са -
сто ји од три струч ња ка, а су -
фи на си ра ју ћа сред ства Град
је до био на по кра јин ском 
кон кур су.

Рок за из ра ду до ку мен та је
пет ме се ци, па је Ве ће за кљу -
чи ло да тре ба фор ми ра ти сед -
мо чла ни ин тер ни тим с гра до -
на чел ни ком на че лу, као и да
јав на пред у зе ћа на зах тев ти -
ма тре ба да пру жа ју тех нич ку
по др шку.

Скра ћи ва ње ли сте
Да та је за тим са гла сност за по -
кре та ње по ступ ка јав не на бав -
ке ма ле вред но сти за услу гу
лич ног пра ти о ца де те та са смет -
ња ма у раз во ју или са ин ва ли -
ди те том, ка ко би био обез бе -
ђен кон ти ну и тет у то ме и то -
ком 2019. Ре сор на чла ни ца
Град ског ве ћа Су за на Јо ва но -
вић је ре кла:

– Кра јем ок то бра смо утвр -
ди ли пред лог од лу ке о бу џе ту
за сле де ћу го ди ну, ко ји се ба ви
и со ци јал ном за шти том. Са да
мо ра мо да рас пи ше мо пред -
мет ну јав ну на бав ку, јер у за -
ко ну сто ји да се све услу ге со -
ци јал не за шти те тре ти ра ју као
на бав ке ма ле вред но сти због
ефи ка сно сти и бр зи не у спро -
во ђе њу.

Про гра му енер гет ске ефи -
ка сно сти гра да Пан че ва за пе -
ри од од 2018. до 2020. го ди не
па жња је по све ће на од мах на -
кон то га. Овај акт је у скла ду

У пр ви раз ред 
основ не шко ле 
упи са на 1.144 уче ни ка
у 52 оде ље ња

Уво ђе ње си сте ма 
ви део-над зо ра у 
Ма шин ској и 
Ме ди цин ској шко ли

Град ски већ ни ци са ста ли су се
23. но вем бра ка ко би до не ли
за кључ ке у ве зи с 13 та ча ка
днев ног ре да. Го во ри ло се о
пра вил ни ци ма, про гра ми ма,
кон кур си ма...

Нај пре, ме ња не су це не услу -
га „Слу жбе ног ли ста гра да Пан -
че ва” за 2019.

Ин тер ни тим
Ка ко је ре че но, ко ри го ва не су
све це не за из нос ин фла ци је
од 2,3 од сто. Сле де ћа те ма би -
ла је из ме на Пра вил ни ка о бли -
жим усло ви ма, на чи ну и по -
ступ ку фи нан си ра ња по тре ба у
обла сти спор та на те ри то ри ји
гра да. Пред мет из ме не је тај
да ће убу ду ће по ро ди це с тро је
и ви ше де це има ти мо гућ ност
бес плат ног тре ни ра ња у спорт -
ским клу бо ви ма у Пан че ву.

Чла ни ца Град ског ве ћа Та -
тја на Бо жић из не ла је ин фор -
ма ци ју о упи су уче ни ка у основ -
не и сред ње шко ле у школ ској
2018/2019.

– У пр ви раз ред основ не шко -
ле упи са на су 1.144 уче ни ка у
52 оде ље ња. Од пр вог до осмог
раз ре да у на шем гра ду на ста ву
по ха ђа 9.477 уче ни ка, што је
за две ста ма ње не го про шле го -
ди не. У овој школ ској го ди ни
на осно ву ин ди ви ду ал ног обра -
зов ног пла на обра зо ва ће се 472
уче ни ка. У сред њим шко ла ма
има укуп но 5.293 уче ни ка. У
кон тек сту им пле мен та ци је ду -
ал ног обра зо ва ња има мо 84 ђа -
ка – ре кла је Та тја на Бо жић.

Ре ше ње о обра зо ва њу ти ма
за ре а ли за ци ју про јек та из ра -
де стра те ги је при вла че ња ин -
ве сти ци ја би ло је оно о че му
се по том го во ри ло. Пред став -
ни ци град ских се кре та ри ја та
ка за ли су да су стра те шки при -
о ри те ти уна пре ђе ње по слов -
ног ам би јен та и при вла че ње
ин ве сти ци ја, те да је у окви ру

са свим за ко ни ма, а у ње му се
мо гу на ћи и ко ри сни ста ти -
стич ки по да ци с те ре на. У за -
кључ ку је да то и то ко ли ке би
би ле уште де по го ди ни ако би
се при ме ни ле ме ре енер гет ске
ефи ка сно сти за пред ло же не
јав не објек те. Про грам ће ићи
пред од бор ни ке Скуп шти не
гра да.

Про грам по сло ва ња ЈКП-а
„Стар че вац” за ову го ди ну пре -
тр пео је из ме не: тре ба ло је на -
ћи на чин да се око 150.000
ди на ра пре на ме ни и да се ис -
пла ти со ли дар на по моћ за по -
сле ни ма.

Зе ле но све тло до био је и На -
црт од лу ке о мре жи јав них
пред школ ских уста но ва од но -
сно јав них уста но ва ко је оба -
вља ју де лат ност пред школ ског
вас пи та ња и обра зо ва ња. Та -
тја на Бо жић је ка за ла да се но -
ви акт не раз ли ку је од прет -
ход ног: по сто ји 20 вр ти ћа у
гра ду и де вет уста но ва тог ти -
па по се ли ма. За по хва лу је то
што по сто је и пред школ ске
уста но ве у ко ји ма се ра ди на
је зи ци ма на ци о нал них за јед -
ни ца – ма ђар ском, сло вач ком
и ру мун ском, а Град ће ра ди ти
на то ме да се ли ста че ка ња
скра ти.

Ста но ва ње уз по др шку
Де ве та тач ка днев ног ре да био
је за кљу чак у ве зи с при ме ном
Уред бе о кри те ри ју ми ма за
утвр ђи ва ње при ро де рас хо да и
усло ви ма и на чи ну при ба вља -
ња са гла сно сти за за кљу чи ва -
ње од ре ђе них уго во ра ко ји због

при ро де рас хо да зах те ва ју пла -
ћа ње у ви ше го ди на.

Ра ди се о ста но ва њу уз по -
др шку осо ба ма са ин те лек ту -
ал ним те шко ћа ма. До кра ја де -
цем бра ис ти чу уго во ри у ве зи
с тим, па је нео п ход но да се
за кљу чи је дан нов, об је ди њен,
ка ко не би би ло па у зе у ра ду.
Пред лог је да се, због еко но -
мич но сти, на пра ви план на три
го ди не, а град ски део сред ста -
ва би ће не знат но уве ћан.

Ви си на за куп ни на за по слов -
ни про стор би ће уве ћа на у окви -
ру из ме на Од лу ке о по слов -
ном, ма га цин ском про сто ру и
га ра жа ма. По том, за кљу че но је
да Град тре ба да уче ству је на
јав ном кон кур су за до де лу бес -
по врат них сред ста ва ло кал ним
са мо у пра ва ма с те ри то ри је АП
Вој во ди не за су фи на си ра ње
про је ка та из обла сти елек трон -
ских ко му ни ка ци ја и ин фор -
ма ци о ног дру штва за 2018, с
пред ло зи ма про је ка та уво ђе ња
си сте ма ви део-над зо ра у Ма -
шин ској и Ме ди цин ској шко -
ли у Пан че ву. Ако про јек ти
про ђу, По кра ји на ће пла ти ти
80 од сто од укуп не вред но сти
ра до ва.

Да та је са гла сност да се мер -
но ме сто фе кал не црп не ста -
ни це у Ули ци сед ма но ва б. б.
при ја ви на ко ри сни ка ЈКП „Во -
до вод и ка на ли за ци ја”, па је на
кра ју ами но ва на че твр та из ме -
на фи нан сиј ског пла на МЗ Ја -
бу ка за 2018.

Про грам по др шке Вла де Швај -
цар ске раз во ју ло кал них са мо -
у пра ва кроз уна пре ђе ње до брог
упра вља ња и со ци јал не укљу -
че но сти – Swiss PRO за по чео
је из ра ду про це не и ана ли зе
тре нут ног ста ња елек трон ске
упра ве на ло кал ном ни воу, а
ре зул та ти тог ис тра жи ва ња да -
ће до при нос по бољ ша њу ефи -
ка сно сти, од го вор но сти и тран -
спа рент но сти ра да ло кал не са -
мо у пра ве, као и уна пре ђе њу
ква ли те та услу га за гра ђа не и
по слов ни сек тор.

Ис тра жи ва ње има стра те шки
зна чај на ни воу Ре пу бли ке Ср -
би је и по др жа ва га Вла ди на кан -
це ла ри ја за ин фор ма ци о не тех -
но ло ги је и елек трон ску упра ву.

Про це на и ана ли за ста ња
„еУ пра ве” и ка па ци те та је ди -

ни ца ло кал не са мо у пра ве (ЈЛС)
за ње ну при ме ну би ће спро ве -
де не на ре пу блич ком узор ку
од 60 ЈЛС. Ис тра жи ва ње ће об -
у хва ти ти и ан ке ти ра ње гра ђа -
на о ин фор ма тич кој пи сме но -
сти, као и сте пе ну ко ри шће ња
и за до вољ ству гра ђа на и по -
слов ног сек то ра по сто је ћим
елек трон ским услу га ма. Град
Пан че во уче ству је у овом ис -
тра жи ва њу. Ан ке те на ме ње не
гра ђа ни ма и пред став ни ци ма
при вре де до ступ не су за по пу -
ња ва ње пу тем лин ка на сај ту
Гра да Пан че ва (www.pance-
vo.rs).

Да кле, отво рен је по зив за
укљу чи ва ње и да ва ње ми шље -
ња, ко је је ло кал ној са мо у пра -
ви од из у зет ног зна ча ја за уна -
пре ђе ње ње них услу га.

ПО ЗИВ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Про це ни мо ста ње 
„еУ пра ве”

ДО КУ МЕН ТАР НИ ФИЛМ „CONNECTING-А”

Обра зо ва ње за 4.0 ре во лу ци ју
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Још кра јем ок то бра у на шој зе мљи је
кре ну ла се зо на сла ва, ко ја тра је све
до кра ја ја ну а ра. Сви ко ји сла ве не ку
сла ву, обич но нај ви ше раз ми шља ју о
хра ни и ка ко да на нај бо љи на чин
уго сте по ро ди цу, при ја те ље и ком -
ши је. На мр сним сла ва ма се зна: пе -
че ње, сар ма и ру ска са ла та, док су на
по сним то углав ном ри ба и па суљ.
Не ки од нас че ка ју да про ба ју ра зна
пред је ла, не ко во ли кон крет не обро -
ке, али сви во ле да про ба ју тор те и
ко ла че, ко ји на ова квим ве се љи ма
увек бу ду „шлаг на тор ти”. Де ша ва се
че сто да у овом пе ри о ду бу де про бле -
ма с крв ним при ти ском и сл., па је
са вет ле ка ра увек да бу де мо уме ре ни
и не пре те ру је мо иа ко нас с тр пе за
ма ме спе ци ја ли те ти.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ко ји
су њи хо ви оми ље ни слав ски спе ци -
ја ли те ти и да ли уоп ште раз ми шља -
ју о ис хра ни у овом пе ри о ду, или се
јед но став но пре пу шта ју нео до љи вим
уку си ма.

СТЕ ФАН СТА НО ЈЕ ВИЋ, сту дент:
– Оми ље на по сла сти ца ми је сар -

ма, као ал фа и оме га срп ске слав ске
тр пе зе. У мо јој ку ћи се по шту је ког
да на у не де љи је сла ва. Од то га за ви -
си да ли ће тр пе за би ти по сна. Углав -
ном то ком чи та ве го ди не во дим ра -
чу на о сво јој ис хра ни, па као гост
ми ни мал но ис по шту јем труд до ма -
ћи на. Ства ри ко је увек мо рам да про -

бам, је су раз ли чи те вр сте си ре ва, све -
жих са ла та и ка ло рич них са ла та.

МИ ЛЕ НА КА ТУ ЦА, сто ма то ло шка се -
стра:

– Нај ви ше во лим пред је ло. О ис -
хра ни на сла ва ма не во дим ра чу на,
али се углав ном нај е дем пред је ла, па
глав но је ло за о би ла зим и че кам тор -
те. Код нас се за сла ву спре ма ју сла -
не тор те, пи те, ру ска оба ве зно, сар -
ма, пе че ње и ко ла чи. Сво јој мај ци
по ма жем у све му.

БОГ ДА НА КЕЛ ЧА, ин струк тор ка 
пле са:

– Мо ја по ро ди ца сла ви сла ву. Лич -
но се не ме шам у ор га ни за ци ју, јер
сма трам да љу ди да нас ап со лут но
не про пи сно сла ве сла ву у од но су на
оно што ка жу цр ква и ве ра. Кад је
је ло у пи та њу, во лим сар му, а ве ћи -
на до ма ћин ста ва при пре ма ово је ло
за сла ву и то увек ра до про бам. Не
во дим ра чу на о то ме ка да је ко ја
сла ва, тру дим се да не пре те рам, већ
је дем уме ре но.

АЛЕК САН ДРА ЈО ВА НО ВИЋ, мај ка
тро ји це де ча ка:

– Не мо же се ни ка да де си ти да на
сла ви не про бам ру ску са ла ту и сар -
му, што се углав ном и спре ма у свим
ку ћа ма. Мо ја по ро ди ца сла ви Св. Ни -
ко лу и то је по сна сла ва, та ко да је
ри ба још јед но је ло ко је ра до је дем

на сла ва ма, као и ма ми не са вр ше не
по сне ко ла че.

ФИ ЛИП ВЛА ЈИЋ, дипл. спорт ски
тре нер:

– Ове го ди не на мо јој кр сној сла -
ви, 27. ок то бра, на ме ни ју је би ла
пра се ти на и не ка ко је то и нај че шће
глав но је ло при ли ком слав ске тр пе -
зе, па не ка бу де да во лим пра се ти ну.
Ако се де си да је по сни дан, углав -
ном на ме ни ју бу де мор ска ри ба, ора -
да или бран цин. Код нас од ре ђе ни
део по пу ла ци је гле да на сла ву као
дан „ка да се је де и пи је”. Ме ђу тим,
за бо ра вља ју на бит не ства ри као што
су од ла зак у цр кву, осве ће ње до ма,
осве ће ње слав ског ко ла ча и во ди це.
По жељ но је да се уку ћа ни ко ји сла ве
сла ву при че сте на дан сла ве и прет -
ход но ис по ве де. Мо ја по ро ди ца ни -
ка да ни је пра ви ла ве ли ке го збе, већ
смо сла ву у ве ћи ни слу ча је ва обе ле -
жа ва ли у кру гу по ро ди це.

РА ДЕ МА ШИЋ, ме на џер:
– Сла ве су су пер при ли ка да се на

тр пе зи на ђе и не што ван уо би ча је не
по ну де не дељ них руч ко ва или сва ко -
днев не ис хра не. Во лим све, од пред -
је ла до ко ла ча, по себ но тор те. Ужи -
вам у хра ни, а то не зна чи да се пре -
је дам, већ опу ште но обе ду јем и це -
ним труд, па жњу и по што ва ње при ја -
те ља код ко јих од ла зим.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

А. ЈОВАНОВИЋБ. КЕЛЧА Ф. ВЛАЈИЋ Р. МАШИЋ

НАША АНКЕТА

КО ЈИ СУ ВАМ ОМИ ЉЕ НИ СЛАВ СКИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ?

Без сар ме и ру ске са ла те се не мо же

М. КАТУЦАС. СТАНОЈЕВИЋ

ХРОНИКА

Основ на ми си ја пра вље ње
кон ку рент ног при вред ног
окру же ња

Фор ми ра ње ста бил ног ре -
гу ла тор ног те ла

Ко ле ги ни ца ма и ко ле га ма чла но ви -
ма Управ ног од бо ра На ци о нал не али -
јан се за ло кал ни еко ном ски раз вој,
ко ји су сво ју пет на е сту сед ни цу одр -
жа ли у Град ској упра ви 22. но вем бра,
до бро до шли цу је по же лео гра до на -
чел ник Са ша Па влов. Он је нај пре
пред ста вио Пан че во из исто риј ске,
при вред не и кул тур не пер спек ти ве,
па је ре као да је на шем гра ду би тан
НА ЛЕД, што је об ја снио на сле де ћи
на чин:

– Ми си ја НА ЛЕД-а и Гра да Пан че -
ва се по кла па ју ка да се по гле да ју стра -
те шки окви ри и ци ље ви. Основ на ми -
си ја је пра вље ње кон ку рент ног при -
вред ног окру же ња, ко је мо ра да се
ство ри кроз ак ту ел не еко ном ске ре -
фор ме и у са рад њи ло кал не са мо у -
пра ве, при вре де и ци вил ног дру штва.
Из ове ми си је про ис ти чу и ци ље ви
НА ЛЕД-а: фор ми ра ње јед ног ста бил -
ног ре гу ла тор ног ин сти ту ци о нал ног
те ла, кроз спро во ђе ње ових ре фор ми.
То под ра зу ме ва мно штво ак тив но сти,
као што су сма ње ње си ве еко но ми је,
по бољ ша ње по ре ског си сте ма, уво ђе -
ње свих са вре ме них еле ме на та у си -
стем еУ пра ве и е-пар ла мен та, ква ли -
тет но и ефи ка сно упра вља ње имо ви -
ном, пра вље ње окви ра за уна пре ђе ње
по љо при вре де, и то пре све га пре ра -
ђи вач ког де ла.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ва жно је и
ја ча ње ка па ци те та јав не упра ве и но -
си ла ца ак тив но сти са рад ње с при -
вред ним сек то ром, што је наш град
де фи ни сао кроз Стра те ги ју раз во ја
гра да Пан че ва 2014–2020, а за тим и
кроз ак ци о не пла но ве ко ји су ода тле
про ис те кли.

– Да се на ла зи мо на пра вом пу ту,
по ка зу је и то што је град Пан че во по -
вољ но по слов но окру же ње и што смо
но си о ци BFC SEE цер ти фи ка та, ко ји
упра во из да је НА ЛЕД, а ко ји је сво је -
вр сна „doing business” ли ста за цен -
трал не вла де, ко је се так ми че кроз

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА НА ЛЕД-А

ЈЕ ДАН ОД НАЈ ВА ЖНИ ЈИХ 
ПАРТ НЕ РА ВЛА ДЕ

по зи ци о ни ра ност на овој ли сти. Град
Пан че во сле де ће го ди не ула зи у ре -
цер ти фи ка ци ју и ја сам го то во си гу -
ран да ће мо ис пу ни ти све зах те ве, јер
смо све оно по че му смо 2015. би ли
при лич но ви со ко оце ње ни не са мо
одр жа ли већ и уна пре ди ли у ове три
го ди не. Ве ро ват но због то га Пан че во
има сво је ме сто у Управ ном од бо ру
ове ве о ма ва жне ин сти ту ци је. За то
ми је из у зет но дра го да смо до ма ћи -
ни ове при вред не сед ни це – ка зао је
гра до на чел ник.

Пред сед ник УО НА ЛЕД-а Вла ди -
мир Но ва ко вић, ге не рал ни ди рек тор
„Апа тин ске пи ва ре” и ком па ни је „Mo-
olson Coors” за Ср би ју, ис та као је:

– Ве ли ко за до вољ ство нам је да смо
да нас у Пан че ву, не са мо због то га
што је гра до на чел ник члан УО већ и
за то што је ло кал на са мо у пра ва гра -
да Пан че ва јед на од нај у спе шни јих у
сми слу обез бе ђи ва ња усло ва за ло -
кал ни раз вој. НА ЛЕД је не про фит на,
не стра нач ка, не вла ди на ор га ни за ци -
ја ко ју чи не љу ди из при вре де, ло кал -
них са мо у пра ва и не вла ди ног сек то -
ра, па је као та ква је дан од нај ва жни -
јих парт не ра Вла де у ве зи с пи та њи -
ма ко ја се ти чу раз во ја еко ном ског
окру же ња у Ср би ји.

Но ва ко вић је за тим ре као да је ово
„иде ал на при ли ка да по ву че мо па ра -
ле ле”:

– Пан че во је ме ђу вој во ђан ским оп -
шти на ма на тре ћем ме сту по тран -
спа рент но сти так са и да ва ња ко ја је
при вре да у оба ве зи да пла ћа, што је
си гур но у ве ли кој ме ри до при не ло
че твр том ме сту у Вој во ди ни по при -
вла че њу стра них и до ма ћих ин ве сти -
ци ја. Што ви ше ин ве сти ци ја, ви ше
по сла за љу де и ве ћи стан дард и бо љи
жи вот за це лу оп шти ну, што очи глед -
но ло кал на са мо у пра ва с гра до на чел -
ни ком на че лу ја ко до бро ра ди. Сви
стра те шки ци ље ви ко је је НА ЛЕД ста -
вио пред члан ство и пред се бе, ре -
флек ту ју се у Пан че ву.

На кон сед ни це чла но ви Управ ног
од бо ра по се ти ли су не ко ли ко кул -
тур них ин сти ту ци ја и про ше та ли
гра дом.

С. Трај ко вић

Мул ти ме ди јал но о 
ба шти ни

У окви ру мул ти ме ди јал ног про јек та
„Мост КА кОр ка мен кост”, ко ји је,
ин спи ри са на тра ди ци о нал ном му зи -
ком сло ве нач ке Бе ле Кра ји не, осми -
сли ла сло ве нач ка умет ни ца Љо ба Јен -
че из Церк ни це, у че твр так, 22. но -
вем бра, одр жан је кон церт сло ве нач -
ке ет но-му зи ке на сце ни Кул тур ног
цен тра Пан че ва. Том при ли ком су на -
сту пи ли ау тор ка про гра ма Љо ба Јен -
че (глас и гонг), Све тла на Спа јић
(глав ни во кал), Ју ре Го ру чан (кла вир)
и Бо рис Ко вач (сак со фон, фла у та). У
про јек ту су уче ство ва ли и Ја сна Хри -
бер ник и Мар ко Тер се глав (ви део и
те рен ска гра ђа).

По ред мно го број них Пан че ва ца,
кон цер ту су при су ство ва ли и чла но -
ви пан че вач ког Удру же ња Сло ве на ца
„Ло гар ска до ли на”, ко ји ни су кри ли
за до вољ ство што су има ли при ли ку
да при су ству ју овом из у зет но за ни -
мљи вом про гра му.

На ју го и сто ку Сло ве ни је, у До лењ -
ској, у нај ста ри јим сло је ви ма кул тур -
не ба шти не жи ви по след ња ге не ра -
ци ја ста нов ни ка ко ја је до да нас са -
чу ва ла нај древ ни је пе сме и ри ту а ле.
Уз бе ло кра јин ске од но сно сло ве нач -
ке пе сме, одр жа ле су се и ускоч ке –
пе сме оних што су због на је зде Ту ра -
ка у 15. и 16. ве ку пре бе гли из Ср би -

је, Дал ма ци је и Цр не Го ре у Бе лу Кра -
ји ну. Циљ умет нич ке са рад ње је сте
да на са вре ме ни му зич ки и мул ти ме -
ди јал ни на чин пред ста ви део нај вред -
ни је ба шти не овог де ла Сло ве ни је и
ти ме из ра зи по што ва ње и бри гу за
за јед нич ку ду хов ну кул ту ру, на ро чи -
то у кон тек сту раз у ме ва ња да на шњих
ми гра ци ја на ро да и иден ти те та.

Про грам „Мост КА кОр ка мен кост”
ба зи ран је на при ја тељ ству и ду хов -
ној бли ско сти. Ка ко је при ме тио ко -
про ду цент про гра ма Бо рис Ко вач, сва -
ка ет но-му зи ка је свет за се бе и у исто
вре ме она је уни вер зал на, јер из ви ре
из чо ве ко ве ду хов не кул ту ре ко ја је
сви ма за јед нич ка. У мо дер но до ба,
ка да дру штве не окол но сти ни су ни -
ма ло на кло ње не не го ва њу кул тур не
ба шти не, са вре ме но ожи вља ва ње тра -
ди ци је је је ди ни ау тен ти чан пут ка
тој ду хов ној уни вер зал но сти. Овај про -
је кат је при мер упра во та квог су сре та
тра ди ци о нал ног и са вре ме ног – спа ја
ет но-му зи ку с кла сич ним и џез еле -
мен ти ма, пре ва зи ла зе ћи све стан дар -
ди зо ва не ка те го ри јал не гра ни це и
пред ра су де.

Про је кат је на стао по во дом Европ -
ске го ди не кул тур не ба шти не 2018,
под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства
кул ту ре Ре пу бли ке Сло ве ни је, а пред -
ста вљен је пу бли ци у Су бо ти ци, Бе о -
гра ду и Пан че ву.

С. Т.

КОН ЦЕРТ СЛО ВЕ НАЧ КЕ ЕТ НО-МУ ЗИ КЕ

Нај древ ни је пе сме на 
са вре мен на чин

Ае ро дром ко ји ко ри сте „Утва” за те -
сти ра ње но вог ави о на „Со ва”, као и
ае ро-клуб „Утва-Пан че во”, за ма ло је
ис та њи ран 23. но вем бра, ка да је је -
дан по љо при вред ник ве ли ким и ску -
пим трак то ром по чео да об ра ђу је зе -
мљи ште. Сре ћом, при ме ћен је на
вре ме у ком плек су ае ро дро ма, па је
по зван Си ни ша Ши а чић, пред сед -

ник ае ро-клу ба, ко ји је од мах до -
шао. На уви ђај је иза шла и по ли ци -
ја.

Пре две го ди не се до го ди ло не -
што слич но и та да је ма ло не до ста -
ја ло да се из гу би до зво ла за ле те ње,
што ни ка ко не би ишло у при лог ни
фа бри ци ави о на ни ае ро-клу бу.

С. Т.

УМА ЛО ИС ТА ЊИ РАН АЕ РО ДРОМ

Трак то ром по пи сти

МИНИСТАР РУЖИЋ САЗВАО

Конституисање Македонског
националног савета

У великој сали Скупштине града
Панчева 2. децембра у 12 сати би-
ће одржана конститутивна седни-
ца Македонског националног саве-
та. Сазвао ју је министар државне
управе и локалне самоуправе Бран-

ко Ружић. Као што је познато, не-
давно су одржани избори за нацио-
налне савете националних заједни-
ца у Србији.

С. Т.



Регионална привредна комо-
ра Јужнобанатског управног
округа била је домаћин ин-

формативно-консултативног
семинара на тему „Актуелно-
сти из области превоза терета
у друмском саобраћају”, коме
су у уторак, 20. новембра при-
суствовали представници тран-
спортних и логистичких пред-
узећа с подручја јужног
Баната.

Семинар је био намењен вла-
сницима, руководиоцима и за-
посленима у свим привредним
субјектима који врше превоз,
јавни или за сопствене потре-
бе, као и корисницима ТИР си-
стема, како би се упознали са
актуелним изменама и допу-
нама Закона о превозу терета

у друмском саобраћају, који
доноси одређене новине. На
семинару је било речи и о из-
менама и допунама Закона о
безбедности саобраћаја на пу-
тевима, као и о Закону о рад-
ном времену посаде возила у
друмском превозу и тахогра-
фима.

При вред на ко мо ра Ср би је у
са рад њи с Ми ни стар ством фи -
нан си ја, Упра вом за спре ча -
ва ње пра ња нов ца и Ми ни -
стар ством тр го ви не, ту ри зма
и те ле ко му ни ка ци ја, Сек то -
ром тр жи шне ин спек ци је, ор -
га ни зо ва ла је бес плат ну обу -

ку за по сред ни ке у про ме ту
не по крет но сти на те му спре -
ча ва ња пра ња нов ца и фи -
нанси ра ња те ро ри зма, у по -
недељак, 19. но вем бра, у 
Пан че ву.

Циљ ра ди о ни це био је да
се уна пре де опе ра тив на зна -

ња о при ме ни За ко на о спре -
ча ва њу пра ња нов ца и фи -
нан си ра ња те ро ри зма, а по -
ла зни ци упо зна ју са смер ни -
ца ма за про це ну ри зи ка, као
и уло га ма ин сти ту ци ја као
кон трол них и пре вен тив них
фак то ра. На по чет ку обу ке

при сут ни ма се обра тио др

Мар ко Ћу ли брк, ди рек тор

ПКС – РПК Панчево.

На обу ци су би ли при сут ни

пред став ни ци аген ци ја за про -

мет не по крет но сти с под руч ја

ју жног Ба на та.

Про те и ни су ами но-ки се ли -
не ко је су од су штин ског
зна ча ја за пра вил но функ -
ци о ни са ње на ших те ла. Ма -
ло хран љи вих ма те ри ја је
то ли ко ва жно ко ли ко су то
про те и ни. Ако их не уно си -
мо у до вољ ној ко ли чи ни, на -
ше здра вље и сна га ко ју по -
се ду је мо тр пе. Про те и ни су
глав ни еле мен ти људ ског те -
ла, ко ји се ко ри сте за ства -
ра ње ми ши ћа, те ти ва, ор га -
на и ко же, као и ен зи ма,
хор мо на, не у ро тран сми те ра
и ра зних сит них мо ле ку ла
ко ји слу же мно гим ва жним
функ ци ја ма. Без про те и на
жи вот, као што зна те, не би
био мо гућ. То су гра див ни
еле мен ти нео п ход ни за раст
и ре ге не ра ци ју свих жи вих
ће ли ја. Ви ше од пе де сет од -
сто сва ке ће ли је чи не про -
те и ни, ко ји су за слу жни за
раз вој ми ши ћа, ко сти ју, тки -
ва. Са др же есен ци јал не и
не е сен ци јал не ами но-ки се -
ли не. И док не е сен ци јал не
ами но-ки се ли не те ло про -
из во ди са мо стал но, есен ци -
јал не се уно се хра ном. Ме -
ђу тим, по сто је раз ли чи та ми -
шље ња о то ме ко ли ко про -
те и на је ствар но по треб но
људ ском те лу. Ве ћи на зва -
нич них пре храм бе них ор га -
ни за ци ја пре по ру чу је при -
лич но скро ман унос про те -
и на. DRI (Dietary Reference

Intake) пре по ру чу је 0,8 гра -
ма про те и на по ки ло гра му
те ле сне те жи не, или 0,36
гра ма по ки ло гра му, или ти
56–91 гра ма днев но за про -
сеч ног се ден тар ног чо ве ка
и 46–75 гра ма днев но за про -
сеч ну се ден тар ну же ну.

Се ден тар ни (се де ћи) на -
чин жи во та под ра зу ме ва пре -
ви ше се де ња, ра чу на ју ћи вре -
ме ко је осо ба на днев ном
ни воу про ве де у ко ли ма, се -
де ћи на по слу или код ку ће
по ред ра чу на ра и те ле ви зо -
ра. Иа ко ова ма ла ко ли чи на
мо же би ти до вољ на да би се
спре чио очи гле дан не до ста -
так, сту ди је по ка зу ју да је
да ле ко од до вољ не да би се
обез бе ди ли оп ти мал но здра -
вље и са став те ла. Ис по ста -
вља се да пра ва ко ли чи на
про те и на за би ло ко ју осо бу
за ви си од мно гих фак то ра,
укљу чу ју ћи њи хов ни во ак -
тив но сти, ста рост, ми шић -
ну ма су, фи зич ке ци ље ве и
тре нут но здрав стве но ста ње.
Је дан део про те и на се уно -
си хра ном жи во тињ ског по -
ре кла, као што су ме со, ри -
ба, ја ја или мле ко и млеч ни
про из во ди, и са мим тим на -
ше по тре бе за про те и ни ма
су у ве ли кој ме ри за до во ље -
не. Али по ред жи во тињ ских,
тре ба обез бе ди ти и биљ не
про те и не.

С тим у ве зи, у Евро пи
убр за но ра сте по тра жња за
биљ ним про те и ни ма, па
Европ ска ко ми си ја ис тра -
жу је мо гућ ност да се убу ду -
ће ви ше про те и на за људ -
ску упо тре бу до би ја из би -
ља ка као што су сун цо крет,
со чи во, уља на ре пи ца и дру -
ге. Раз ма тра ју се мо гућ но -
сти за про ши ре ње про из -
вод ње би ља ка ко је мо гу да
бу ду зна ча јан из вор про те -
и на, уз услов да се про из -
вод ња од ви ја на на чин ко ји
не угро жа ва жи вот ну сре -
ди ну. „Биљ ни про те и ни су
кључ на ком по нен та европ -
ског сек то ра про из вод ње
хра не, ко ји хра ну и пи ће
про из во ди по нај ви шим
свет ским стан дар ди ма”, из -
ја вио је Фил Хо ган, европ -
ски ко ме сар за по љо при вре -
ду. Ме ђу тим, ка ко је до дао,
због ра зно ли ко сти тр жи шта
и кли мат ских фак то ра,
Евро па ни је у мо гућ но сти
да про из ве де до вољ но биљ -
них про те и на сход но на ра -
ста ју ћим зах те ви ма.

Не ке од би ља ка ин те ре -
сант них за ову на ме ну, а
чи ја је тех но ло ги ја га је ња
по твр ђе на у две ис тра жи -
вач ке ин сти ту ци је у гра ду
Пан че ву (Ин сти тут за про -
у ча ва ње ле ко ви тог би ља „Др
Јо сиф Пан чић” и ПСС Ин -
сти тут „Та миш”) је су и: бе -

ла сла чи ца, уља ни лан, ша -
фра њи ка, со ја, пи ска ви ца
или грч ко се ме, цр ни ким,
ри ци нус, лу цер ка, оби чан
ким, мо рач, ко ри јан дер, ми -
ро ђи ја, ко ра сан пше ни ца,
ки ноа, боб, на ут, виг на, со -
чи во, са стри ца, лу пи не, ки -
ки ри ки, мак и дру ге. Ве ли -
ки број на ве де них биљ них
вр ста об ра ђен је кроз ви -
ше го ди шња ис тра жи ва ња и
прак тич ни рад. Од ре ђе ном
бро ју ових „про те ин ских”
вр ста ура ђе на су тех нич ка
ре ше ња ко ја олак ша ва ју сва -
ко днев ни рад ка ко у про из -
вод ном, та ко и у упо треб -
ном де лу. За је дан број на -
ве де них вр ста мо же се у
ско ри је вре ме зна чај но ома -
со ви ти про из вод ња и ове
вр сте мо гу би ти или већ је -
су по го дан из вор ква ли тет -
них про те и на и са сто јак ве -
ли ког бро ја на мир ни ца, као
и ком по нен те при про из -
вод њи сточ не хра не. По год -
на ствар је и та што се, на
при мер, уво ђе њем са мо јед -
не тех но ло шке ме ре, тзв.
здру жи ва њем усе ва, на при -
мер жи та с ма ху нар ка ма,
мо же до би ти ве ћи при нос
про те и на не го у по је ди нач -
ном усе ву би ло жи та, би ло
ма ху нар ки или не ких дру -
гих вр ста бо га тих про те и -
ни ма.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 30. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Биљ ни про те и ни

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила

Мирјана 
Марић 

ОДР ЖА НА ОБУ КА ЗА ПО СРЕД НИ КЕ

Про мет не по крет но сти

Сво је ра до ве 
из ло жи ле чла ни це
удру же ња „Па нон ке”

У све ча ном хо лу На род не скуп -
шти не Ре пу бли ке Ср би је у пе -
так, 23. но вем бра, одр жа на је
све ча на до де ла на гра да у окви -
ру ше сте тра ди ци о нал не жи -
ри ра не из ло жбе нај леп ших ру -
ко то во ри на Ср би је „100 же на
– 100 ми ни ја ту ра”, у ор га ни за -
ци ји „Ет но-мре же” и под по -
кро ви тељ ством пар ла мен та и
дру штве но од го вор них ком па -
ни ја оку пље них у НА ЛЕД-у.

Ово го ди шње до бит ни це при -
зна ња су На та ша Цве јић из Бе -
о гра да, Ка та ри на Ман дић из
Пан че ва, Јо ван ка Ћи рић из Бе -
ле Па лан ке и Сне жа на Јо ва но -
вић из Ве ли ког Гра ди шта.

Ми ни ја ту ре ко је су из ра ди -
ле у тех ни ка ма вез, тка ње, не -
ца ње и пу сто ва ње ода бра не су
као нај бо ље у кон ку рен ци ји сто
ше зде сет че ти ри ра да ко је је
по сла ло се дам де сет се дам же -
на из два де сет три гра да и оп -
шти не. Спе ци јал на на гра да за
нај бо ље ау то ре мла ђе од три -
де сет го ди на оти шла је у ру ке
два де сет два ма ли ша на из за -
ба ви шта у се лу Чи тлук код Кру -
шев ца, ко ји су ра до ви ма же ле -
ли да скре ну па жњу на сво је
об да ни ште ко јем је по треб на
по моћ за ре кон струк ци ју.

Нај бо ље ра до ве иза брао је
пе то чла ни струч ни жи ри: пред -
став ни ци На род не скуп шти не,
„Ет но-мре же”, Ет но граф ског
му зе ја, За во да за кул ту ру Ма -
ђа ра из Сен те и Фа кул те та при -
ме ње них умет но сти.

– На кон курс за из ло жбу по -
сла ла сам ми ни ја ту ре у ка те -

го ри ји руч ног тка ња, то јест
две му стре ре кон стру и са них
по ја се ва ко ји се ко ри сте у фол -
кло ру, по што је основ на де лат -
ност мо је за нат ске рад ње из -
ра да тка них де ло ва на род не
но шње. При зна ње и на гра да су
зна чај ни као по твр да мог ду -
го го ди шњег ра да и, на рав но,
до бра ре фе рен ца у мо јим пред -
у зет нич ким ко ра ци ма – ре кла
је Ка та ри на Ман дић.

Она је ис та кла да ста ри за -
на ти и из ра да ру ко тво ри на мо -
гу да бу ду и основ ни из вор при -
хо да, ако се ода бе ре про из вод
ко ји мо же да се пла си ра на тр -
жи ште и ако се ква ли тет но и
мно го ра ди.

– Ја сам свој хо би пре тво ри -
ла у по сао, ушла у де ве ту го ди -
ну ре ги стро ва ног по сло ва ња и
при мер сам да и ста ри за на ти
мо гу би ти про фи та бил ни – на -
гла си ла је Ка та ри на Ман дић.

„Ет но-мре жа” је кров на асо -
ци ја ци ја про из во ђа ча ру ко тво -

ри на из це ле Ср би је ор га ни зо -
ва них у удру же ња и за дру ге.
Циљ де ло ва ња је очу ва ње тра -
ди ци о нал ног на сле ђа кроз оспо -
со бља ва ње и еко ном ско осна -
жи ва ње же на и мла дих за тр -
жи шну про из вод њу ру ко тво -
рина.

Ру ко тво ри не „Ет но-мре же”
ко ри сте Про то кол Вла де и др -
жав не ин сти ту ци је као по слов -
не и ди пло мат ске по кло не. Ку -
по ви ном про из во да „Ет но-мре -
же” чу ва се тра ди ци ја Ср би је и
ства ра из вор при хо да за же не
и мла де из ру рал них под руч ја
ко ји из ра ђу ју тра ди ци о нал не
ру ко тво ри не.

– Је дан од кључ них аспе ка та
по ли ти ке Вла де и пар ла мен та
је сте да ство ри мо ам би јент за
за по шља ва ње и про мо ви са ње
уме ћа ко је же не мо гу да по ну де
као ме на џер ке и пред у зет ни це.
Под ста ћи ће мо ин сти ту ци је да
ко ри сте тра ди ци о нал не ру ко -
тво ри не као про то ко лар не по -

кло не, јер је то наш по нос, а као
за ко но дав на ин сти ту ци ја пар -
ла мент ће ра ди ти на раз во ју ре -
гу ла ти ве ка ко би смо обез бе ди -
ли под сти ца је же на ма у овој
обла сти – ис та као је пот пред -
сед ник На род не скуп шти не Вла -
ди мир Ма рин ко вић.

Пред сед ни ца „Ет но-мре же”
Ви о ле та Јо ва но вић из ја ви ла је
да број уче сни ка из ло жбе „100
же на – 100 ми ни ја ту ра” из го -
ди не у го ди ну ра сте, а по себ но
ра ду је то што се ове го ди не
при ја ви ло чак два де сет осам
мла ђих од три де сет го ди на,
што је до бра вест за на по ре ка
ома со вље њу ини ци ја ти ва за
очу ва ње кул тур ног на сле ђа.

Ше сту жи ри ра ну из ло жбу
„100 же на – 100 ми ни ја ту ра”
ор га ни зо ва ли су „Ет но-мре жа”,
НА ЛЕД и На род на скуп шти на,
уз по др шку Гра да Бе о гра да,
Ми ни стар ства спољ них по сло -
ва и не ко ли ко дру штве но од -
го вор них ком па ни ја.

СА ЈАМ СКИ НА СТУП

Пред ста вља ње ју жно ба нат ског ре ги о на
Од 21. до 24. но вем бра одр -
жан је 13. са јам ет но хра не и
пи ћа, под по кро ви тељ ством Ми -
ни стар ства по љо при вре де, шу -
мар ства и во до при вре де и Гра -
да Бе о гра да и уз по др шку При -
вред не ко мо ре Ср би је, са свим
ре ги о нал ним ко мо ра ма, као и
За дру жног са ве за Ср би је.

Ре ги он ју жног Ба на та се
пред ста вио је да на е сти пут у
ор га ни за ци ји ПКС – Ре ги о нал -
не при вред не ко мо ре Ју жно -
ба нат ског управ ног окру га и уз
по др шку Ре ги о нал не раз вој не
аген ци је ју жни Ба нат, као ре -
зул тат пот пи са ног спо ра зу ма о
са рад њи. Са јам је ис пред Ми -
ни стар ства по љо при вре де, шу -
мар ства и во до при вре де отво -
рио др жав ни се кре тар Ве ли -

мир Ста но је вић, а при сут ни ма
се обра тио и Ан дре ја Мла де -
но вић, за ме ник гра до на чел ни -
ка Бе о гра да. На кон то га они
су по се ти ли пан че вач ки штанд.

На ово го ди шњем сај му на сту -
пи ло је ви ше од че ти ри сто из -
ла га ча с пре ко две хи ља де про -
из во да, уз ве ли ки број по се ти -
ла ца, уго сти те ља и хо те ли је ра.
То је би ла при ли ка да се наш
ре ги он пред ста ви у про из вод њи
пе ци ва, си ра, шун ки, за тим ме -
да и до ма ћих воћ них ра ки ја, ле -
ко ви тог би ља и ча је ва, као и ра -
зних про из во да од ри би зле и ку -
пи не. На штан ду се пред ста ви -
ло је да на ест су и зла га ча, ме ђу
ко ји ма су би ли про из во ђа чи со -
ко ва и џе мо ва од бун де ве, за -
тим при род них со ко ва без кон -

зер ван са и за сла ђи ва ча, као и
при род ног на пит ка од ком бу хе.

Успе шно су се пред ста ви ли
По љо при вред но га здин ство из

Пан че ва „Ми ло са вље вић”, Де -
сти ле ри ја „Ама нет”, Удру же ње
же на „До лов ке” и Удру же ње
же на „Но во се љан ке”.

НА ГРА ЂЕ НИ НАЈ БО ЉИ РАДОВИ

СТО ЖЕ НА – СТО МИ НИ ЈА ТУ РА

СЕМИНАР О АКТУЕЛНОСТИМА

Превоз терета у друмском саобраћају



Нај ве ћа 

ма ни фе ста ци ја 

ова квог ти па на 

Бал ка ну

НИС ге не рал ни 

спон зор

Љу би те љи на у ке из чи та вог ре -
ги о на би ће у при ли ци да од 29.
но вем бра до 2. де цем бра про -
ду бе сво ја зна ња и љу бав пре -
ма ди сци пли на ма ко је уна пре -
ђу ју свет у на ма и око нас. На
Бе о град ском сај му би ће одр -
жан два на е сти Фе сти вал на у -
ке, под сло га ном „Зе мља бу -
дућ но сти”. Реч је о нај ве ћој на -
уч ној ма ни фе ста ци ји за бав ног
ти па у ју го и сточ ној Евро пи, ко -
ја овог пу та има циљ да пре и -
спи та бу дућ ност на ше пла не те,
али и да по ну ди на уч на, еко ло -
шка и одр жи ва ре ше ња за ге -
не ра ци је ко је до ла зе по сле нас.

Ми ни стар ство за шти те жи -
вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср -
би је, у парт нер ству с Про гра -
мом за за шти ту жи вот не сре -
ди не Ује ди ње них на ци ја и уз
по др шку Ми ни стар ства за -
шти те жи вот не сре ди не, коп -
на и мо ра Ре пу бли ке Ита ли -

је, при ре ди ће од 4. до 5. де -
цем бра у Бе о гра ду ве ли ку ми -
ни стар ску кон фе рен ци ју под
на зи вом „Ино ва тив на ре ше -
ња за сма ње ње за га ђе ња у ју -
го и сточ ној и ју жној Евро пи”.
На њој ће би ти при су тан ве -
ли ки број раз ли чи тих екс пе -
ра та за област за шти те жи -
вот не сре ди не из пре ко два -
де сет европ ских зе ма ља, као
и пред став ни ка др жав них
уста но ва, ме ђу на род них ор -
га ни за ци ја, струч ња ка, при -
вред них су бје ка та и не вла ди -
ног сек то ра. Циљ ове ми ни -

стар ске кон фе рен ци је је да
се про на ђе за јед нич ки од го -
вор на нај ве ће про бле ме ко је
иза зи ва за га ђе ње жи вот не сре -
ди не, а ко ји не по зна ју ме ђу -
на род не гра ни це.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то -
ра, Ср би ја ће та два да на би ти

цен тар за ре ги о нал но, европ -
ско и свет ско про ми шља ње о
кључ ним пи та њи ма за шти те
жи вот не сре ди не и ино ва тив -
ним ре ше њи ма као мо гу ћим
од го во ри ма, са ста но ви шта
иза зо ва ко је тре ба за јед нич ки
са вла да ти, ка ко би се оства -
ри ли ме ђу на род ни ци ље ви за
по бољ ша ња жи вот не сре ди не
и здра вља гра ђа на.

За уче шће на кон фе рен ци -
ји по треб но је ре ги стро ва ти
се на стра ни ци веб-сај та кон -
фе рен ци је. При ја ва је оба ве -
зна и бес плат на.

Ка зна за тво ра 
у тра ја њу од шест 
ме се ци до пет го ди на

От пад се и да ље 
на ла зи на спор ним
ло ка ци ја ма

Пан че вач ко Јав но ту жи ла штво
под не ло је про шле не де ље
Основ ном су ду у Пан че ву оп -
ту жни пред лог про тив Љу бо -
ми ра Ми ли ће ви ћа, вла сни ка
фир ме „Еко 21”. Окри вље ни је,
пре ма на во ди ма Ту жи ла штва,
по чи нио кри вич но де ло уно -
ше ње опа сних ма те ри ја у Ср -
би ју и не до зво ље но пре ра ђи -
вао, од ла гао и скла ди штио опа -
сан от пад.

Пре ма ре чи ма Је ле не Са му -
и лов, порт па ро ла Основ ног јав -
ног ту жи ла штва, у мар ту је на
ло ка ци ја ма у Пан че ву (Но во се -
љан ски пут 94 и Кај мак ча лан -
ска 24-а) и у Но вом Ко зја ку
(Ули ца Св. Са ве 20) про на ђен
от пад за ко ји је утвр ђе но да при -
па да ка те го ри ји опа сан, јер у
се би са др жи укуп не угљо во до -
ни ке и ва на ди јум. Реч је о от -
пад ним уљи ма, за у ље ним кр па -
ма и би ту ме ну, ко ји су не про -
пи сно ускла ди ште ни на овим
ло ка ци ја ма и чи је при су ство мо -
же угро зи ти здра вље љу де.

Пре ма за ко ну, за ово кри -
вич но де ло за пре ће на је нов -
ча на ка зна и ка зна за тво ра у
тра ја њу од шест ме се ци до пет
го ди на. Вла сник фир ме „Еко
21”, ко ја се ба ви ла овим не ле -
гал ним по слом, ни је до сту пан
ор га ни ма на ше зе мље, па је,
пре ма ре чи ма порт па рол ке Је -
ле не Са му и лов, од Су да за тра -
же но да се по сту пак во ди без
при су ства Љу бо ми ра Мили ћe -
вића.

Опа сан от пад у дво ри шту
Да под се ти мо, у мар ту је на
ло ка ли те ту у Пан че ву, на пла -
цу уз Но во се љан ски пут и ме -
ђу на род ну пру гу ка Ру му ни ји,
у бу ра ди ма и ве ли ким пла стич -
ним мо бил ним ре зер во а ри ма
про на ђе но пре ко 60 то на не -
по зна те суп стан це, за ко ју је

За че твр так, 29. но вем бар, на -
ја вљен је штрајк упо зо ре ња у
пан че вач ким основ ним и
сред њим шко ла ма. На са стан -
ку пред став ни ка ре пре зен та -
тив них про свет них син ди ка -
та одр жа ном 26. но вем бра у
Бе о гра ду до не та је од лу ка да
све шко ле чла ни це Уни је син -
ди ка та про свет них рад ни ка
Ср би је, ГСПРС „Не за ви сност”,
Син ди ка та обра зо ва ња Ср би -
је и Син ди ка та рад ни ка у про -
све ти Ср би је у че твр так, 29.
но вем бра, сту пе у штрајк упо -
зо ре ња. Тог да на сви за по сле -
ни у вас пит но-обра зов ним
уста но ва ма – чла но ви син ди -
ка та не ће одр жа ти пр ви час у
обе сме не. Ка ко је на ја вље но,
у уто рак, 11. де цем бра, ове
шко ле сту пи ће у јед но днев -
ни штрајк и ча со ви ће би ти
скра ће ни на 30 ми ну та. За тај
дан за ка зан је и про тест про -
све та ра ис пред згра де Вла де
Ре пу бли ке Ср би је.

Ка ко сто ји у до пи су син -
ди ка ла ца, за по сле ни у про -
све ти зах те ва ју да се на ста ве
пре го во ри до уво ђе ња пра -

вед них плат них гру па и раз -
ре да за цео јав ни сек тор и да
по ве ћа ње за ра да у 2019. го -
ди ни бу де до го во ре них 14,6
од сто. Од над ле жних се тра -
жи са зи ва ње са стан ка на ко -
ме ће се рас пра вља ти о пот -
пи си ва њу но вог по себ ног ко -
лек тив ног уго во ра. По ред то -
га, је дан од зах те ва упу ће них
Вла ди Ре пу бли ке Ср би је од -
но си се на ис пла ту ду го ва ња
за по сле ни ма у про све ти на -
ста лих због не по што ва ња Спо -
ра зу ма с Вла дом пот пи са ног
2015. го ди не, у ко јем се др -
жа ва оба ве за ла да ће ис пла -
ћи ва ти све то сав ске на гра де.

Пред став ни ци сва че ти ри
ре пре зен та тив на син ди ка та
обра зо ва ња оце ни ли су да је
власт пре ва ри ла про свет не
рад ни ке, ко ји ће, уме сто на -
ја вље ног по ве ћа ња пла та за
14,6 од сто, до би ти де вет про -
це на та и да су про свет ни рад -
ни ци „шо ки ра ни” по те зом др -
жа ве, ко ја је без обра зло же -
ња од ло жи ла уво ђе ње плат -
них гру па и раз ре да, по сле
шест ме се ци пре го во ра.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 30. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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НА ЈА ВЉЕН ШТРАЈК ПРО СВЕ ТА РА

Син ди кал ци до не ли
од лу ку

ПО ЧИ ЊЕ ФЕ СТИ ВАЛ НА У КЕ НА БЕ О ГРАД СКОМ САЈ МУ

Бу дућ ност на ше пла не те

ТУ ЖИ ЛА ШТВО ПОД НЕ ЛО ОП ТУ ЖНИ ПРЕД ЛОГ ПРО ТИВ ВЛА СНИ КА ФИР МЕ „ЕКО 21”

КРИ ВИЧ НА ОД ГО ВОР НОСТ ЗБОГ 
УГРО ЖА ВА ЊА ЗДРА ВЉА ЉУ ДИ

ЕКО-КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У БЕ О ГРА ДУ

У по тра зи за ре ше њем

Пре ма ре чи ма ор га ни за то ра,
на ово го ди шњем Фе сти ва лу на -
у ке, ко ји се одр жа ва за хва љу -
ју ћи ге не рал ном спон зор ству
ком па ни је НИС, у ха ла ма 3, 3А
и 5 Бе о град ског сај ма, би ће
пред ста вље но ви ше од 60 на -
уч них и обра зов них ин сти ту -
ци ја из Ср би је, а свим за ин те -
ре со ва ним по се ти о ци ма би ће
пред ста вљен и бо гат ме ђу на -
род ни про грам. С по но сом ис -
ти чу да су за ову го ди ну при -
пре ми ли ве ли ки број за ни мљи -
вих екс пе ри ме на та и нај но ви је
на уч не трен до ве.

Ком па ни ја НИС пред ста ви -
ће сво је ви ђе ње бу дућ но сти по -

став ком „Кључ бу дућ но сти”. Реч
је о еду ка тив но-ин тер ак тив ном
про гра му нафт ног ре ги о нал ног
ли де ра, ко ји ће би ти из ло жен у
Ха ли 3. Пре ко ове по став ке по -
се ти о ци ће има ти при ли ку да
се упо зна ју с ви со ком тех но ло -
ги јом ко ја чо ве чан ству по ма -
же у сти ца њу но вих зна ња, да
се су срет ну с ве штач ком ин те -
ли ген ци јом и са зна ју на ко ји
на чин је већ ко ри сте, да са зна -
ју шта су су пер ком пју те ри и
на у че ка ко се вир ту ел на ре ал -
ност ко ри сти у нај но ви јим на -
уч ним ис тра жи ва њи ма.

– НИС је већ ше сти пут ге -
не рал ни спон зор Фе сти ва ла на -

у ке и то парт нер ство ни је ни -
ма ло слу чај но, јер је на ша ком -
па ни ја на тр жи шту Ср би је већ
пре по зна та као ли дер у при -
ме ни ино ва ци ја, и то у свим
сег мен ти ма на шег по сло ва ња.
Ове го ди не ће мо на штан ду
НИС-а упра во део тог свог ино -
ва тив ног при сту па у би зни су
по де ли ти с по се ти о ци ма сај -
ма, ко ји ма ће мо по ка за ти ко је
су то нај но ви је су пер тех но ло -
ги је ко је НИС при ме њу је – из -
ја вио је Сте фан Де спо то вић,
ди рек тор Де парт ма на за екс -
тер не ко му ни ка ци је НИС-а.

Ова ком па ни ја се сва ко днев -
но, у свим сег мен ти ма по сло -
ва ња, осла ња на са вре ме не тех -
но ло ги је и ино ва ци је и сто га
не тре ба да чу ди што го ди на -
ма пру жа по др шку на уч но о -
бра зов ним ин сти ту ци ја ма у ре -
а ли зо ва њу ва жних про је ка та.
Ка да је реч о на уч ној ма ни фе -
ста ци ји, НИС у Фе сти ва лу на -
у ке ви ди про стор за афир ма -
ци ју на у ке и обра зо ва ња код
мла дих у Ср би ји, што је је дан
од стра те шких ци ље ва ком па -
ни је, ко ја сво је дру штве но од -
го вор не про јек те ре а ли зу је под
сло га ном „Бу дућ ност на де лу”.

Сада су на потезу правосудни органи

ис тра гом утвр ђе но да по ти че
од ко ри шће ног уља и оста та ка
теч ног го ри ва. Та да је пан че -
вач ко Основ но јав но ту жи ла -
штво, због осно ва не сум ње да
је реч о опа сном от па ду, за -
тра жи ло од Ин сти ту та за јав но
здра вље из Бе о гра да да оба ви
узор ко ва ње сум њи вог са др жа -
ја. Истог да на из вр шен је уви -
ђај на још два ме ста у ју жном
Ба на ту: у јед ној ку ћи у Пан че -
ву и у обли жњем се лу Ба ва ни -
шту, где су у ту нел ским пе ћи -
ма ста ре ци гла не про на ђе на
скри ве на бу рад.

Рад ми мо за ко на
Обе ло ка ци је су по ве за не с фир -
мом „Еко 21”, ре ги стро ва ном
за упра вља ње опа сним от па -
дом (трет ман и од ла га ње). На
пла цу у Пан че ву про на ђе не су
и спе ци ја ли зо ва не ма ши не, те
се осно ва но сум ња да је вла -
сник пре кр шио за кон и да је
на овом про сто ру на ме ша вао
теч ни опа сан от пад у био-ди -
зел или не ки дру ги енер гент.
Ис тра гом је утвр ђе но да су вла -
сник фир ме и ње го ви са рад -

ни ци у јед ном пе ри о ду свог по -
сло ва ња из гу би ли до зво лу Ми -
ни стар ства за за шти ту жи вот -
не сре ди не за оба вља ње де лат -
но сти из во за опа сних ма те ри -
ја и да су, и по ред то га, на ста -
ви ли при ку пља ње теч ног угљо -
во до нич ног остат ка од срп ских
фир ми иа ко по за ко ну то ни су
сме ли да ра де.

Да под се ти мо, та да је Го ран
Три ван, ми ни стар у Вла ди Ре -
пу бли ке Ср би је за ду жен за за -
шти ту жи вот не сре ди не, ре као
да ће Ми ни стар ство за за шти -
ту жи вот не сре ди не тра жи ти
од над ле жних ин сти ту ци ја у
др жа ви да се ова кав об лик еко -
ло шког зло чи на тре ти ра мак -
си мал но стро го и да се ис тра -
жни и суд ски по ступ ци до ве ду
до кра ја. Ка ко је та да ис та као,
по што ва ње за ко на и аде кват на
ка зне на по ли ти ка су кључ и су -
штин ски од го вор на то ка ко
ће мо ус пе ти да се из бо ри мо са
овим ви ше де це ниј ским про -
бле мом, ко ји не по сред но угро -
жа ва нај зна чај ни је при род не и
жи вот не ре сур се др жа ве – зе -

мљи ште, во ду, ва здух, здра вље
и без бед ност гра ђа на.

Не из ве сна суд би на
Слу чај от па да у Пан че ву по -
кре нуо је у јав но сти и пи та ње
о од го вор но сти фир ми ко је ге -
не ри шу, тј. ства ра ју опа сан от -
пад. Не тре ба смет ну ти с ума
да у на шој зе мљи го ди шње на -
ста је око 200.000 раз ли чи тих
вр ста опа сног от па да и да су у
лан цу упра вља ња сви су бјек ти
од го вор ни за ње го ву суд би ну.
Фир ме ко је ства ра ју опа сан от -
пад ду жне су да ис пра те до
кра ја ток би ло ко је опа сне ма -
те ри је – до тре нут ка док он не
по ста не инер тан (без о па сан).
За кон ја сно ка же да ни ко у
лан цу ге не ри са ња от па да ни је
ам не сти ран.

От пад се и да ље на ла зи на
спор ним ло ка ци ја ма. По што је
реч о опа сним ма те ри ја ма, тро -
шко ве укла ња ња, са на ци је и
тре ти ра ња сно си ће пан че вач -
ка ло кал на са мо у пра ва или
окри вље ни. Не зва нич но, ре а -
ли за ци ја овог по сла ко шта ће
око 150.000 евра.



Кре а тив ни кон курс за нај бо љи
сло ган и по стер на те му по ди -
за ња све сти о ва жно сти ра ног
от кри ва ња ра ка дој ке про ду -
жен је до 20. ја ну а ра ка ко би
сви за ин те ре со ва ни би ли у мо -
гућ но сти да на вре ме пре да ју
сво је ра до ве – са оп штио је Ин -
сти тут за јав но здра вље Ср би је
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”.
Кон курс је отво рен у окви ру
про јек та „Уна пре ђе ње на ци о -
нал ног про гра ма за ра но от -
кри ва ње ра ка дој ке у Ре пу бли -
ци Ср би ји”. Овај про је кат ор -
га ни зу је Ја пан ска аген ци ја за
ме ђу на род ну са рад њу (JICA),
у са рад њи с Ми ни стар ством
здра вља Ре пу бли ке Ср би је и уз
по др шку Ин сти ту та „Ба тут”.

Кон курс је по де љен у две ка -
те го ри је: пр ва је на ме ње на уче -
ни ци ма за вр шних раз ре да
основ них шко ла (осми раз ред)
и сред њо школ ци ма, а дру га пу -
но лет ним осо ба ма. Те ма је по -
ди за ње све сти о ва жно сти скри -
нин га и ра ног от кри ва ња ра ка
дој ке. За ин те ре со ва ни мо гу по -
сла ти кре а тив не пред ло ге до
20. ја ну а ра 2019. го ди не, у за -
ви сно сти од ка те го ри је за ко ју
апли ци ра ју, на сле де ће имејл
адре се: konkurs.poster@g-
mail.com (за по стер) и slo-
gan.konkurs@gmail.com (за сло -

ган). До дат не ин фор ма ци је о
кон кур су мо же те про на ћи на
„Феј сбук” стра ни ци „Pink Rib-
bon Serbia”.

Ја пан ско удру же ње за бор бу
про тив ра ка сва ког ок то бра ор -
га ни зу је до га ђај под на зи вом
„Pink Ribbon Festival” („Фе сти -
вал ро зе тра ке”), ко ји об у хва та
три би не, јав не шет ње и кре а -
тив но так ми че ње. Фе сти вал се
у Ја па ну ре а ли зу је од 2003. го -
ди не, а са мо про шле го ди не та
ор га ни за ци ја је при ку пи ла пре -
ко 700 пред ло га по сте ра и
15.000 сло га на. Сто па пре жи -
вља ва ња обо ле лих од ра ка дој -
ке у Ја па ну је де сет го ди на.

Кар ци ном дој ке је во де ћи
узрок обо ле ва ња и уми ра ња од
ма лиг них бо ле сти у жен ској

по пу ла ци ји ши ром пла не те, па
и у Ср би ји. У Кан це ла ри ји за
скри нинг Ин сти ту та за јав но
здра вље Ср би је ис ти чу да у на -
шој зе мљи го ди шње 3.600–
4.600 же на обо ли, а 1.600 умре

од ра ка дој ке. Пре ма по да ци -
ма За во да за јав но здра вље Пан -
че во, у Ју жно ба нат ском окру -
гу сва ке го ди не око 175 же на
обо ли и 75–80 умре од ове опа -
ке бо ле сти.

По во дом смр ти мо је мај ке Ане
Циц ке из Па ди не, ко ја је, на кон
ду ге и те шке бо ле сти, пре ми ну -
ла 16. но вем бра, осе ћам по тре -
бу да јав но за хва лим: др Д. Ста -

мен ко ви ћу и др М. Ми тро ви ћу
из Оп ште бол ни це Пан че во, др
На та ши То до ро вић из ЗС Вој -
ло ви ца, еки пи Хит не по мо ћи,
ин тер ни сти кар ди о ло гу др С.
Сто ји ћу и ме ди цин ској се стри
Ду њи, др Ани Ко ва че вић Ку -
зма но вић, др Та њи Мр ђан, као
и осо бљу ко ро нар не је ди ни це
Оп ште бол ни це Пан че во.

Ана Би сак

Петак, 30. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

8

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Псо ри ја за је не за ра зна хро -
нич на дер ма то за, ко ја нај че -
шће пра ти обо ле лог до кра ја
жи во та. Узрок на стан ка је ге -
нет ске при ро де, али су оки -
да чи број ни. Код де це псо ри -
ја зи прет хо де ин фек ци је гор -

њих ди сај них пу те ва иза зва не
стреп то ко ком, а код од ра слих
су прет ход ни ца пси хич ки стре -
со ви. У по след ње вре ме раз -
ма тра се и мо гућ ност на ста ја -
ња псо ри ја зе као по сле ди це
ге нет ски усло вље них иму но -
ло шких по ре ме ћа ја.

Псо ри ја за има из глед ру жи -
ча сте, оштро огра ни че не про -
ме не по кри ве не сре брн ка сто -
сив ка стом сква мом. Ме ста на

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

Псо ри ја за

Контрола

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Састојци (за један велики или
два мања ролата): 500 грама спа-
наћа, 80 грама маргарина, 80
грама брашна, четири децили-
тра млека, кашичица соли и пет
јаја.

За фил: 300 грама пуномасног
сира, 300 грама шунке, две-три
кашике киселе павлаке и неко-
лико киселих краставчића.

Припрема: Спанаћ очистити
од петељки и кратко бланширати, затим оцедити и ситно исецка-
ти. На растопљеном маргарину пропржити мало брашна, додати
исецкани спанаћ и посолити. Полако сипати млеко и истовреме-
но мешати да се не створе грудвице. Кувати неколико минута док
се све фино не згусне (као пудинг). Померити с рингле и оставити
да се потпуно охлади.

У охлађену смесу додати жуманца и измиксати, а беланца по-
себно умутити у чврст шаум. На крају све пажљиво сјединити вар-
јачом и пребацити у плех од рерне обложен масним папиром.
Ако желите да направите два мања ролата, смесу поделите напо-
ла и пеците из два дела.

Пеците у рерни загрејаној на 200 степени око тридесет минута
(за велики ролат), односно око петнаест минута ако правите мале
ролате. Готову кору пребаците на влажну крпу и замотајте, па
оставите да се потпуно охлади.

За фил изгњечите сир виљушком и додајте ситно сецкану шун-
ку и краставчиће. На крају умешајте две-три кашике киселе па-
влаке да се све фино повеже. Размотајте охлађену кору, премажи-
те припремљеним надевом и поново замотајте у ролат. Оставите
неко време у фрижидеру да се сви састојци лепо стегну.

Напомена: цео ролат можете на крају премазати мајонезом
или крем сиром, а одгоре нарибати качкаваљ, али мање ролате
ћете лепше исећи и сервирати ако остану непремазани.

Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на бло-
гу „La cu i si ne cre a ti ve”, који се налази на адреси ku hi nji ca-mig no -
ne.blog spot.rs.

Пи ше: Лана Белић

Ролат од спанаћа

ко жи где се про ме не нај че -
шће на ла зе, је су спољ не стра -
не екс тре ми те та (на ро чи то лак -
то ви и ко ле на), лум бо са крал -
ни пре део и ко сма ти део гла -
ве. Про ме не се мо гу ја ви ти и
на дла но ви ма и та ба ни ма.

Про ме не на ко жи мо гу би -
ти раз ли чи те ве ли чи не и об -
ли ка, по не кад мо гу да за у зму
ве ћи део те ла, па и це ло те ло.
Љу ди ко ји има ју ово обо ље -
ње углав ном се осе ћа ју здра -
во, али по што је реч о ста њу
ко је их пра ти до жи вот но (док
ста ре про ме не ле че њем не -
ста ју, но ве се ства ра ју), мо гу
се ја ви ти пси хич ке смет ње.

По ред ме ди цин ске те ра -
пи је ко ју пре пи су је дер ма то -
лог, у об ли ку ке ра то ли ти ка,
кор ти ко сте ро и да, ци то ста ти -
ка (код нај те жих об ли ка), ре -
ти но и да и PUVA те ра пи је,
до бро се по ка за ло кли мат -

ско ле че ње на мо ру. У ко -
зме тич ком са ло ну псо ри ја за
се мо же тре ти ра ти ки се о ник
апа ра том или пи лин гом са -
ли цил ном ки се ли ном. У оба
слу ча ја трет ма ни се мо ра ју
ра ди ти у се ри ји од бар шест
пу та. Та ко ђе, по сто ји кре ма
ме ди цин ске ко зме ти ке „Ger-
netic”, ко ја да је до бре ре зул -
та те у ре ге не ра ци ји ко же об -
у хва ће не псо ри ја зом.

По след ња ра ди о ни ца

у овом ци клу су 

за ка за на је 

за 1. де цем бар

Мо гу се при ја ви ти

осо бе од пет на ест 

до три де сет го ди на

На ред не су бо те 

ин ди ви ду ал ни 

раз го во ри 

с пси хо ло гом

Кра јем сеп тем бра у До му омла -
ди не по че ло је да ра ди бес плат -
но пси хо ло шко са ве то ва ли ште
на ме ње но мла ди ма од пет на -
ест до три де сет го ди на. Ово са -
ве то ва ли ште по кре ну то је у
окви ру про јек та „Мо је ме сто”,
ко ји ре а ли зу ју удру же ње „Пси -
хо ге не за” и Дом омла ди не уз
фи нан сиј ску по др шку Гра да.

Пре ма ре чи ма пси хо ло га и
пси хо те ра пе у та Ја дран ке Гру -
ји чић Ђу рић, ко ор ди на тор ке
овог про јек та, то ком про те клих
ме се ци ре а ли зо ван је чи тав низ
ак тив но сти, ко је су oбухвaтиле
индивидуaлнo психoлoшк o сa -
вe тoвaлишт e млaдих и рaдиo -
ничaрски рaд. До кра ја де цем -
бра би ће одр жа на још јед на ра -
ди о ни ца и још је дан дан ће би -
ти по све ћен ра ду на са мо с пси -
хо ло гом.

– Циљ сaвeтoвaлишт a je
oчувaњe мeнтaлнoг здрaвљa млa -
дих крoз oснaживaњe и пси -
хoлoшк у пoдрш ку у суo чaвaњу

БЕС ПЛАТ НО ПСИ ХО ЛО ШКО СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТЕ ЗА МЛА ДЕ

КО ЛИ КО СТЕ СО ЦИ ЈАЛ НО ИН ТЕ ЛИ ГЕНТ НИ

му ни ка ци је за сва ку од њих.
Мла ди ће има ти при ли ку да
на ра ди о ни ци на у че шта је то
со ци јал на све сност, а шта со -
ци јал на спрет ност, за што је ва -
жна ем па ти ја у со ци јал ном
кон тек сту, те ка ко раз ви ја ти
со ци јал ну ин те ли ген ци ју. Раз -
ма тра ће мо и ди ску то ва ће мо
ка ко би се ко од уче сни ка по -
на шао и оп хо дио у раз ли чи -
тим при јат ним или не при јат -
ним со ци јал ним си ту а ци ја ма
и по ку ша ће мо да на ђе мо и дру -
га чи је, со ци јал но при хва тљи -
ве ал тер на ти ве да тим по на ша -
њи ма – на ја ви ла је Ја дран ка
Гру ји чић Ђу рић.

Уко ли ко би сте ви ше во ле ли
да о сво јим не до у ми ца ма по -
раз го ва ра те на са мо с пси хо -
ло гом, мо же те за ка за ти бес -
пла тан тер мин већ са да, а ин -
ди ви ду ал не кон сул та ци је пла -
ни ра не су за су бо ту, 8. де цем -
бар, од 16 до 18 са ти. За уче -
шће на ра ди о ни ца ма или за
су срет „је дан на је дан” с пси -
хо ло гом мо же те се при ја ви ти
пу тем те ле фо на 061/647-22-
90 или имејл адре са psihoge-
neza@gmail.com или savetova-
liste@domomladinepancevo.rs.
Учи ни те то на вре ме по што је
број ме ста огра ни чен.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сва ко се на ђе,
тро ше ћи ки ло ме тре свог жи -
вот ног пу та, у си ту а ци ји ко -
ја олуј ном ја чи ном ра за ра
оно за шта смо ми сли ли да
је ста бил но и от пор но на све
не во ље на ко је на и ла зи мо.
Та да, по ку ша ва ју ћи да се
одр жи мо на по вр ши ни илу -
зи је ко ју смо из гра ди ли, ки -
да мо и оно што је пре о ста -
ло од ве за с не ким или не -
чим, а за шта смо би ли убе -
ђе ни да др жи мо под кон -
тро лом. Же ља за при вид -
ним скла дом и осе ћа јем мо -
ћи је нај ја ча иде ја во ди ља.
Вра ћа ње у пр во бит но ста ње
по ста је те жња ко ја упра вља
на ма у пот пу но сти.

Сва ко дне ви ца је и осми -
шље на та ко да смо убе ђе ни
да има мо кон тро лу над сво -
јим жи во том. Ако у ру ка ма
др жи мо да љин ски упра вљач,
би ра мо ТВ ка на ле; уз са вре -
ме не „па мет не” уре ђа је мо -
же мо да би ра мо с ким ће мо
и преко ко јег ка на ла да ко -
му ни ци ра мо. Све је до ступ но
без по ме ра ња из фо те ље, јер
има мо из бор у ве зи с тим шта,
ка да и ко ли ко тре ба да на ру -
чи мо да стиг не до ула зних
вра та. Мо гу ће је упра вља ти
сва ко днев ном ру ти ном уз по -
моћ лам пи ца и дуг ми ћа. Све
та ко мир но и јед но лич но тра -
је, док се не су о чи мо са исти -
ном да оно за шта смо ми -
сли ли да др жи мо под кон -

тро лом у ства ри кон тро ли ше
нас.

Тре ну так у ко јем по ста не -
мо бол но све сни да је не мо -
гу ће да на ста ви мо сла га ње,
чи шће ње, пре ме шта ње, про -
ве ра ва ње... за пра во је нај дра -
го це ни ји. Нај че шће се де си
не што до вољ но ја ко да нас
осу је ти у чи ње њу оно га за
шта смо би ли убе ђе ни да нам
по ма же да ус по ста ви мо кон -
тро лу, али над чим? Над пра -
ши ном, ства ри ма, на ме шта -
јем, лич ним ства ри ма дра -
гих осо ба? Илу зи ја да не што
др жи мо под кон тро лом је
па ра ван ко јим скри ва мо не -
до ста так са мо кон тро ле.

Ствар ност ко ју жи ви мо је
очи гле дан до каз то га ко упра -
вља „да љин ским” на шег жи -
во та. Ако нас му че сум ње,
стра хо ви и огор че ност, ја сно
је да смо са мо упле те ни у
мре жу „та ко тре ба ња”, мо ра -
ња и по жељ но сти. Ус по ста -
ви ти кон тро лу над соп стве -
ним ми сли ма, по ступ ци ма и
емо ци ја ма је сми сао, свр ха и
раз лог на шег по сто ја ња са да
и ов де. Са мо кон тро ла ни је
чи ње ни ца или осо би на ко ја
иде уз ка рак тер, то је про цес
ко ји раз ви ја мо уз по моћ бит -
них љу ди то ком од ра ста ња.
Ако је по моћ дру гих из о ста -
ла или је не пот пу на, са мо -
кон тро ла пред ста вља циљ пре -
ма ко јем се упра вља мо, по -
сте пе но гра де ћи уве ре ња о
соп стве ној вред но сти. Тек све -
сним от кло ном од бу ке, ко ју
смо усво ји ли као не ми нов -
ност бр зи не ко јом се кре ће
ова на ша жи вот на вр те шка,
про на ла зи мо мир и на чин да
га угра ди мо у је дан од нај ва -
жни јих про це са на шег емо -
тив ног ра ста – са мо кон троле.

Има ти (са мо)кон тро лу или
би ти кон тро ли сан? Од лу ка
је, као и увек, на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ПИ СМО ЧИ ТА ТЕЉ КЕ

За хвал ност ле ка ри ма

За сва ку си ту а ци ју тре ба про на ћи аде ква тан на чин ко му ни ка ци је

КОН КУРС НА ТЕ МУ РА КА ДОЈ КЕ

Про ду жен рок за сла ње ра до ва

сa зaхтeвимa и изaзoвимa
пeриoдa млaдaлaш твa. Са ве то -
ва ли ште ра ди јед ном не дељ но,
а услугe су бeсплaтнe зa млaдe
узрaстa oд пет на ест дo три де сет
гoдинa – ис та кла је Ја дран ка
Гру ји чић Ђу рић.

По след ња ра ди о ни ца у овом
ци клу су за ка за на је за су бо ту,
1. де цем бар, ка да ће се, од 16
до 18 са ти, раз го ва ра ти о со -
ци јал ној ин те ли ген ци ји.

– Со ци јал на ин те ли ген ци ја
пред ста вља сте пен на ше уме -
шно сти да про це ни мо раз ли -
чи те дру штве не си ту а ци је, да
се на њих адап ти ра мо и да про -
на ђе мо од го ва ра ју ћи на чин ко -



Де тек тив Карл Мерк из Сек -
то ра Q на ћи ће се пред те -
шким иза зо вом ка да се мрач -
на про шлост јед ног од чла -
но ва ти ма су да ри с не ре ше -
ним уби ством.

Про на ђе но је бе жи вот но
те ло ста ри је же не у јед ном
пар ку у Ко пен ха ге ну. Слу чај
нео пи си во под се ћа на дру го
не ре ше но уби ство, ко је се до -
го ди ло пре ви ше од де сет го -
ди на, али по ве за ност из ме ђу
ове две жр тве збу њу је по ли -
ци ју. Ши ром гра да не по зна -
ти по чи ни лац про го ни гру -
пе мла дих же на. На па ди из -
гле да ју на су мич но, али мо гу
ли ови зло чи ни да бу ду по -
ве за ни?

Ипак, ре ша ва ње слу ча ја
ни је је ди но што је Кар лу на
уму. За јед но са Аса дом и Гор -
до ном су о ча ва се са за го нет -
ком ко ја је сло же ни ја не го

ика да, а њи хо ва ко ле ги ни ца
Ро се је у не во љи. Чу ве ној че -
твор ки не до ста је је дан члан,
али да ли им је по не ста ло и
сре ће? И да ли ће ус пе ти да
ис пу не оче ки ва ња прет по -
ста вље них и та ко спре чи ти
да се Сек тор Q уга си?

ДРУШТВО
Петак, 30. новембар 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 ко ли ко је
те шко са чу ва ти тај ну. „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 и ноћ” Ги јо ма
Му соа 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:

„Чу вам ва ше тај не до кра -
ја жи во та, си гур но и по вољ -
но. Ши фра: ’Де мен тан’.”
064/1227...

„За кле ла се зе мља ра ју да
се тај не све са зна ју. А он да
је Бог ство рио Ал цхај ме ра.”
063/1192...

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 ко је за њих нај ве ћи шам -
пи он. Они ће осво ји ти по је -
дан при ме рак књи ге „Шам -
пи он” Да ри ја Фоа.

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:

„То је мој син, ро ђен са се -
дам ме се ци као мр ви ца, ко -
ме ле ка ри ни су пред ви ђа ли
да ће се из ву ћи. Да нас је љу -
ди на од два ме тра и пре ко
сто ти ну ки ло гра ма ми ши ћа
Мој шам пи он!” 064/3201...

„Нај ве ћи шам пи о ни би ће
они ко ји пре жи ве жи вот у
Ср би ји.” 060/4442...

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, 5. де цем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Ко
је за вас нај ве ћи шам пи он?”, на гра ди ће мо по јед ним при -
мер ком књи ге „Шам пи он” Да ри ја Фоа. 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.

Ал берт Еспи но са је шпан ски
сце на ри ста и пи сац. Са че тр -
на ест го ди на обо лео је од ра -
ка. Ње го ва бор ба с бо ле шћу
тра ја ла је чи та ву де це ни ју –
за то вре ме је остао „без јед -
не но ге, јед ног плућ ног кри -
ла и до брог ко ма да је тре”.
Упр кос све му то ме, Еспи но -
си на књи га „Жу ти свет” ни је
при по вест о бо ле сти и гу бит -
ку, већ при ча о оном што је,
за хва љу ју ћи бо ле сти, до био.

Под стак ну та те ма ма ко је
су та бу, ова књи га је пу на
све тло сти и жи во та. У њој је
пред ста вљен „жу ти свет” –
свет сун че ве све тло сти, ра -
до сти и ле по те, свет ко ји је
сва ком на до хват ру ке, а он
не са мо да се на ла зи око нас
већ чи ни и део нас. Ау тор у

два де сет три по гла вља при -
по ве да о сво јим ис ку стви ма
и сте че ним по у ка ма, да ју ћи
на ду и они ма ко ји ма је нај -
те же. Не ве ро ват но је с ка -
квим ху мо ром и ве дри ном
го во ри о нај муч ни јим те ма -
ма – упра во за то што сма тра
да не тре ба да бу ду муч не.

„Жу ти свет” 
Ал бер та Еспи но се

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Сел фи” 
Ју си ја Адлер-Ол се на

Два чи та о ца ко ји до сре де, 5. де цем бра, 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 на пра ви ли пр ви сел фи?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Сел фи” Ју си ја Адлер-Ол се на. 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

Ши фро ва не по ру ке

По во дом Ме ђу на род ног да на
осо ба са ин ва ли ди те том пан -
че вач ко Удру же ње за по моћ
мен тал но не до вољ но раз ви је -
ним осо ба ма (МНРО), у са рад -
њи с Пле сним сту ди ом „Ла на”,
из ве шће му зич ко-сцен ски ре -
ци тал „Ли це љу ба ви” у уто рак,
4. де цем бра, од 17 са ти, у дво -
ра ни „Апо ло”.

– Ре ци тал је са ста вљен од
че ти ри по ве за не це ли не. Лајт -
мо тив ра да на пред ста ви су ре -
чи Ни ко ле Те сле: „Да, исти на
је да ја увек пред у зи мам ви ше
не го што мо гу да оства рим”. У
пр вом де лу ће мо го во ри ти о
Уни вер зал ној по ве љи о пра ви -
ма љу ди, ко ја је уста но вље на

пре се дам де це ни ја. У дру гом
и тре ћем де лу ће мо упо зна ти
пу бли ку с му дрим ци та ти ма,
из ре ка ма и по е зи јом ко ја го -
во ри о љу ба ви и при ја тељ ству.
Са ма за вр шни ца пред ста ве, са
пре ко два де сет из во ђа ча на сце -
ни, пред ста вља ма ло из не на -
ђе ње за на ше гле да о це – об ја -
сни ла је Алек сан дра Ксе ни ја
Ми ло са вље вић, ко ја пот пи су је
текст и ре жи ју у овом ко ма ду.

Ово је већ дру га го ди на за -
ре дом ка ко драм ска сек ци ја
Удру же ња за по моћ МНРО обе -
ле жа ва Ме ђу на род ни дан осо -
ба са ин ва ли ди те том при год -
ном пред ста вом.

Д. К.

РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ИН ТЕР НОГ ПРИ ВО ДИ СЕ КРА ЈУ

СТИ ГЛА БУ ДУЋ НОСТ НА
ОДЕ ЉЕ ЊЕ ХЕ МО ДИ ЈА ЛИ ЗЕ

За две не де ље би ће у
функ ци ји и 
пре о ста лих осам на ест
ма ши на

Кра јем ја ну а ра 
за вр ше так ра до ва у
це лом бло ку

Има ће мо бол ни цу 
по свет ским 
стан дар ди ма

За око 150 па ци је на та ко ји се
ле че на Оде ље њу хе мо ди ја ли -
зе пан че вач ке Оп ште бол ни це
на по кон су сти гли бо љи да ни.
Ру жне сли ке оро ну лих со ба,
тро шних зи до ва, зар ђа лих кре -
ве та, офу ца них по до ва и до -
тра ја ле опре ме пре се ли ле су се
у про шлост, а овај део Ин тер -
ни стич ког бло ка пр ви је у ко ји
је ове го ди не сти гао 21. век.

Пре не ко ли ко да на део Оде -
ље ња хе мо ди ја ли зе пу штен је
у рад и, као што се на фо то гра -
фи ји мо же при ме ти ти, из гле -
да – свет ски. Та ко ће би ти и са
остат ком Ин тер ног бло ка по -
чет ком иду ће го ди не, ка да ће,
ка ко се оче ку је, би ти за вр ше -
ни ра до ви вред ни ско ро 500
ми ли о на ди на ра.

Вред на до на ци ја
– Пу сти ли смо у рад по ло ви ну
оде ље ња, што укљу чу је осам -
на ест но вих ма ши на за хе мо -
ди ја ли зу и но ву ре верз ну осмо -
зу, ко ја пред ста вља ср це хе мо -
ди ја ли зе. За две не де ље тре ба
да поч не да ра ди и оста так оде -
ље ња са још осам на ест ма ши -
на. Сви ови уре ђа ји до на ци ја
су ком па ни је „Fresenius”. О то -
ме ко ли ко је вре дан тај по клон,
све до чи чи ње ни ца да са мо ре -
верз на осмо за ко шта око осам
ми ли о на ди на ра – ис та као је
др Сло бо дан Ову ка, ди рек тор
Оп ште бол ни це.

По ред но ве опре ме, на Оде -
ље њу хе мо ди ја ли зе, као и на

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ОСО БА СА 

ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

„Ли це љу ба ви” 
у „Апо лу”

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.

На ред ну при ли ку да да те крв
и та ко не ком спа се те жи вот
има ће те у сре ду, 5. де цем бра,
од 9 до 12 са ти, у Цр ве ном кр -
сту. 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 
5. де цем бра

об у хва та све ин ста ла тер ске,
тер мо ма шин ске и гра ђе вин -
ске ра до ве на при бли жно 
8.000 ква драт них ме та ра 
про сто ра.

Мај сто ри не у мор но ра де на
свих шест ета жа згра де – од
по дру ма, пре ко При јем но-ур -
гент не слу жбе, па све до че -
твр тог спра та. У про те клом пе -
ри о ду су у пот пу но сти ре кон -
стру и са не ин ста ла ци је и кли -
ма ти за ци ја и за ме ње на је ком -
плет на сто ла ри ја. Сре ђе на су
два по сто је ћа лиф та и по ста -
вљен је је дан но ви, а ре кон -
стру и са но је и Оде ље ње фи зи -

кал не ме ди ци не, где је из гра -
ђен но ви ба зен.

Као што је по зна то, сва оде -
ље ња са Ин тер ног још пре по -
чет ка ра до ва пре се ље на су у хи -
рур шки блок Бол ни це. Од та да
уста но ва функ ци о ни ше оте жа -
но, али упр кос то ме ни је дан па -
ци јент ни је ус кра ћен за од го ва -
ра ју ћу здрав стве ну за шти ту. Ра -
до ве ко је из во ди пред у зе ће „Мо -
ду лор” из Бе о гра да фи нан си ра
Упра ва за ка пи тал на ула га ња
АП Вој во ди не, а реч је о ин ве -
сти ци ји вред ној 467.411.960,14
ди на ра с ПДВ-ом.

Д. Ко жан

це лом Ин тер ном бло ку, по ста -
вље ни су и но ви бол нич ки се -
то ви вред ни 400.000 евра, а
кроз њих иду и ком пле тан раз -
вод ме ди цин ских га со ва и све
ин ста ла ци је. Ове се то ве има ће
и сва ка со ба на Груд ном и Не -
у ро ло шком оде ље њу, ко ја ће
би ти сме ште на на пр вом спра -
ту но вог бло ка.

Ову ка је на ја вио да се за вр -
ше так свих ра до ва на це лом
Ин тер ном оде ље њу оче ку је до
кра ја ја ну а ра иду ће го ди не.

– Че ка мо да се ком плет но ис -
пра зни ста ра хе мо ди ја ли за, да
би смо мо гли да се по ве же мо по
вер ти ка ли са оста лим ета жа ма.
Ла вов ски се бо ри мо да што пре
за вр ши мо по сао, али нам је од
са мог по чет ка оте жа ва ју ћа окол -
ност то што су у том кри лу згра -
де сме ште ни и хе мо ди ја ли за и
ске нер, ко је ни смо мо гли да из -
ме сти мо – об ја снио је Ову ка.

Од по да до пла фо на
Под се ћа ња ра ди, ре кон струк -
ци ја Ин тер ног оде ље ња тра је
од ок то бра про шле го ди не и

Не ка да шњи сан са да је ре ал ност



У скуп штин ску про це ду ру
уско ро ће ући за кон о цен -
трал ном ре ги стру ста нов ни -
штва, ко јим се пред ви ђа об је -
ди ња ва ње ба за по да та ка Ми -
ни стар ства уну тра шњих по -
сло ва, Ми ни стар ства др жав не
упра ве и ло кал не са мо у пра ве,
Цен трал ног ре ги стра оба ве -
зног со ци јал ног оси гу ра ња, По -
ре ске упра ве и Ре пу блич ког
ге о дет ског за во да.

Ка да за жи ви та про ме на, гра -
ђа ни ви ше не ће мо ра ти да иду
од шал те ра до шал те ра и при -
ку пља ју до ку мен та ко ја су им
нео п ход на да би за вр ши ли по -
сту пак. То ће за њих за вр ша ва -
ти слу жбе ни ци ко ји ће пре ко
сво јих ком пју те ра при сту па ти
цен трал ном ре ги стру ста нов -
ни штва. Не са мо да ће се на
тај на чин сма њи ти ад ми ни -
стра тив не про це ду ре већ гра -
ђа ни ви ше не ће мо ра ти ни да
пла ћа ју као до са да за из да ва -
ње из во да.

На при мер, уко ли ко не ком
од њих ис ти че ре ги стра ци ја и

тре ба да је об но ви, би ће до -
вољ но да се по ја ви на шал те ру
не ког др жав ног ор га на и да се
обра ти слу жбе ни ку за не ким
од шал те ра.  На кон то га би ће
до вољ но да слу жбе ник на свом
ком пју те ру уђе у цен трал ни ре -
ги стар ста нов ни штва и да та -
мо ви ди све по дат ке ко ји су му
по треб ни.

Под се ћа мо, тре нут но се у ба -
за ма по да та ка пет раз ли чи тих
ми ни стар ста ва и др жав них ин -
сти ту ци ја на ла зи чак 11 еви -
ден ци ја гра ђа на. Ини ци ја тор
њи хо вог об је ди ња ва ња на јед -
ном ме сту је Ми ни стар ство др -
жав не упра ве и ло кал не са мо у -
пра ве, а не дав но је за вр ше на
јав на рас пра ва о прав ном ак ту.

Уко ли ко га из гла са ју по сла -
ни ци у Скуп шти ни Ср би је, би -
ће то нај ве ћи ко рак у пот пу -
ној ди ги та ли за ци ји на ше др -
жав не ад ми ни стра ци је. Под -
се ћа мо, до са да су об је ди ње -
не еви ден ци је пра во су ђа и по -
ли ци је, а по че ла је ак ци ја сре -
ђи ва ња не ка да ха о тич ног ста -
ња ка да је реч о адре са ма и
кућ ним бро је ви ма. Осим то -
га, гра ђа ни мо гу пре ко пор та -
ла „еУ пра ва” да за ка жу ва ђе -
ње лич них до ку ме на та, као и
да пре ко пор та ла „е-бе ба” при -
ја ве но во ро ђе ну де цу у по ро -
ди ли шти ма.

Ва жно је ре ћи да ће, ка да се
фор ми ра цен трал ни ре ги стар
ста нов ни штва, у ње му би ти ме -
мо ри сан огро ман број раз ли -
чи тих по да та ка гра ђа на. Да не
би до шло до њи хо ве кра ђе, они
ће би ти до бро за шти ће ни, а
при ступ њи ма има ће са мо ма -
ли број до бро об у че них слу -
жбе них ли ца.

М. Г.

Одузете им четири

пушке

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан че -
ву по на ло гу над ле жног Основ -
ног јав ног ту жи ла штва под не -
ли су кри вич ну при ја ву про -
тив тро ји це му шка ра ца, ста ро -

сти 48, 51 и 29 го ди на, због
по сто ја ња осно ва сум ње да су
из вр ши ли кри вич но де ло не -
до зво љен лов.

Сум ња се да су они 27. ок то -
бра ове го ди не у окви ру Шум -
ског га здин ства Ба нат – Пан -
че во ло ви ли на ло ви шту Јав -
ног пред у зе ћа „Вој во ди на шу -
ме”, где је то за бра ње но.

По ли ци ја је од осум њи че ног
48-го ди шњег му шкар ца од у зе -
ла че ти ри пу шке, а од оста ле
дво ји це по јед ну ло вач ку пу шку.

ХРОНИКА
Петак, 30. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Про дао пре ко 300 
то на от па да из 
ино стран ства јед ној
при ват ној фир ми

Ухап ше но и шест 
осо ба из Ши да и 
јед на из Бе о гра да
због ор га ни зо ва ња
ла жних на град них
ига ра на „Феј сбу ку”

Ми ни стар ство уну тра шњих по -
сло ва са оп шти ло је да је пан -
че вач ка по ли ци ја, по на ло гу
Основ ног јав ног ту жи ла штва у
Пан че ву, ухап си ла Г. С. (1969),
од го вор но ли це јед не слу жбе у
ком па ни ји „НИС Ср би ја – Тех -
но ло шки сек тор Пан че во”, због
по сто ја ња осно ва сум ње да је
из вр шио кри вич на де ла уно -
ше ње опа сних ма те ри ја у Ср -
би ју и не до зво ље но пре ра ђи -
ва ње, од ла га ње и скла ди ште -
ње опа сних ма те ри ја.

Он се те ре ти да је, зло у по -
тре бив ши сво ја овла шће ња, то -
ком 2017. го ди не ини ци рао
про да ју 322,8 то на опа сног от -
па да (ис ко ри шће них ка та ли -
за то ра) пред у зе ћу из Кар лов -
чи ћа, за из нос од 183.073 ди -
на ра. На тај на чин је, ка ко се
сум ња, омо гу ћио да опа сан от -
пад до ђе у по сед пред у зе ћа ко -
је не ма одо бре ње за ње го во
скла ди ште ње. Осум њи че ни је,
уз кри вич ну при ја ву, при ве ден
Основ ном јав ном ту жи ла штву
у Пан че ву.

По ли ци ја је ли ши ла сло бо -
де и шест осо ба из Ши да и јед -
ну из Бе о гра да, због осно ва не
сум ње да су од го вор не за кри -
вич на де ла нео вла шће на упо -
тре ба ту ђег по слов ног име на и
дру ге по себ не озна ке ро бе или
услу га.

Је дан од ухап ше них, Бе о гра -
ђа нин Д. Д. (1998), осум њи чен

је да је ан га жо вао ше сто ри цу
ста нов ни ка Ши да да за но вац
ко ји им је да вао ор га ни зу ју ла -
жне на град не игре и да ти ме
до во де у за блу ду оште ће не да
ми сле да су их за и ста ор га ни -
зо ва ли по зна ти брен до ви ко ји
по слу ју у Ср би ји.

Из ме ђу оста лог, они су ор -
га ни зо ва ли ла жне на град не
игре ком па ни ја „Ху а веи”, „Идеа
су пер мар ке ти”, „НИС Ср би ја”,
„ДИС су пер мар ке ти”, „Ко мер -
ци јал на бан ка”, „Лидл Ср би -
ја”, „Ер сте бан ка Ср би ја”, „Де -
ле зе Ср би ја”, „Мак си Ср би ја”,
„Фи јат Ср би ја” итд.

Од уче сни ка на град них ига -
ра, ко ји ни су слу ти ли да су пре -
ва ре ни, тра жи ли су да им до -
ста ве фо то гра фи је, или ске ни -
ра не лич не кар те и па со ше на
ко ји ма се ви де фо то гра фи је,
адре се, бро је ви те ле фо на и дру -
ги лич ни по да ци, с ци љем њи -
хо ве да ље зло у по тре бе. Сум ња
се да су на тај на чин при ба ви ли
фо то гра фи је лич них до ку ме на -
та од ви ше хи ља да гра ђана.

По ли ци ја је при ли ком пре -
тре са ста но ва и дру гих про сто -

ри ја ко је су осум њи че ни ко ри -
сти ли про на шла и од у зе ла ком -
пју те ре и дру гу ин фор ма тич ку
опре му ко ја је ко ри шће на за
из вр ше ње кри вич ног де ла, као
и два ау то мо би ла мар ке „бе-
ем-ве” и 7.620 евра.

Под се ћа мо, ту ђи лич ни по -
да ци на цр ном тр жи шту у ино -
стран ству је су ро ба ко ја у сва ко
до ба мо же да се про да на ин -
тер не ту и да се за њу за ра ди до -
ста нов ца. Тра же ни су, јер мо гу
да их ко ри сте кри ми нал ци за
вр ше ње те шких кри вич них де -
ла, као и при пад ни ци оба ве -
штај них слу жби за скри ва ње
сво јих пра вих иден ти те та.

Ове две ак ци је су део хап -
ше ња ко ја су ових да на спро -
ве де на ши ром Ср би је. При пад -
ни ци Ми ни стар ства уну тра -
шњих по сло ва Ср би је су у са -
рад њи с По ре ском по ли ци јом
и над ле жним јав ним ту жи ла -
штви ма с ци љем су зби ја ња фи -
нан сиј ског кри ми на ла и ко руп -
ци је ухап си ли 38 осо ба, док су
про тив још 21 осо бе под не те
кри вич не при ја ве у ре дов ном
по ступ ку.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Они се сум њи че да су у пе -
ри о ду од 2016. го ди не до да -
нас из вр ши ли ви ше кри вич них
де ла ко ји ма су оште ти ли бу -
џет Ре пу бли ке Ср би је, прав на
и фи зич ка ли ца у укуп ном из -
но су од 1.550.000 евра. Ак ци је
су спро ве де не на те ри то ри ји
Пан че ва, Бе о гра да, За је ча ра,
Ја го ди не, Ки кин де, Кра ље ва,
Ле сков ца, Ни ша, Сом бо ра и Су -
бо ти це.

Осум њи че ни се те ре те да су
по чи ни ли кри вич на де ла при -
ма ње ми та, да ва ње ми та, зло у -
по тре ба слу жбе ног по ло жа ја,
зло у по тре ба по ло жа ја од го вор -
ног ли ца, те шко де ло про тив
здра вља љу ди, пре ва ра у оба -
вља њу при вред не де лат но сти,
тр го ви на ути ца јем, пу сто ше ње
шу ма, шум ска кра ђа, фал си -
фи ко ва ње слу жбе не ис пра ве,
не до зво ље на тр го ви на, по ре ска
ута ја, на во ђе ње на ове ра ва ње
не и сти ни тог са др жа ја, оште ће -
ње жи вот не сре ди не, уно ше ње
опа сних ма те ри ја у Ср би ју и
не до зво ље но пре ра ђи ва ње, од -
ла га ње и скла ди ште ње опа сних
ма те ри ја. М. Гли го рић

Ових да на сту пи ле су на сна -
гу Из ме не и до пу не За ко на о
по ли ци ји. Тим прав ним ак -
том пре ци зно су од ре ђе не
плат не гру пе и плат ни раз -
ре ди. Но ви си стем пла та уве -
ден је ка ко би се уки ну ле до -
са да шње не пра вил но сти у
пла ћа њу, од но сно ка ко би за
оба вља ње истих по сло ва у
раз ли чи тим де ло ви ма МУП-
а сви би ли исто пла ће ни.

Сте пен уве ћа ња пла та би -
ће ве ћи за оне чи ја је пла та
вред но ва на као ви ша, а при -
ма ју ни жу пла ту. Сем то га,
рад на ме ста по ли ца ја ца убу -
ду ће ће би ти раз вр ста ва на у
три на ест плат них гру па, ко -
је ће до дат но би ти раз вр ста -
не у плат не раз ре де.

Из ме на ма овог за ко на уве -
де но је и пра во по ли ца ја ца
на на кна ду тро шко ва и за
рад под оте жа ним те рен ским
усло ви ма и на спе ци фич ним
без бед но сно-по ли циј ским по -
сло ви ма.

То се од но си на знат но
фи зич ко и пси хич ко оп те -
ре ће ње по ли ца ја ца, уко ли -
ко ови по сло ви не пот па да -
ју под ре дов ну над ле жност
ор га ни за ци о не је ди ни це у
ко јој су за по сле ни. Ме ђу -
тим, за вре ме про ве де но на
те ре ну у оба вља њу тих по -
сло ва они не ће оства ри ва ти
на кна ду тро шко ва за сме -
штај, ис хра ну, до ла зак на
по сао и од ла зак с по сла.

За по сле ни у „Хи ги је ни” по -
де ли ли су џа ко ве за са ку пља -
ње и од ла га ње пе пе ла на шим
су гра ђа ни ма ко ји жи ве на
1.000 адре са у цен тру гра да.
Сва ко до ма ћин ство до би ло
је по три џа ка, као и фла јер
са упут ством ка ко то тре ба
ра ди ти пра вил но. Они ко ји
до би ју џа ко ве тре ба да их
оста вља ју по ред ку ћа или
кон теј не ра.

Џа ко ве ће до би ти и на ши
су гра ђа ни ко ји жи ве у До -
њем гра ду, на ста рој и но вој
Ми си, јер је уо че но да је ба -
ца ње пе пе ла у кон теј не ре та -
мо нај ра спро стра ње ни је.
Мно ги на ши су гра ђа ни ко ји
се гре ју на чвр ста го ри ва та -
ко се ре ша ва ју вре лог пе пе -
ла, иа ко на тај на чин трај но
оште ћу ју кон теј не ре и у њи -
ма иза зи ва ју по жа ре.

То ком про шло го ди шње
греј не се зо не због то га је то -
тал но уни ште но 20 пла стич -
них кон теј не ра, а 100 ме тал -
них је го ре ло по три пу та,
због че га је по ло ви на мо ра -
ла да бу де трај но рас хо до ва -
на. Од по чет ка ово го ди шње
греј не се зо не, због ба ца ња

вре лог пе пе ла, трај но је уни -
ште но осам кон теј не ра.

И по ред то га што ЈКП „Хи -
ги је на” сва ке го ди не из два ја
мно го нов ца за на бав ку но -
вих кон теј не ра, њих не ма до -
вољ но. Овај про блем ће де -
ли мич но би ти убла жен но -
вим кон теј не ри ма чи ја се ис -
по ру ка оче ку је у на ред них
де се так да на.

„Хи ги је на” сва ке го ди не
тр пи ве ли ку ма те ри јал ну
ште ту због ло мље ња кан ти
за ђу бре на сту бо ви ма и уба -
ци ва ња шу та или пе пе ла и
пе тар ди то ком греј не се зо не
у кон теј не ре.

На те ри то ри ји на шег гра -
да због ба ха тих гра ђа на то -
ком сва ке греј не се зо не бу де
уни ште но 50 од сто кан ти за
ђу бре и кон теј не ра од укуп -
ног бро ја тих по су да за од -
ла га ње от па да ко ји ма рас по -
ла же „Хи ги је на”. Ко ли ка је
то ма те ри јал на ште та, мо же
се на слу ти ти из по да тка да
но ви пла стич ни кон теј нер
ко шта око 35.000 ди на ра, а
ме тал ни чак 60.000. Не ка
оште ће ња са ни ра ју рад ни ци
„Хи ги је не”, али ве ћи на је то -
ли ко те шка да им то успе ва
у ма лом бро ју слу ча је ва.

„Хи ги је на” је апе ло ва ла на
на ше су гра ђа не ко ји при ме -
те да не где не ки кон теј нер
го ри, да о то ме оба ве сте то
јав но ко му нал но пред у зе ће,
на те ле фон 327-010.

УХАП ШЕ НА ТРИ МУ ШКАР ЦА

Ло ви ли та мо где је за бра ње но

ДО ПУ ЊЕН ЗА КОН О ПО ЛИ ЦИ ЈИ

Про ме њен на чин
обра чу на пла та

„ХИ ГИ ЈЕ НА” СПРО ВО ДИ ВА ЖНУ АК ЦИ ЈУ

Де ле џа ко ве за 
од ла га ње пе пе ла

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан -
че ву под не ли су, по на ло гу
над ле жних јав них ту жи ла -
шта ва, кри вич не при ја ве про -
тив тро ји це му шка ра ца због
по сто ја ња осно ва сум ње да
су из вр ши ли кри вич но де ло
не до зво ље на про из вод ња, др -
жа ње, но ше ње и про мет
оруж ја и екс пло зив них ма -
те ри ја. Они су код се бе др -
жа ли ва тре но оруж је иа ко
ни су има ли од го ва ра ју ћу до -
ку мен та ци ју, што зна чи да

им то за ко ном ни је би ло до -
зво ље но.

Пр ви од њих је 26-го ди -
шњак код ко га је при ли ком
пре тре са про на ђен пи штољ
не по зна те мар ке, без се риј -
ског бро ја. То мо же зна чи ти
да је то оруж је ко ри шће но
за из вр ша ва ње не ког кри вич -
ног де ла.

Пан че вач ки по ли цај ци су
под не ли кри вич ну при ја ву и
про тив јед ног 64-го ди шња -
ка због то га што је и код ње -
га при ли ком пре тре са про -
на ђен пи штољ, и то „цр ве на
за ста ва”, та ко ђе без се риј ског
бро ја.

На ли сти оних про тив ко -
јих су под не те кри вич не при -
ја ве на ла зи се и је дан 66-го -
ди шњак. При ли ком пре тре -
са ње го вих про сто ри ја про -
на ђе на је пу шка „цр ве на за -
ста ва” за ко ју он ни је имао
до зво лу.

ПО ЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА ПАН ЧЕ ВО

Про тив за ко ни то 
чу ва ли оруж је

ПАН ЧЕ ВАЧ КА ПО ЛИ ЦИ ЈА УХАП СИ ЛА ЈЕД НОГ ОД ДИ РЕК ТО РА НИС-А

УНЕО ОПА СНЕ МА ТЕ РИ ЈЕ У СР БИ ЈУ

ВА ЖНА ПРО МЕ НА У РА ДУ АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈЕ НА ШИХ ДР ЖАВ НИХ ОР ГА НА

Гра ђа ни ви ше не ће ва ди ти нео п ход на до ку мен та

Шесторка из Шида и Београђанин продавали туђе податке

Биће довољан један „клик” за све информације



Про сла вље ни и ви ше стру ко
на гра ђи ва ни афо ри сти чар Зо -
ран Т. По по вић го сто вао је у
пе так, 23. но вем бра, у га ле -
ри ји „Бо ем”. По вод за оку -
пља ње на тој књи жев ној ве -
че ри у стар че вач ком До му
кул ту ре би ло је пред ста вља -
ње два ју де ла пан че вач ког ау -
то ра – тре ћег на став ка књи ге
„Кад по ра стем, би ћу ве ли ки”,
као и по след ње збир ке афо -
ри за ма на те му му шко-жен -
ских од но са, под на зи вом
„Сит но, ка лу ђер ски”.

По по вић је, по ред оста лог,
го во рио и о не дав ном Фе сти -
ва лу афо ри за ма и са ти ре „Жа -
о ка”, али нај ви ше вре ме на
утро шио је ка ко би на пра -
вио што леп ши уго ђај љу би -
те љи ма тог књи жев ног жан -
ра, ко ји су ужи ва ли у бра ву -
ра ма пан че вач ког пи сца, па

су се са лом го то во сва ког ми -
ну та раз ле га ли смех и апла у -
зи за до вољ не пу бли ке. На ро -
чи то су ле гли они му шко-
жен ски, као на при мер: „На -
шао је же ну пре ко ли ста
’Огла си’. Тра ја ла му је до сле -
де ћег бро ја”; или: „Оже нио се
три де сет го ди на мла ђом од
се бе. Кад не ма ба бе, до бра је
и де вој ка”.

Вре ди ис та ћи да је овај
умет ник на гра ђи ван још од
1990. го ди не и Пр вог ју го сло -
вен ског фе сти ва ла афо ри за -
ма, а пре две го ди не до био је
и ве ли ко ме ђу на род но при -
зна ње у То ри ну.

Ба нат ски Бре сто вац: Из во ђач
ра до ва на по ња вич ком мо сту
уве ден је и зва нич но у по сао,
ко ји ће по че ти чим се вре -
мен ске при ли ке ста би ли зу ју.
Асо ци ја ци ја „Па о ри” одр жа -
ла је пре да ва ње у ор га ни за -
ци ји Aк тива же на „Со се” на
те му „Бло гер ке са се ла”.

Ба нат ско Но во Се ло: На род ни
ор ке стар и Пр ви фол клор ни
ан самбл До ма кул ту ре го сто -
ва ли су код КУД-а „Ко ло вит”
у пе так, 23. но вем бра, у Гра -
ди шки (Ре пу бли ка Срп ска).

До ло во: Сед ни ца Скуп шти не
Ме сне за јед ни це „Ми та Ву -
ко са вљев” би ће одр жа на у пе -
так, 30. но вем бра. Жур ка за
мла де под на зи вом „Feel the
Vibe” при ре ђе на је у су бо ту,
24. но вем бра, у дис ко те ци До -
ма кул ту ре.

Гло гоњ: Цен тар за пре вен ци -
ју До ма здра вља Пан че во
спро ве шће ак ци ју бес плат них
пре вен тив них пре гле да у пе -
так, 30. но вем бра, у До му кул -
ту ре, од 8 до 10 са ти. По но во
је про ра дио Пен зи о нер ски
клуб, с об зи ром на то да му је
при кљу че на стру ја.

Ива но во: Де ле га ци ја се ла бо -
ра ви ла је у су бо ту, 24. но вем -
бра, у ру мун ском Ста ром Бе -
ше но ву на обе ле жа ва њу две -
ста осам де сет го ди на од до -
се ља ва ња Бу га ра у Ба нат. Том
при ли ком одр жан је и пет на -
е сти фе сти вал „Ја ку Рон ков”.
Уче ни ци ви ших раз ре да по -
се ти ће сле де ће не де ље бе о -
град ски Фе сти вал на у ке.

Ја бу ка: Скуп шти на Ме сне за -
јед ни це је на по след њој ре -
дов ној сед ни ци до не ла од лу -
ку о пред ло гу фи нан сиј ског

пла на за 2019. го ди ну. Том
при ли ком су раз ма тра на ре -
ше ња за ко му нал не про бле -
ме у на се ље ном ме сту Ја бу -
ка. Удру же ње же на „Злат на
ја бу ка”, Дом кул ту ре „Ко чо
Ра цин” и до ма ћа гру па „Мак -
сис” при ре ди ће у не де љу, 2.
де цем бра, од 19 са ти, кон -
церт по во дом пе де сет го ди на
од осни ва ња пр ве рок гру пе у
Ја бу ци.

Ка ча ре во: У ор га ни за ци ји Ме -
сне за јед ни це и ко му нал ног
пред у зе ћа, чим вре мен ски
усло ви то до зво ле, би ће спро -
ве де на ак ци ја сад ње три ста
мла ди ца ба гре ма у Про ле тер -
ској ули ци. Из ло жба ори ги -
нал не и сти ли зо ва не на род -
не ма ке дон ске но шње уз по е -
зи ју и му зи ку би ће отво ре на
у су бо ту, 1. де цем бра, у 18
са ти, у До му омла ди не, а про -
грам ор га ни зу је удру же ње
„Вар дар” уз по др шку До ма
кул ту ре.

Омо љи ца: По ста вљен је ви део-
над зор у ши рем цен тру се ла.
Удру же ње го лу ба ра одр жа ло
је ре дов ну скуп шти ну у су бо -
ту, 24. но вем бра. „Сун ча на је -
сен жи во та”, про грам на ме -
њен ба ка ма и де ка ма, на те му
„Та ко је спре ма ла мо ја ба ка”,
одр жа на је у уто рак, 27. но -
вем бра, у фи скул тур ној са ли
и хо лу шко ле, а за нај у ку сни ју
по сла сти цу сле ди на гра да.

Стар че во: Књи га афо ри за ма
„Сит но, ка лу ђер ски” Зо ра на
Т. По по ви ћа пред ста вље на је
у пе так, 23. но вем бра, у га ле -
ри ји „Бо ем”. Дом кул ту ре обе -
ле жа ва свој дан, 29. но вем -
бар, све ча ном ака де ми јом,
на сту пом фол кло ра ша и там -
бу ра ша, из ло жбом „Се ћа ње
на Фра њу Ра до ча ја” и свир -
ка ма ло кал них гру па „Кре а -
тив ни не ред” и „Блуз де ли -
верс” у ККК-у. Из ви ђа чи су
про те клог ви кен да уче ство -
ва ли на са ве то ва њу у Де ли -
блат ској пе шча ри, а по се ти -
ли су и би вак на је зе ру Га ра -
ши код Аран ђе лов ца.

Петак, 30. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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До лов ке и 
Но во се љан ке осво ји ле 
вред на при зна ња

Пан чев ке из ла га ле 
на штан ду При вред не
ко мо ре

Већ го ди на ма кре а тив ни љу ди
из пан че вач ких на се ље них ме -
ста уче ству ју на Ме ђу на род -
ном сај му ет но хра не и пи ћа,
на ко јем не рет ко осва ја ју и
вред на при зна ња. Та ко је би ло
и на ово го ди шњем, три на е стом
оку пља њу из ла га ча по ме ну тих
про из во да, одр жа ном из ме ђу
21. и 24. но вем бра, на бе о град -
ском сај ми шту.

До ду ше, са да ни је би ло пред -
став ни ка се ла као ра ни јих го -
ди на, па су се је ди но чла ни це
две ју ор га ни за ци ја пред ста ви -
ле на штан ду Ре ги о нал не при -
вред не ко мо ре Ју жно ба нат ског
управ ног окру га, ко ју је по др -
жа ла и Ре ги о нал на раз вој на
аген ци ја „Ју жни Ба нат”.

Сла ни ко ла чи у мо ди
Јед но од тих удру же ња же на
су и „До лов ке”, ко је већ го ди -
на ма уче ству ју на пре сти жној
бе о град ској ма ни фе ста ци ји.

Пре ма ре чи ма њи хо ве пот -
пред сед ни це Со ње Ра ди во јев,
оне су по но во до би ле при ли ку
да, уз још де сет из ла га ча, пред -

ста ве свој бренд – штру длу, за
ко ју су већ два пу та до би ле са -
јам ски цер ти фи кат за роб ну
мар ку из Ср би је.

– По ред то га, у ор га ни за ци -
ји по ро дич ног ча со пи са „Прак -
ти ка прес”, у су бо ту, 24. но -
вем бра, уче ство ва ле смо на тра -
ди ци о нал ној ре ви ји тор ти, ко -
ла ча и пе ци ва, ка да смо осво -
ји ле пр во ме сто и пе хар за на -
шу штру длу. Ова на гра да би ће
још је дан под стрек за да љи рад,
као и не дав но уче шће у „Ша -
ре ни ци” РТС-а, ка да смо пред -
ста вља ле град с на шом „Штру -
дли ја дом”. Што се уче шћа на
сај му ти че, мо рам да ис так нем
да до сад ни смо ни је дан про -
пу сти ле, а и овог пу та оства -
ри ле смо низ ле пих и ко ри -
сних кон та ка та с дру гим про -

из во ђа чи ма – на ве ла је пот -
пред сед ни ца „До лов ки”.

По ме ну ту на гра ду чла ни це
тог удру же ња осво ји ле су ком -
би на ци јом слат ких и сла них
штру дли, а пре ма ре чи ма њи -
хо ве пред сед ни це Дра га не Ма -
рић, жи ри се оду ше вио они ма
са сла ним фи лом, си ром, ма -
сли на ма и ај ва ром и са ве то вао
их да ста ве ак це нат на сла не
штру дле, јер је то но ви на.

– Је ди на на ша тај на у пра -
вље њу тог по ма ло за бо ра вље -
ног ба нат ског ко ла ча је сте то
што смо о ње му на пра ви ле ле -
пу при чу, а ре цепт је са свим
оби чан: уме си се че ти ри де ци -
ли тра во де, је дан ква сац, ка -
ши чи ца со ли, два де ци ли тра
уља, ки ло грам бра шна и шест
ка ши ка ше ће ра, а ако је сла на,

он да иде са мо јед на ка ши ка.
Фил по же љи и ма шти – об ја -
шња ва Ма ри ће ва.

Тај на у љу ба ви
И Удру же ње же на „Но во се љан -
ке/Boboacele” би ло је су и зла -
гач на штан ду при вред не ко -
мо ре чи је је се ди ште у Пан че -
ву, а пред ста ви ло се сво јим
глав ним про из во дом – ба нат -
ским хле бом, ко ји су вред не
да ме сва ко днев но ме си ле.

То ком сај ма оне су до би ле
пла ке ту за ду го го ди шњу са рад -
њу са здра ви ча ром Дра ги шом
Си ми ћем из удру же ња „Пре ла
и по се ла”, да би се по след њег,
че твр тог да на на шле на по ме -
ну тој смо три у ор га ни за ци ји
„Прак ти ке”, ка да су се так ми -
чи ле сит ним ко ла чи ма, сла -
ним пе ци вом и слав ским ко -
ла чем, за ко ји су и осво ји ле
пр ву на гра ду. А ка ко ка же Сне -
жа на Ба ба, пред сед ни ца те но -
во се љан ске ор га ни за ци је, тај -
на успе ха је са мо да во ли те то
што ра ди те.

– Ве о ма смо за до вољ не на -
шим уче шћем на сај му, као и
дру же њем из ме ђу нас из ла га -
ча. Мо гу да по хва лим и ор га -
ни за ци ју, ко ја је све бо ља, док
се ми тру ди мо да сва ки на -
ред ни пут от кло ни мо не ке сит -
не гре шке и све де мо их на ми -
ни мум – ис та кла је Сне жа на
Ба ба.

СЕЛО

УСПЕ ШНО ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ ДВА ЈУ УДРУ ЖЕ ЊА НА САЈ МУ ЕТ НО-ХРА НЕ

НА ГРА ЂЕ НИ БА НАТ СКИ ХЛЕБ И ШТРУ ДЛА

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ЗО РАН Т. ПО ПО ВИЋ У ГА ЛЕ РИ ЈИ „БО ЕМ”

Сме шно, 
афо ри сти чар ски

МИ НИ-ТУР НЕ ЈА ИН КЛУ ЗИВ НОГ ХО РА И БЕН ДА

„Зву ци у Ја бу ци” чу ли се и у Не мач кој
Чла но ви ин клу зив ног хо ра и
бен да, са чи ње них од шти ће ни -
ка До ма за ЛО МР „Ср це у Ја -
бу ци” и жи те ља пан че вач ког
ме ста, не дав но су одр жа ли ми -
ни-тур не ју у Не мач кој.

Они су у Франк фурт на Мај -
ни сти гли 15. но вем бра, а два
да на ка сни је на сту пи ли су у
та мо шњем Срп ском кул тур ном
цен тру „Оро” и су тра дан, на -
кон ли тур ги је, у Срп ској пра -
во слав ној цр кви Хри ста Спа -
са, да би од мах за тим оти шли
у Офен бах и у исто и ме ном
СКЦ-у одр жа ли још је дан кон -
церт.

На ово пу то ва ње кре ну ло је
укуп но три де сет ше сто ро љу ди,
од че га је хор под на зи вом „Зву -
ци у Ја бу ци” бро јао три де се то -
ро чла но ва, а не ки од њих на -
сту па ли су и у рок бен до ви ма.

Хор је из во дио бло ко ве ду -
хов не, из вор не и евер грин му -
зи ке. На кон њих на сту пио је
ин клу зив ни бенд „Рок зву ци у
Ја бу ци”, а по том и „Кварт кор”,
ко ји је сво је свир ке, на оп ште
оду ше вље ње пу бли ке, пре тва -
рао у пра ве клуп ске жур ке. То

се, на рав но, не од но си на го -
сто ва ња у кул тур ним цен три -
ма, док је у цр кви ре пер то ар
био при ла го ђен си ту а ци ји.

У уло зи ин клу зив ног бе сед -
ни ка био је вас пи тач у до му
„Ср це у Ја бу ци” Иван Ка ра клић,
ко ји је био во ђа овог пу та.

– Из ла га ли смо и ра до ве на -
ших ко ри сни ка с кре а тив них
ра ди о ни ца, а пу тем ви део-про -
јек то ра при ка зи ва ли смо пор -
тре те шти ће ни ка До ма, ко је је
сли ка ла Ол ги ца Илић Ми тев -
ски, де фек то лог и наш ди ри -
гент. Из ме ђу ну ме ра пу бли ку
је до еу фо ри је до во дио наш
Дра го слав Но вев ски, ко ји је ре -
ци то вао сти хо ве, и то та ко ау -
тен тич но и ори ги нал но да су
бри де ли дла но ви свих у пу бли -
ци. Као и прет про шле го ди не,
по но во нас је сво јим при су -
ством удо сто јио и ге не рал ни
кон зул Ср би је у Не мач кој Бран -
ко Ра до ва но вић, а ове тур не је
не би би ло без по мо ћи до бро -
тво ра, ко ји су же ле ли да оста -
ну ано ним ни, и ја им овим пу -
тем за хва љу јем на све му – ис -
та као је Ка ра клић.

Још од про ле ћа упа дљи во је
ин тен зив но уре ђе ње тр га ис -
пред До ма кул ту ре у До ло ву,
ко ји је из да на у дан бо га ти ји
за не ки но ви и ин те ре сант ни ји
де таљ.

И у на шем ли сту је већ би ло
ре чи о фо то-ко ла жу с нат пи -
сом „Чу вај мо на ше До ло во”,
ко ји је ле тос осва нуо на обли -
жњем ау то бу ском ста ја ли шту.
У ме ђу вре ме ну су по ста вље ни
и ау тен тич ни фрон тал ни део
ба нат ске ку ћи це с ки биц-фен -
сте ри ма, из ра ђен од др ве та, и
па но за фо то гра фи са ње с мо -
ти ви ма Ла ле и Со се, за тим и
укра сни ме тал ни стуб ко ји озна -
ча ва ау то бу ско ста ја ли ште, на
чи јем вр ху је ви дљи ва ре пли -
ка са та по пут оних са же ле -
знич ке ста ни це, као и нат пис
„Ау то бу ско ста ја ли ште – До -
ло во цен тар” с гра фич ким при -
ка зом ау то бу са мар ке „пра га”,
ко ри шће ног у ан то ло гиј ском
фил му „Ко то та мо пе ва”.

Ак ти ви ра на је и ау то мат ска
че сма, док је не ка да шња ме -
тал на, са из во ра ко ји но си на -
зив „Драк ша но ва мо ра ва” и

пре по зна тљи вим нат пи сом „Ко
је дан пут по пи је во ду с до ло -
вач ке Мо ра ве, у До ло во се увек
вра ћа”, упо тре бље на као но сач
за два фе ње ра.

По ред то га, Ак тив мла дих
на ба вио је жар ди ње ре и у њи -
ма по са дио цве ће, ко је пра те и
но ве та бле „Не ба цај те сме ће”,
а по ста вље но је и два на ест но -
вих клу па за се де ње и пет кан -
ти за ђу бре.

Све ово чи ни трг у До ло ву
ин те ре сант ном це ли ном с мно -
го за ни мљи вих де та ља, по пут
оних у ту ри стич ки уре ђе ним

ме сти ма, а у је дан од глав них
при о ри те та увр стио га је и пред -
сед ник Ме сне за јед ни це „Ми -
та Ву ко са вљев” – Дра го слав
Гли го ри јев, ко ји је са сво јим
са рад ни ци ма и сам осми шља -
вао де та ље при ли ком улеп ша -
ва ња цен тра се ла.

– Трг је са да ме сто ра зно вр -
сних де ша ва ња у се лу, про -
грам ских ак тив но сти До ма кул -
ту ре, се о ских ма ни фе ста ци ја,
а од ове го ди не и ме сто за из -
ла зак нај мла ђих, за ко је су то -
ком ав гу ста ор га ни зо ва не „жур -
ки це”. Пре ко пу та, ди ја го нал но

ода тле, ви ди се и нат пис „До -
ло во”, дуг шест ме та ра и но ћу
осве тљен ре флек то ри ма ко ји
ме ња ју бо је – ис та као је Гли -
го ри јев.

Тре ба спо ме ну ти да су, уз
по др шку Ме сне за јед ни це и
До ма кул ту ре, свој кре а тив ни
пе чат у уре ђе њу тр га да ли Вла -
ди ца Ђор ђе вић, ау тор фо то-ко -
ла жа на ау то бу ском ста ја ли -
шту, за тим Ли ди ја Ан ку цић Бо -
жић, ко ја је осми сли ла па но с
мо ти вом Ла ле и Со се, и Гор да -
на Ца ран, за слу жна за две но -
ве та бле на фа са ди кул тур не
уста но ве. Ни је зго рег спо ме -
ну ти и то да су се у по ме ну тим
ак ци ја ма нај ви ше ис та кли Су -
за на Јо ва но вић, Ми ља на Ву ко -
вић, Ми ља на Ца ран, Иван Ми -
ле но вић, Ан дри ја на Стој ме но -
вић, Сте фан Сто јиљ ко вић, Са -
ша Јан ков, Ста ни мир Па вло -
вић, Јо ва на Ва лен тић, Јо ва на
Ра до њин, Ву ка шин Је ре мић,
Ма ја Гли го ри јев, Ра де Ни ко -
лић, Сне жа на Мин чић, Дра ган
Тра и лов, Адам Сто јиљ ко вић,
Зо ран Бог да нов, Бран ко Ва сиљ,
Зо ран Ђур ко вић...

СВЕ УПАДЉИВИЈЕ УЛЕПШАВАЊЕ ДОЛОВАЧКОГ ТРГА

Плато у центру препун нових детаља



Цео филм
премијерно у мају

У окви ру ма ни фе ста ци је „Да -
ни срп ске кул ту ре”, у уто рак,
27. но вем бра, у Кул тур ном цен -
тру „Са вез Ср ба у Ру му ни ји” у
Те ми шва ру пред пре пу ном са -
лом пре ми јер но је при ка зан
филм ре ди те ља Ива на Ра ки -
џи ћа „Бар бул Лај”.

Ово оства ре ње чи ни че твр ту
при чу фил ма о раз бој ни ци ма
у Ба на ту, ко ји се сни ма већ че -
ти ри го ди не, а глав не уло ге
игра ју Мар ко Аџић, Ми ле на
Пре дић, Ми ро слав Жу жић,
Бра ни слав Пла ти ша, Ве сна Па -
штро вић, Јо ван То рач ки и Ми -
лан Ца ци Ми ха и ло вић.

Ре ди тељ је ис та као да је ову
те му иза брао баш због то га што
је ве о ма атрак тив на и за ни -
мљи ва, а до са да се ни ко ни је
ба вио њом.

– Сни ми ли смо че ти ри при -
че о че ти ри раз бој ни ка из Ба -
на та. Че твр та при ча је о Бар -
бу лу Ла ју, а ка да смо ви де ли
ка ко из гле да, по же ле ли смо да
је ма ло про ши ри мо и на пра -
ви мо игра ни филм, ко ји тра је
око сат вре ме на – из ја вио је
Ра ки џић.

Он је ре као да је цео филм у
про це су про из вод ње и пост -
про дук ци је и да ве ру је да ће у
ма ју би ти и ње го ва пре ми је ра.

Глав ну уло гу у овој при чи
игра Мар ко Аџић, ко ји је имао
иза зо ван за да так да пред ста -
ви раз бој ни ка ко ји је од обич -

ног ло по ва по стао се риј ски
уби ца.

– Био је иза зов не са мо због
уло ге већ и због усло ва у ко ји -
ма смо ра ди ли. Ни смо има ли
при пре ме и бу квал но смо текст
чи та ли са мо два-три пу та. Све
што сте ви де ли су пр ви или
дру ги ка дар. Ипак, све сце не
су ура ђе не до бро, јер смо јед -
ни дру ге гу ра ли и би ло је мно -
го лак ше све то ура ди ти због
еки пе ко ја је би ла ту – ис та као
је Мар ко Аџић.

За глу ми цу Ми ле ну Пре дић,
ко ја је по ре клом Пан чев ка, ре -
ди тељ је на мен ски пи сао уло гу.

– До па ла ми се уло га на пр -
во чи та ње, за то што су ми бли -
ске и во лим да играм ја ке же -
не ко је ни су са мо у функ ци ји
му шка ра ца, као у срп ском фил -
му и те ле ви зиј ском про гра му.

Дру ги ути сак је не ки ло кал па -
три о ти зам, ко ји ја, за раз ли ку
од сво јих ро ди те ља, ни сам ни -
ка да осе ћа ла. Ова са рад ња је
за ме не би ла вра ћа ње ко ре ни -
ма. При јао ми је из лет у ову
епо ху и не што што је ве за но за
исто ри ју Ба на та на не ки то тал -
но дру га чи ји на чин – ре кла је
Ми ле на Пре дић.

Глу ми ца Ве сна Па штро вић
из ја ви ла је да јој је ве о ма дра -
го да је уче ство ва ла у овом про -
јек ту, јер је упо зна ла од лич ну
еки пу и сјај не глум це. Она уче -
ству је у још две при че ко је ће
се на ћи у фил му о свим раз -
бој ни ци ма.

Сни ма тељ Алек сан дар То -
кин уче ство вао је у сни ма њу
дру ге, тре ће и че твр те при че,
ко ја је пре ми јер но при ка за на
у Темишва ру.

– С об зи ром на то да је скром -
на про дук ци ја и да сам пр ви
пут ра дио ду го ме тра жни игра -
ни филм, све је би ло иза зов.
Ка да је мој део по сла у пи та -
њу, иза зов је био до не ти ат -
мос фе ру, али ми слим да сам
се до бро раз у мео с ре ди те љем
и да сам сли ком ус пео да до -
не сем оно што је про је кат зах -
те вао – из ја вио је То кин.

Сце на рио и ре жи ју пот пи -
су је Иван Ра ки џић, сни ма те -
љи су би ли Алек сан дар То -
кин и Се ад Бо гу ћа нин, мон -
та жу је ра ди ла Је ле на Ђо кић,
сце но гра фи ју и ко сти ме Све -
тла на Зој кић, ком по зи тор је
Со рин Бо ља нац, ди рек тор
фил ма Вла ди мир Про тић, а
ди зајн и микс зву ка ра ди ли
су Јан ко Бо жо вић и Мар ко
Фи ли повић.

Сава Веселиновић,

доктор медицине 

КЊИГА коју сам последњу
прочитао, јесте „Не науди-
ти” Хенрија Марша, свет-
ски признатог неурохирур-
га, који ради у болници у
Лондону. Он, кроз серију за-
нимљивих случајева на ко-
јима је радио током своје
дугогодишње каријере, не
говори само о неурохирур-
шким болесницима, с ком-
пликованим болестима и те-
шким судбинама. Говори о
медицини уопштено, систе-
му здравства, који је ком-
пликован, а није баш у слу-
жби лекара, али ни пације-
ната. Говори о најскупљим
грешкама које један човек
може да направи, јер су хи-
рурзи, лекари, ипак само
обични људи испод стето-
скопа, мантила и унифор-
ме, са свим врлинама и ма-
нама. Упркос свему томе,
није све тако црно, свако-
дневне победе, мање или ве-
ће, гурале су га да настави
даље да се бори за живот
сваког пацијента. Иако књи-
га свакако јесте за заљубље-
нике у медицину и сличну
тематику, мислим да може
бити занимљива свима,
управо због непосредности
с којом Марш приповеда,
због које свако може разу-
мети аутора, али и све оне
које он представља.

МУЗИКА: Када не читам и
немам друге обавезе, волим
да се опустим уз добру му-
зику. Оно што ми је приву-
кло пажњу, јесте нови албум
Андрее Бочелија „Си”. О са-
мом Бочелију нема потребе
трошити речи, у питању је
невероватан уметник који већ
дуги низ година оплемењује
свет предивном музиком, ко-
ја може растопити и најтвр-
ђе срце. Управо је то успео и
с новим албумом, на ком је
сарађивао с познатим пева-

чима, попут Еда Ширана, Дуе
Липе, али и са својим сином
Матеом. Шта год ја сада на-
писао, неће бити довољно да
вам опишем магију сваке но-
те овог албума, те се искљу-
чите од остатка света и упло-
вите у воде маестралности
Андрее Бочелија.

ФИЛМ о коме сам чуо мно-
го позитивних критика, што
ме је нагнало да и сам одем
до биоскопа и да га погле-
дам, јесте „Заспанка за вој-
нике”. У њему је представље-
но сећање једног од војника
тобџијске батерије српске вој-
ске у Првом светском рату.
Наизглед, прича прати обич-
не војнике, који нису били
на првој линији фронта, ни-
су извојевали велике победе,
међу њима није било позна-
тих војсковођа и личности.
Чета окупљена из целе Ср-
бије, толико различитих љу-
ди на једном месту, али с
једним јединим заједничким
циљем, а то је одбрана отаџ-
бине! Зар није сваки од њих
херој, јер је отишао од поро-
дице, имања, не знајући шта
ће затећи, ако се икада и вра-
ти. Наши славни преци су
нас сваким дахом, капљицом
зноја, проливеном крвљу и
датим животом задужили да
их се сећамо и да никада не
заборавимо шта су урадили,
а овај филм управо говори о
свим тим великим херојима,
које не смемо заборавити.
Филм је на мене оставио јак
утисак.

КУЛТУРА
Петак, 30. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРОМОЦИЈА ЧЕТВРТЕ ПРИЧЕ

БАНАТСКИ РАЗБОЈНИЦИ 
ПРЕД ПУБЛИКОМ У РУМУНИЈИ

Не наудити

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс

Страну припремила 

Мирјана
Марић

ОДР ЖА НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ЈЕД НА КЊИ ГА – ЈЕ ДАН ГРАД”

Фе ми ни зам у фо ку су

Из ло жба илу стра ци ја Ни ко ле
Дра га ша под на зи вом „Од чи -
та о ца до илу стра то ра за ’Не -
вен’” отво ре на је у уто рак, 20.
но вем бра, у фо а јеу Кул тур ног
цен тра Пан че ва. Дра гаш је про -
шло го ди шњи до бит ник тре ће
на гра де на че тр де сет сед мом
Са ло ну умет но сти Пан че ва, ко -
ја под ра зу ме ва ор га ни зо ва ње
из ло жбе у окви ру ове уста но ве
кул ту ре.

– Из ло жио сам око се дам -
де сет илу стра ци ја ко је сам у
про те кле че ти ри го ди не ра -

дио за ча со пи се „Не вен” и
„Ма ли не вен”. По ред илу стра -
ци ја, при ка зао сам и ча со пи -
се, где се мо же ви де ти ка ко
илу стра ци ја пра ти и осли ка -
ва текст на од ре ђе ну те му.
Илу стра ци је су ра ђе не ра зним
тех ни ка ма, сву да је при су тан
цр теж ру ком, а ко лор је ра -
ђен др ве ним бо ји ца ма, браш
фло ма сте ри ма, аква рел бо ја -
ма и на ра чу на ру уз по моћ
гра фич ких про гра ма. Ова из -
ло жба пред ста вља и не ки мој
раз вој ни пут као илу стра то ра,

јер сам још као де те чи тао ча -
со пис „Не вен”, да бих до че -
као тре ну так да се у истом
том ча со пи су оства рим и као
илу стра тор. То за ме не пред -
ста вља по себ ну част – ре као
је Дра гаш.

Он је на гла сио да му је ве о -
ма дра го што су ме ђу број ним
по се ти о ци ма из ло жбе ту би ли
и по ла зни ци Шко ле ка ри ка ту -
ре До ма омла ди не с ко ји ма ра -
ди ско ро три го ди не.

– Из ло жбу сам по све тио Ми -
ло шу Мар ко ви ћу (1986–2017),

свом пре ра но пре ми ну лом дру -
гу, ком ши ји, дра гом ко ле ги,
ин ду стриј ском ди зај не ру, ер -
браш умет ни ку, ди зај не ру ен -
те ри је ра, илу стра то ру, му зи ча -
ру, Пан чев цу, чо ве ку до бре ду -
ше и не за бо рав ног осме ха –
ре као је Ни ко ла Дра гаш.

ИЗ ЛО ЖБА ИЛУ СТРА ЦИ ЈА НИ КО ЛЕ ДРА ГА ША

Од чи та о ца до илу стра то ра за „Не вен”

Тематски програм

Четвртак, 29. новембар, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
промоција трилогије Душка Благојевића о „Драгојл ратници-
ма”.

Среда, 5. децембар, 19.30, сцена Културног центра: поетско
вече „Глумци песници”.

Четвртак, 6. децембар, 12 сати, читаоница Градске библиоте-
ке: радионица за децу под називом „У туђим патикама”, коју ће
водити списатељица Јасминка Петровић.

Четвртак, 6. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиоте-
ке: промоција књиге „Овејани Србин – Велики рат у сећањима
добровољца из Баната Владимира Фијата”.

Музика

Четвртак, 29. новембар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече
салсе.

Четвртак, 29. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омла-
дине: „НаранЏемовање”.

Петак, 30. новембар, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
јавни час ученика првог и другог разреда клавира Основне му-
зичке школе.

Петак, 30. новембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омлади-
не: хуманитарна журка под називом „Опозит 0.2”.

Субота, 1. децембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине:
наступају „Микри & Бвана”.

Уторак, 4. децембар, 18 сати, дворана Културног центра: кон-
церт поводом обележавања дана Балетске школе „Димитрије
Парлић” Панчево.

Књи жев на ма ни фе ста ци ја „Јед -
на књи га – је дан град”, ко ја је
ове го ди не би ла по све ће на на -
пуљ ској те тра ло ги ји Еле не Фе -
ран те, одр жа на је у Град ској
би бли о те ци Пан че во од 20. до
23. но вем бра.

У окви ру про гра ма пр ве ве -
че ри ма ни фе ста ци је, под на -
зи вом „Књи жев ни фе но мен:
Еле на Фе ран те”, го во ри ли су
Иван Бевц, ди рек тор из да вач -
ке ку ће „Booka”, и На ђа Бо би -
чић, књи жев на кри ти чар ка.
Они су раз го ва ра ли о фе но ме -
ну Фе ран те, о то ме за што је
ау тор ка оста ла и дан-да нас ано -
ним на и ко ли ко је би ло ва жно
пре ве сти ова де ла и омо гу ћи -
ти на шим чи та о ци ма да се упо -
зна ју с књи га ма про же тим раз -
ли чи тим те ма ма ко је су уни -
вер зал не, али и да ље та бу на
на шим про сто ри ма. Го во ри ло
се и о ње ним прет ход ним де -
ли ма, ко ја ће по ме ну та из да -
вач ка ку ћа та ко ђе об ја ви ти, као
и ко лум ни ко ју пи ше за „Гар -
ди јан”.

Дру ге ве че ри ма ни фе ста ци је,
у сре ду, 21. но вем бра, у фо ку су
је био фе ми ни зам у де лима Еле -

не Фе ран те. Је ле на Ла ла то вић,
књи жев на кри ти чар ка, и На ђа
Ду ха чек, пре да ва чи ца Цен тра
за жен ске сту ди је, го во ри ле су
о од но си ма из ме ђу ли ко ва у
књи зи. Реч је о жен ско-жен ским
од но си ма, од но су мај ке и ћер -
ке, за тим ди на мич них од но са
ме ђу при ја те љи ца ма, о на си љу
ко је се де ша ва, као и о па три -
јар хал ним по ро ди ца ма ко је су
огра ни ча ва ле же не у ра зним
сег мен ти ма жи во та.

Ду брав ка Ђу рић, фе ми ни -
стич ка пе сни ки ња и те о ре ти -
чар ка, и Вла ди сла ва Гор дић
Пет ко вић, књи жев на те о ре ти -
чар ка и кри ти чар ка, у окви ру

тре ће ве че ри, под на зи вом
„Срп ска жен ска књи жев ност:
фе ми ни зам и ка нон”, при ча ле
су о по тре би же на да пи шу под
псе у до ни мом кроз исто ри ју, ге -
не рал но о са вре ме ним жен -
ским пи сци ма и њи хо вој ва -
жно сти за књи жев ност уоп ште.

По след ње ве че ри, у пе так,
23. но вем бра, Ми ња Бо га вац,
дра ма тург, Ма ри ја Рат ко вић,
но ви нар ка, и Ми ли ца Ла у фер,
осни ва чи ца и глав на уред ни ца
„Ми ли ца ма га зи на”, раз го ва -
ра ле су о же на ма као сим бо лу
дру штве них про ме на ин спи ри -
са не де ли ма Еле не Фе ран те.
Оне су ис та кле уло гу же не у

по кре та њу по ли тич ких и еко -
ном ских про ме на у це лом све -
ту, па и на на шим про сто ри -
ма. Сим бо лич но је по ве за на и
пе де се то го ди шњи ца од сту дент -
ских де мон стра ци ја 1968. го -
ди не у Ју го сла ви ји са слич ним
де ша ва њи ма ко ји ма се ба ви и
на пуљ ска те тра ло ги ја.

У окви ру пра те ћег про гра -
ма одр жан је „Жен ски дан
Пан че во”, под на зи вом „Ма -
пи ра ње емо ци ја у те лу”, ко ји
ор га ни зу је Жен ска ми ров на
гру па Пан че во (ЖМИГ). У
окви ру про гра ма ко ји је одр -
жан у сре ду, 21. но вем бра, при -
ре ђе на је јав на ак ци ја у окви -
ру про јек та „Нул та то ле ран -
ци ја на род но за сно ва но на -
си ље – фе ми ни стич ки при ступ
обра зо ва њу”, ко ју ор га ни зу ју
ЖМИГ и Ау то ном ни жен ски
цен тар, а про грам „Фу рам фе -
ми ни зам” и про мо ци ја исто и -
ме ног при руч ни ка „Кре а тив -
ног цен тра” одр жа ни су на -
ред ног да на. У овом про гра му
су уче ство ва ле Ана Пе јо вић,
ко а у тор ка, и Ма ри ја на Кра -
кер, ак ти вист ки ња удру же ња
„FemPlatz” из Пан че ва.



У ор га ни за ци ји Филм ског
цен тра Ср би је и ДОК Ср би -
ја, а у окви ру про гра ма „Дан
до ма ћег фил ма”, у че твр так,
29. но вем бра, би ће одр жа не
про јек ци је до ма ћих до ку мен -
тар них фил мо ва у три на ест
гра до ва Ср би је. У Кул тур ном
цен тру Пан че ва би ће при ка -
зан филм Алек сан дра Ре љи -
ћа „Ен кел” („Унук”), у про -
дук ци ји Ра дио-те ле ви зи је
Вој во ди на. На кон про јек ци -
је гле да о ци ће има ти при ли -
ку да раз го ва ра ју са Алек сан -
дром Ре љи ћем, ре ди те љем
фил ма.

До ку мен тар ни филм „Ен -
кел” пра ти при чу Рај не ра Хе -
са, уну ка озло гла ше ног ко -
ман дан та Ау шви ца Ру дол фа
Хе са, и Еве Мо зес Кор. Ло го -
ра ши ца Ева Мо зес Кор, ко ја
је пре жи ве ла на ци стич ке смр -
то но сне екс пе ри мен те док то -
ра Јо зе фа Мен ге леа, 2014. го -
ди не сим бо лич но усва ја уну -
ка ко ман дан та Ау шви ца – Рај -
не ра Хе са. Њих дво је су у Ау -
шви цу пот пи са ли за вет о за -
јед нич ком на сту пу у бор би
про тив ра си зма, ан ти се ми ти -

Са јам во лон те ра и ор га ни за -
то ра во лон тер ских про гра ма
„По кре ни све(т)” би ће одр -
жан на Ме ђу на род ни дан во -
лон те ра, у сре ду, 5. де цем -
бра, од 11 до 15 са ти, у дво -
ра ни „Апо ло”.

Ова ма ни фе ста ци ја пру жи -
ће за ин те ре со ва ни ма при ли -
ку да се упо зна ју с во лон тер -
ским про гра ми ма ко ји су се
у Пан че ву спро во ди ли до са -
да, као и са они ма ко ји су тек
у пла ну. Уко ли ко би сте же -
ле ли да не где во лон ти ра те,
Са јам је пра во ме сто где ће те
до би ти све ин фор ма ци је о мо -

гућ но сти ма укљу че ња у во -
лон тер ске про гра ме и ак ци -
је.

Као и прет ход них го ди на,
на Сај му ће би ти про гла ше -
ни и на гра ђе ни во лон тер, во -
лон тер ка и во лон тер ска ак -
ци ја ко ји су нај ви ше до при -
не ли про мо ци ји во лон те ри -
зма у на шем гра ду. Ма ни фе -
ста ци ју ор га ни зу је удру же ње
„Connecting”, кроз про грам
Ре ги о нал ног во лон тер ског
цен тра, а уз по др шку Гра да
Пан че ва, Кан це ла ри је за мла -
де и До ма омла ди не.

Д. К.

Све до дат не 
ин фор ма ци је мо же те
до би ти пу тем 
те ле фо на 310-466

По во дом обе ле жа ва ња 1. де -
цем бра, Свет ског да на бор бе
про тив си де, За вод за јав но
здра вље Пан че во ор га ни зо ва -
ће те сти ра ње на ХИВ и са ве то -
ва ње на ову те му.

За ин те ре со ва ни се мо гу те -
сти ра ти у су бо ту, 1. де цем бра,
од 8 до 12 са ти, и од по не дељ -
ка до пет ка, 3–7. де цем бра, од
10 до 12 са ти, у Ули ци Ву ка
Ка ра џи ћа 8 (бив ша Же ле знич -
ка ам бу лан та). Те сти ра ње је
ано ним но и бес плат но, ни је
вам по тре бан упут и не за ка зу -
је се. Пре ана ли за не мој те до -
руч ко ва ти. Све до дат не ин фор -
ма ци је мо же те до би ти пу тем
те ле фо на 310-466.

Ак ти ви сти Кре а тив ног омла -
дин ског цен тра Пан че ва за
бор бу про тив си де (КОМ ПАС)
обе ле жи ће Свет ски дан бор бе
про тив си де ки ће њем гра да
цр ве ним тра ка ма, ка ко би
скре ну ли па жњу на овај ва жан
да тум, али и под се ти ли на то
ко ли ко је ХИВ за пра во рас -

про стра њен. Они ће о овој те -
ми го во ри ти у пар ку и на Кор -
зоу, где ће у су бо ту, од 12 до
15 са ти, би ти одр жа на цен -
трал на улич на ма ни фе ста ци -
ја. Том при ли ком ће про ла -
зни ци мо ћи да се на штан ду
ове ор га ни за ци је за гре ју уз чај,
до би ју бес плат не кон до ме, ин -
фор ми шу се о пре вен ци ји и
за шти ти од ин фи ци ра ња ХИВ-

ом и да уче ству ју у ра зним
игри ца ма ко је је КОМ ПАС
при пре мио. Та ко ђе, на истом
ме сту би ће при ре ђе на из ло -
жба еду ка тив ног ка рак те ра на
те му си де, ко ја ће пру жи ти
основ не ин фор ма ци је о овој
бо ле сти, о то ме ка ко се ХИВ
пре но си, а ка ко не, шта ура -
ди ти у по гле ду за шти те, те ка -
ко и где се те сти ра ти. Уве че,

од 20 са ти, би ће одр жа не жур -
ка и кре а тив на ра ди о ни ца у
ка фи ћу „Фор ма”. Улаз ће се
на пла ћи ва ти сим бо лич них 50
ди на ра, а они ко ји су прет ход -
но осво ји ли ва у чер уче ству ју -
ћи на ра ди о ни ци то ком цен -
трал не улич не ма ни фе ста ци -
је мо ћи ће да уђу бес плат но.

Д. Кожан
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ДАН ДО МА ЋЕГ ФИЛ МА И У ПАН ЧЕ ВУ

Про јек ци ја 
фил ма „Ен кел”

СЕ РИ ЈА ХАП ШЕ ЊА ШИ РОМ СР БИ ЈЕ

Ухап ше не 53 осо бе 

СА РАД ЊА ИСТО РИЈ СКОГ АР ХИ ВА И НА РОД НОГ МУ ЗЕ ЈА

Пан че во у Ре во лу ци ји 1848/1849.
У На род ном му зе ју Пан че во у
пе так, 23. но вем бра, отво ре на
је из ло жба „Пан че во у Ре во лу -
ци ји 1848/1849”, ко ја је на ста -
ла у са рад њи са Исто риј ским
ар хи вом. Ау то ри из ло жбе су
Ми ли ца Пеј чи но вић из Исто -
риј ског ар хи ва и Ср ђан Бо жо -
вић и Гор да на Сто ја нов из На -
род ног му зе ја.

По се ти о ци из ло жбе су овом
при ли ком мо гли да ви де ори -
ги нал на до ку мен та из вре ме на
Ре во лу ци је, оруж је ко је су уста -
ни ци ко ри сти ли у бор ба ма, а
та ко ђе пр ви пут на кон ре ста у -
ра ци је пред ста вље на је за ста ва
Срп ског Вој вод ства, под ко јом
су вој во да Шу пљи кац, вој во да
Кни ћа нин и ка пе тан Ко са нић
во ди ли бит ке у Пан че ву и око -
ли ни, ка да је наш град до био
епи тет Срп ска Спа р та.

– Из ло жбом смо ста ви ли ак -
це нат на ар хив ске до ку мен те
са ори ги нал ним пе ча ти ма. Ови
до ку мен ти су из ло же ни с раз -
ло гом у На род ном му зе ју, јер
је ово ме сто би ло се ди ште

Окру жног од бо ра. Исто риј ски
ар хив има по се бан фонд ко ји
се ти че Окру жног од бо ра, од -
но сно Ма ђар ске бу не 1848/49,
ко ји је на срп ском је зи ку, што
знат но олак ша ва ис тра жи ва ње
– ре кла је Ми ли ца Пеј чи но -
вић.

Она је ис та кла да је нај зна -
чај ни ји до ку мент с пе ча том
онај ко ји је пот пи сао Ђор ђе
Стра ти ми ро вић и пред ста вља
по зив на уста нак на ро да из
свих оста лих ме ста на те ри то -
ри ји Вој во ди не.

– У јед ној од ви три на има мо
ди рек тан по зив гра ни ча ри ма да
се по диг ну сви на уста нак и да
се по бу не про тив ма ђар ске ре -
пре си је. Та ко ђе има мо про глас
од ца ра Фран ца Јо зе фа ко ји је
по твр дио из бор за па три јар ха
и Сте ва на Шу пљик ца за вој во -
ду. То су ве о ма зна чај на до ку -
мен та. Про на шли смо и до ку -
мент на не мач ком ко ји са мо
по зи ва на па ра стос Сте ва ну Шу -
пљик цу у Ус пен ској цр кви – об -
ја сни ла је Ми ли ца Пеј чи но вић.

Ре во лу ци ја ко ја је то ком
1848. го ди не за хва ти ла ви ше
европ ских зе ма ља, има ла је у
осно ви те жњу да уки не фе у -
дал но уре ђе ње с ре ак ци о нар -
ним ре жи ми ма ко ји су оне мо -
гу ћа ва ли бр жи при вред ни раз -
вој и пре о бра жај дру штва. По -
је ди ни европ ски на ро ди ни су
има ли на ци о нал ну сло бо ду или

су жи ве ли у ви ше др жа ва. То -
ком го ди на бор бе про тив Ма -
ђа ра Пан че во је пред ста вља ло
јед но од глав них се ди шта срп -
ског по кре та.

Из ло жбу је отво ри ла др Ива -
на Спа со вић, исто ри чар ка у
Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у -
ка и умет но сти.

М. М.

ПО ВО ДОМ 1. ДЕ ЦЕМ БРА

БЕС ПЛАТ НО ТЕ СТИ РА ЊЕ НА ХИВ

СЛЕ ДЕ ЋЕ НЕ ДЕ ЉЕ У „АПО ЛУ”

Са јам во лон те ра 
„По кре ни све(т)”

зма и ксе но фо би је у да на -
шњем све ту. Филм је на гра -
ђен на филм ском фе сти ва лу
„Al Jazeera Balkans Documen-
tary” у Са ра је ву.

„Дан до ма ћег фил ма” би -
ће одр жан и у Но вом Са ду,
Су бо ти ци, Вр њач кој Ба њи,
Гор њем Ми ла нов цу, Ле сков -
цу, Ла за рев цу, Зре ња ни ну,
Но вом Па за ру, Ива њи ци, Чач -
ку, Шап цу и Не го ти ну.

М. М.
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Мно ги на ши су гра ђа ни ко ји
жи ве у ста но ви ма на Со да ри
и у цен тру гра да ових да на
има ју про бле ма с гре ја њем,
али они ће вр ло бр зо по ста ти
про шлост. ЈКП „Гре ја ње” је
са оп шти ло да се од 26. но -
вем бра ис по ру ка то плот не
енер ги је из то пла не на Со да -
ри од ви ја по из ме ње ном рас -
по ре ду.

То је обра зло же но по тре -
бом да се гре ја ње при вре ме -
но ис кљу чу је и за у ста вља то -
ком да на због мон ти ра ња но -
вог и из у зет но ја ког ко тла у
то пла ни на Со да ри.

Овај по сао је ве о ма зна ча -
јан за „Гре ја ње”, али и за гра -

ђа не, јер ће се, ка ко је на ја -
ви ло то јав но ко му нал но
пред у зе ће, ка да он бу де за -
вр шен, ква ли тет ис по ру ке то -
плот не енер ги је осет но по -
пра ви ти. Ван ред на си ту а ци -
ја због овог по сла тре ба да
тра је нај ви ше не ко ли ко да на
и да се за вр ши до кра ја ове
рад не не де ље.

Вред ност ове ин ве сти ци је,
ко ја ће по бољ ша ти ква ли тет
гре ја ња у згра да ма на Со да -
ри и у цен тру гра да и по ве ћа -
ти енер гет ску ефи ка сност и
по у зда ност си сте ма да љин -
ског гре ја ња, из но си 48 ми -
ли о на ди на ра.

М. Г.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ЈКП-а „ГРЕ ЈА ЊЕ”

Ста но ви на Со да ри
уско ро то пли ји

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва, у са рад -
њи с над ле жним ту жи ла штви -
ма, у ви ше одво је них ак ци ја
ових да на ухап си ли су 53 осо -
бе ко је су осум њи че не за кри -
вич на де ла из обла сти оп штег
кри ми на ла. Исто вре ме но, про -
тив још 29 ли ца под не ли су
кри вич не при ја ве у ре дов ном
по ступ ку.

Осум њи че ни се те ре те да су
по чи ни ли кри вич на де ла ла -
жно пред ста вља ње, те шка те -
ле сна по вре да, на сил нич ко по -
на ша ње, на си ље у по ро ди ци,
иза зи ва ње оп ште опа сно сти,
угро жа ва ње си гур но сти, иза зи -
ва ње на ци о нал не, ра сне и вер -
ске мр жње и не тр пе љи во сти,
уче ство ва ње у ту чи, иза зи ва ње
оп ште опа сно сти, фал си фи ко -

ва ње исправe, фал си фи ко ва ње
нов ца, не до зво ље не пол не рад -
ње, пол но уз не ми ра ва ње итд.

Ме ђу њи ма има оних ко ји
су по ка за ли из у зет ну су ро вост,
због че га за по ли ци ју ни је би -
ло ди ле ме да ли тре ба да бу ду
ли ше ни сло бо де. Је дан од њих
је ста нов ник Срем ске Ми тро -
ви це, ро ђен 1982. Он се сум -
њи чи да је сво јој су пру зи и ма -
ло лет ној ћер ки за дао ви ше уда -
ра ца но га ром од сто ла и ру ка -
ма, при че му су обе за до би ле
по вре де. Да све бу де стра шни -
је, том при ли ком им је пре тио
бом бом ко ју је др жао у ру ци.
Пре тре сом ку ће и дру гих про -
сто ри ја у вла сни штву осум њи -
че ног по ли ци ја је про на шла
још јед ну руч ну бом бу.

Ухап шен је и мла дић из При -
је по ља, због прет њи ко је је упу -
ћи вао дру гој осо би пре ко „Феј -
сбу ка”. Сум њи чи се да је оште -
ће ном слао по ру ке у ко ји ма је
псо вао и вре ђао ње го ву мај ку
и пре тио да ће га за кла ти.

Дру гог оште ће ног је, ка ко се
сум ња, по зи вао пу тем фик сног
те ле фо на и пре тио му да ће га
исе ћи но жем на ко ма де. На -
кон то га му је по слао и СМС
по ру ке у ко ји ма је из нео прет -
ње да ће га из бо сти но жем.

Та ко ђе, ухап ше ни је пре ко
дру штве не мре же „Феј сбук”
слао пре те ће по ру ке јед ном по -
ли цај цу док је био на ду жно -
сти. У њи ма је пре тио да ће га
ди ћи у ва здух за јед но с ко ле -
гом, а на кон то га је пу тем те -
ле фо на упу ћи вао прет ње и ње -
го вој же ни, на ја вљу ју ћи да ће
их све за па ли ти.

На спи ску ухап ше них је и
чо век ко ји је за па лио ва гон у
ко ме је жи вео је дан бес кућ ник,
са мо за то што му је он ду го вао
200 ди на ра. Нај пре је по ку шао
да га на ђе у ва го ну и да с њим
лич но раз го ва ра, а ка да је ви -
део да он ни је ту, у знак ре вол -
та за па лио је ва гон и иза звао
ма те ри јал ну ште ту у из но су од
247.000 ди на ра. М. Г.
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ПРО ДА ЈЕМ пе жо 407,
2.0 ТДИ, 2006. го ди -
ште, у од лич ном ста -
њу. 060/034-19-58.
(270079)

ОПЕЛ астра, бен зин,
2001, го ди ште, ре ги -
стро ван до ју ла 2019,
вла сник. 065/549-92-
02. (270097)

ОК ТА ВИ ЈА А 4, 19
ТДИ, 2008, ре ги стро -
ван, га ра жи ран, вла -
сник, по вољ но
063/345-837. (270138)

ЈУ ГО 55, 2005, ис те кла
ре ги стра ци ја, од лич но
ста ње, 250 евра.
066/348-975. (269993)

ФИ ЈАТ бра ва 1.9, ди -
зел, без ула га ња, це на
по до го во ру. Тел.
063/756-29-38.
(269995)

АЛ ФУ РО МЕО 145, 14
ку би ка, 16 В, твин
спарк, 1998. 063/175-
18-24. (269999)

ПЕ ЖО 206 1.4, 2001,
кли ма, цен трал на,
елек тро по ди за чи, вла -
сник. 064/142-55-93.
(270018)

ВЕК ТРА ка ра ван,
2001, ди зел, 1990 цм³,
ре ги стро ван до 8. ав гу -
ста 2019. 064/189-40-
91. (270071)

ФИ ЈАТ пун то 1999. го -
ди ште, ре ги стро ван.
064/204-90-97. (270167)

ФИ ЈАТ се и ћен то 1100
цм³, 2002. го ди ште,
1.250 евра, ре ги стро ван,
вла сни ца. 062/121-01-
48. (270175)

ПЕ ЖО 106, 2000. го ди -
ште, 1.1, пе то ра вра та,
950 евра. 063/256-191.
(270188)

ИВЕ КО РИ ВАЛ, 1998.
го ди ште, ка ми он, 1.300
евра. 062/465-777.
(270193)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
пе то ра вра та, 195.000
км, фул опре ма, на име.
064/587-50-24. (270205)

ОПЕЛ кор са Д, 2007. го -
ди ште, 1.3, ТДЦИ спорт,
6 бр зи на, хит но, 2.990
евра. 063/256-191.
(270188)

ЈУ ГО 55, 2005, ате сти -
ран гас, ре ги стро ван,
очу ван, 650 евра.
063/140-62-92. (270157)

РЕ НО КЛИО 3, 2009,
1.5, ДЦИ, ре ги стро ван.
064/192-57-44. (270589)

ПАН ДА 1.2, 2005, фул
опре ма, 147.000 км, на
име. 064/587-50-24.
(270205)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2002,
пе то ра вра та, сва опре -
ма, у пр вој бо ји.
064/587-50-24. (270205)

ГОЛФ 4, 1.4, 16 V, 2001,
пе то ра вра та, 180.000
квм, фул опре ма, на име.
064/587-50-24. (270205)

РЕ НО ТВИН ГО, 2002,
ре ги стро ван, сеп тем бар
2019, хит но - од ла зак у
ино стран ство. 064/3461-
38-39. (270129)

КУ ПУ ЈЕМ ста ра и не ис -
прав на во зи ла. 064/119-
59-24. (269865)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп

свих вр ста во зи ла, ка та -

ли за то ра, про да ја де ло -

ва, до ла зим на адре су.

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

991. (269525)

ОТ КУП во зи ла, ала та,

гво жђа, оста ло, про да ја

де ло ва, до ла зим на

адре су. 063/782-82-69,

061/211-59-15. (269525)

КУ ПУ ЈЕМ за ста ву 101,
2005. или мла ђе, ре ги -
стро ван, и без га са.
063/369-846. (270029)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле,
ста ње не бит но, до 1.500
евра. 063/165-83-75.
(270206)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, од 70
до 1.800 евра. 062/193-
36-05. (270206)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА



ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА  

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ  
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА   
Цена: 90 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
(детектовање скривеног крварења из дигестивног
тракта)

Цена: 450 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
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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)

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)
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ 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”



ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за
из ра ду па пир них џа ко ва,
куп ци и обу ка обез бе ђе -
ни. 064/424-95-10.
(270166)

ТА пе ћи од 3.5 и 4 кв, ис -
прав не, сва ка 100 евра.
066/348-952. (270172)

КО РИ ШЋЕ НИ др ве ни
про зо ри, ве ћих ди мен зи -
ја, јед но крил ни, бал кон -
ска вра та, ша ло ни.
062/121-01-48. (270175)

СВИ ЊЕ де бе ле про да јем.
064/172-44-10. (270176)

ПЛИН СКА пећ, ка мин,
два го ри о ни ка, 270 евра.
063/256-191. (270188)

БА ЛИ РА НА де те ли на,
сла ма, пра си ћи и јаг њад
на про да ју. Ми ћа.
064/303-28-68. (270190)

КР МА ЧА за кла ње, око
250 кг. 063/892-12-08.
(270199)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја го ди ну да -
на. 063/714-38-98.
(270204)

КУПУЈЕМ полован
намештај, плинске боце,
ТА пећи, гвожђе,
акумулаторе, старо
перје, бакар. 066/900-
79-04. (2699799

КУПУЈЕМ значке,
медаље, ордење, сатове,
новац, налив-пера. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(269986)

КУПУЈЕМ гвожђе, старе
веш-машине, фрижидере
акумулаторе, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (270010)

КУПУЈЕМ: перје
старински намештај,
слике,сатове, стари
новац, бижутерију,
статуе, старо покућство
335-930, 335-974,
063/705-18-18. (270092)

КУПУЈЕМ ТА пећи
исправност није битна
063/705-18-18, 335-930.
(270092)

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи свих
кв, долазим одмах.
061/641-30-36. (270124)

КУПУЈЕМО гвожђе,
бакар, месинг,
алуминијум, олово, веш-
машине, замрзиваче,
телевизоре, долазим.
061/321-77-93 (270196)

КУПУЈЕМО обојене
метале, алуминијум,
акумулаторе, веш-
машине, замрзиваче и
све остало. 061/206-26-
24. (270196)

КУПУЈЕМ електронски
отпад, фрижидере,
шпорете, машине,
телевизоре, повољно,
долазим. 061/224-48-09.
(270187)

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
долазак. 062/148-49-94.
(270159)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку -
ћу у Ива но ву, 29. но вем -
бра бр. 80. 062/415-359.
(267511)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку -
де љар цу. 062/976-85-76.
(269117)

МАН ГУ ЛИ ЦЕ од 80 до
200 кг, це на 160 ди на ра,
че ру паљ ке но ве на про -
да ју. 064/552-59-49.
(269976)

НА ПРО ДА ЈУ но ва ту ча -
на пећ ка мин „су слер”.
Тел.013/268-04-67.
(269971)

ОР МА РИ, ду ше, ка уч
сто ли це, сто, сто ли ћи и
ви три на, ко мо да, те ле -
фо ни фик сни. 065/353-
07-57. (269980)

СВИ ЊЕ на про да ју, Пан -
че во, Но во се љан ски пут
103. 061/168-19-67,
064/393-56-20. (270047)

ПРО ДА ЈЕМ бу тик second
hand ком плет но опре -
мљен, раз ра ђен. Осло бо -
ђе ња 10-а. 062/279-198.
(270077)

ТА ПЕЋ, брач ни кре вет,
ду шек, дво сед, ТВ,  ком -
пју тер сто, ку хињ ски
еле мен ти, оста ло.
066/200-514. (270062)

ПРО ДА ЈЕМ ло вач ку пу -
шку иж 12, ру ска, ли цу
са до зво лом. Тел.
063/185-22-84. (270055)

НА ПРО ДА ЈУ сви ње ја -
ри ћи и не раст, ман гу ли -
це. Тел. 065/961-92-14.
(270080)

ЗА МР ЗИ ВАЧ, сна ду чар
310 л, веш-ма ши на,
фри жи дер, су до-ма ши -
на, ком би но ва ни шпо -
рет, уга о на гар ни ту ра,
ци пе лар ник, брач ни ду -
шек, сто ли це, ко мо де,
сто чи ћи. Тел. 063/861-
82-66. (270119)

СУ ДО ПЕ РА, оста ли ку -
хињ ски еле мен ти, су до -
пе ра 3.000 ди на ра, но ва.
371-568, 063/773-45-97.
(270068)

СВИЊ СКЕ по лут ке, пра -
си ћи, мо гућ ност кла ња,
кућ на до ста ва, по вољ но.
065/614-74-40. (27009)

КРЕ КА пећ, об ло же на
ша мот ним пло чи ца ма на
про да ју. 064/174-46-68.
(270121)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но
ре мон то ва не ТА пе ћи,
свих кв, до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја. 061/641-
30-36. (270124)

ПРО ДА ЈЕМ ал фа плам
пећ на чвр сто го ри во,
200 евра. 061/303-89-80.
(270131)

ПРО ДА ЈА но вих сто ли ца
од 1.600, сто ло ва од
4.500. 060/600-14-52.
(270137)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви,
но ви од 12.900, из бор
ме бла по же љи.060/600-
14-52. (270137) 

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва на
ТА пе ћи 2, 3, 4 и 6 кв,
до ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја. 335-930, 335-
974, 063/705-18-18.
(270092)

ФОРД си је ра, топ ста ње;
деч ја ко ли ца жен ска –
ско ро но ва, ко мо да,
пра ва гу шчи ја маст.
060/143-62-10. (270099)

ДВЕ фо те ље, шпо рет на
др ва и пећ. 013/344-905.
(270102)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ре и
ко тао да кон 45 кв.
064/176-88-52, 371-274.
(270159)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, до ста ва/мон та -
жа, га ран ци ја, по вољ но.
063/898-00-82. (270159)

КУ КУ РУЗ у зр ну, мо гу ћа
до ста ва. 063/892-12-08.
(270199)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, 90 до
1.000 евра. 064/230-52-
21, 063/892-08-25.
(270033)

ПРИ КО ЛИ ЦА змај, 8 то -
на, јед но бразд ни и дво -
бразд ни плуг за 539, др -
ља чу, шпар тач. 064/867-
48-11. (270127)

ИЗ ДА ЈЕМ под зем ну га ра -
жу, стро ги цен тар Пан че -
ва, Вој во де Пе тра Бо јо -
ви ћа 3, на ду жи пе ри од.
064/348-05-68 (269983)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну га -
ра жу на Ко те жу 2, на
углу код Пи ва ре.
063/354-221. (270025)

ГА РА ЖУ из да јем, ду пла,
стру ја, гре ја ње гра тис,
мо же ма га цин, Те сла.
061/295-40-84. (270128)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Стре ли шту. 064/386-51-
87. (270165)

ВЕШ-МА ШИ НА, фри жи -
дер, за мр зи вач и по лов -
ни де ло ви од веш-ма ши -
на. Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (270118)

ТВ и са те лит ске ан те не,
мон та жа, ди ги та ли за ци ја
ва шег ТВ-а, ИПТВ и ан -
те на плус. 064/866-20-
70. (269952)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци на
про да ју, вр шим пе че ње
на др ва-ра жањ. По вољ -
но. 064/997-79-09.
(269135)

МАН ГУ ЛИ ЦЕ, 250 ди на -
ра, мо же по лут ка, ја ри ћи
300 ди на ра, об ра ђе ни.
062/167-16-81. (269401)

НА ПРО ДА ЈУ свињ ске
по лут ке. 013/632-145,
060/500-30-91. (269254)

ПРО ДА ЈЕМ елек трич ну
ма ши ну за мле ве ње ме -
са. 063/154-93-91.
(269981)
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КУ ЋА, 68 квм, Стар че во,
без ста на ра, опре мље на,
до бро ста ње. 064/305-
80-73. (270214)

КУ ЋА са пот кро вљем, по -
се бан улаз, 150 квм,
Стар че во, рад нич ко на -
се ље. 063/828-61-46,
064/276-09-58. (269332)

МРА МО РАК, хит на про -
да ја или за ме на ком фор -
не ку ће. 069/255-87-86.
(269550)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 95
квм, по друм, га ра жа, шу -
па (огрев), 3 ара.
064/407-73-77, 063/850-
97-19. (и)

ОМО ЉИ ЦА, цен тар, јед -
но и по со бан стан, плац
код ба ње, 7.6 ари.
064/021-19-31.  (и)

ПРЕ СПАН СКА, 88 квм,
тро соб на, на 4.85 ари
пла ца, два по моћ на
објек та, 35.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(269898)

СТАР ЧЕ ВО, при зем на
тро и по соб на ре но ви ра -
на, укњи же на, 17 ари,
29.000. „Пер фект”,
064/348-05-68. (269898)

ПЛАЦ, по вољ но, код Ро -
ди ћа, 8 ари, са во ћем,
во дом, огра ђен огра дом
и бе тон ским пло ча ма.
064/223-83-50. (269886)

ЈА БУ КА, дво соб на, 64
квм, 4 ара пла ца, чвр ста
град ња, 20.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (270001)

СТА РА МИ СА, 100 квм,
3 ара, по моћ ни објек ти,
25.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.  (270001)

065/262-40-30. (270006)

ПЛАЦ, ста ра Ко за рач ка
86 + 25 ара. Тел.
063/168-64-47. (269968)

КУ ЋА, Цре па ја, 135 квм
и 17 ари пла ца, ле га ли -
зо ва но. Мо же за ме на и
за стан.  063/784-22-73.
(270056)

НО ВА МИ СА, код над во -
жња ка, 70 квм, 5 ари ,
37.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.  (270001)

КУ ЋА, укњи же на, по моћ -
не про сто ри је, плац 12
ари, усе љи во, Стар че во.

ПРО ДА ЕМ  две ку ће на
јед ном пла цу, у Вој ло ви -
ци . 013/232-21-30.
(270011)

ЈА БУЧ КИ пут, гра ђе вин -
ски плац, 4 ара, 17 х 24
м. 069/213-97-37.
(270020)



ТЕ СЛА, ку ћа 65 квм, 1.8
ари плац, 36.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (269942)

ДО ЊИ ГРАД, ку ћа 55
квм, 2,21 ара плац,
28.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-
15. (269942)

ЦЕН ТАР, ку ћа ста ра,
Осло бо ђе ња 44, 3,2 ара,
вла сник про да је.
062/465-777. (270193)

ЦЕН ТАР, Ка ра ђор ђе ва, 5
ари, 180 квм + 30 квм,
ло кал, 140.000, до го вор.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (270192)

КУ ЋА, Омо љи ца, 70 квм,
усе љи ва, 6.5 ари, по моћ -
ни објек ти. 064/961-00-
70. (270180)

ГОР ЊИ ГРАД, 3 ара, 70
квм, гас, до бар обје кат,
52.000, до го вор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
3456-392. (270191)

СТА РА ку ћа са 6 ари
пла ца, С. Јо ва но вић, вла -
сник. 064/136-42-00.
(270212)

МО ШЕ ПИ ЈА ДЕ, ку ћа
три ета же + су те рен, 11
со ба, 10 ари, 150.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (269844)

КУ ПУ ЈЕМ ста ри ју ку ћу у
цен тру, по жељ но у Ули ци
Мак си ма Гор ког.
064/668-97-86. (268668)

КУ ПУ ЈЕМ ку ћу око цен -
тра гра да, по жељ но у
Ули ци Мак си ма гор ког.
064/668-97-86. (270077)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у
Све то за ра Ми ле ти ћа 5 и
Вој во де Ра до ми ра Пут -
ни ка 22/1. Кон такт: Ма -
ри ја на, 063/693-944. (ф)

СТАН, 56 квм, цен тар,
пре ко пу та Су да, XII
спрат, 32.000 евра. Тел.
064/980-41-02. (и)

МИ СА, 30 квм, нов,
12.500, 70 квм + дво ри -
ште, 22.500. 063/377-
835. (268423)

СТАН, пр ви спрат, 98
квм, укњи жен, сре ђен +
га ра жа + ве ли ки по друм.
064/422-42-63. (269681)

ТРИ СО БЕ, ЦГ, Ко теж 1,
IV спрат, фик сно, 33.000,
ре но ви ран. Тел. 063/803-
14-86. (269891)

СТАН, цен тар, Бра ће Јо -
ва но ви ћа 33, аме рич ка
згра да, 57 квм, лифт,
цен трал но гре ја ње, 800
евра/ква драт. 063/848-
23-14. (269989)

ЦЕН ТАР, но во град ња, 47
квм, II спрат, лифт, пар -
кинг, га ра жа, 14 квм, гас,
вла сник, укњи жен.
063/449-798. (269994)

СТРО ГИ цен тар, 53 квм,
ре но ви ран, че твр ти
спрат, ЦГ, 36.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (270001)

СО ДА РА, дво со бан, 52
квм, пе ти спрат, лифт,
32.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (270001)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67
квм, дру ги спрат, ТА гре -
ја ње, 36.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (270001)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОTРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ПРО ДА ЈЕМ плац у Со ко -
ба њи, до зво ље на град ња,
во да, те ле фон, стру ја.
062/272-801. (270053)

ПЛАЦ на Ја буч ком пу ту,
30 ари, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (270064)

ДВА гра ђе вин ска пла ца
по 5 ари, укњи же на,
огра ђе на. Тел. 064/421-
02-71. (270066)

КА РА У ЛА, Ја буч ки пут,
но ва ку ћа, 86 квм, укњи -
жен, вла сник, 48.000.
065/258-87-77. (270070)

ДО ЊИ ГРАД, 60 квм,
тро соб на на 2.5 ара, га -
ра жа, 23.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. 

НО ВА МИ СА, три ета же,
6 х 10, из вор но, 56.000.
(49), „Му станг”, 069/226-
66-58.

ПРО ДА ЈЕМ плац 12 ари,
Ба ва ни штан ски пут до
пу та, кул ти ва тор хон да Ф
600. 064/867-48-11.
(270127)

ШИ РИ цен тар, 3 ара,
126, кол ски улаз, 70.000.
063/836-23-83, „Трем
01” (679). (270130)

ДО ЛО ВО, ку ћа, 20 ари,
усе љи ва, 11.000 евра.
063/836-23-83, „Трем
01” (679) .(270130)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву три
лан ца, 2.500 евра по лан -
цу, мра мо рач ки атар код
чу ке (Чи бук). 064/174-
89-94. (270132)

СТА РА МИ СА, 80 квм,
3,3 ара, 17.000. (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30 (269895)

ПРО ДА ЈЕМ ла нац и по
зе мље по ред асвал та.
Л060/034-19-58.
(270079)

ГРАД СКО гра ђе вин ско
зе мљи ште, 1/1, 26 ари,
Ули ца 7. ју ла. 064/229-
78-68. (270144)

КУ ЋА за ру ше ње, Ца ра
Ду ша на 73, 8 ари,
51.000. 063/820-53-34.
(270142)

ЦА РА ЛА ЗА РА, ле па, 140
квм, 4.5 ара, га ра жа,
82.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (269844)

ОМО ЉИ ЦА, но ва ку ћа,
94 квм, 5.5 ари, 26.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (269844)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
бли зи на бу вља ка, 100
квм, две стам бе не је ди -
ни це, ма њи плац, 22.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (269887)

ПРИ ЗЕ МЉЕ ку ће, 2 ста -
на, хит но, Стре ли ште, са -
мо 26.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4790)

ЗЛА ТИ БОР, апарт ман,
нов, од мах усе љив, пре -
ле па ло ка ци ја, Вла ди ми -
ро вац, 15 ари, 40 квм,
10.000. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4791)

КУ ЋЕ, Гор њи град, ПР, I,
ПК, ова, 8-93 ара, хит но;
Стре ли ште, ПР + спрат,
хит но. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4791)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 36 ари,
фронт 40 м, 102 квм, но -
во, укњи же но, хит но;
цен тар, пре ле па при зем -
на 103 квм, 2,25, 65.000.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.  (4791)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца,
пре ле па, 120 квм, две је -
ди ни це, 2,3 ара,
50.000.(398), „Кров”,
060/683-10-64. (269844)

ПЛАЦ, Ми са, про да јем.
До зво ље на град ња.
064/866-23-36. (270134)

БРЕ СТО ВАЦ, укњи же на,
хит но, 16.000; Ба ва ни -
ште, огром на ку ћа, огро -
ман плац, 13.500, хит но.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.  (4791)

СТАР ЧЕ ВО, ве ли ки плац,
хит но, 55,76 ари, 25.000;
Го лу бац, пре ле па, 4.5
ара, 140 квм, 28.000.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4791)

КУ ЋА, Вој ло ви ца, по че -
так, спрат на, од лич на,
Ја бу ка спрат на, хит но, де
лукс, вре ди по гле да ти.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.  (4791)

КУ ЋА са пла цем, 6 ари,
бли зи на цен тра, вла сник.
064/136-42-00. (269941)

ТЕ СЛА, ку ћа екс тра ло -
ка ци ја за при ва тан би -
знис, ста но ва ње и ин ве -
сти то ре. 066/001-050.

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Мар -
ги ти, 110 квм. 064/204-
90-97. (270168)

ЦЕН ТАР Стре ли шта, тро -
со бан, 78 квм, тре ћи
спрат, 44.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (270001)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50
квм, пр ви спрат, ЦГ,
29.000 до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (270001)

ТРИ СО БЕ, ЦГ, Ко теж 1,
IV спрат, фик сно, 33.000,
ре но ви ран. Тел. 063/803-
14-86. (269891)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57 +
7, ЦГ, III, ком плет но ре -
но ви ран, вла сник.
063/164-61-70. (269917)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко теж
2, 73 квм, дру ги спрат,
Ки кинд ска. 060/488-38-
15. (270036)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 40 квм,
јед но и по со бан, 21.000;
52 квм, дво со бан,
34.000, сре ђен. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (270064)

КО ТЕЖ, 57 квм, дво со -
бан, 28.000; 65 квм, дво -
и по со бан, 42.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (270064)

У СА МАЧ КОМ про да јем
на ме ште ну гар со ње ру, IV
спрат, 18 квм. 065/353-
07-57. (270045)

НО ВА МИ СА, дво и по со -
бан, 88 квм, III, 28.000.
(188), UnaDalli”,
064/255-87-50. (270069)

ДВО И ПО СО БАН, ЦГ, Со -
да ра, 35.000; Ко теж,
40.000. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(270088)

ТЕ СЛА, но во град ња, I, 50
квм, ета жно гре ја ње,
лифт. (188), UnaDalli”,
064/255-87-50. (270069)

ДВО СО БАН, Ко теж 2, од
32.000 – 33.000. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (270088)

ДВО СО БАН, Со да ра, I
спрат, ЦГ, усе љив од мах.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (270088)

ТРО СО БАН, 78 квм, 12
квм, те ра са, ста ра Ми са,
усе љив од мах, по вољ но.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (270088)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан,
59 квм, I спрат, те ра са,
ЦГ, укњи жен, ком плет но
сре ђен на ме штен 41.500,
вла сник. 064/182-42-00.
(270106)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво ри -
шни, 40 квм, ре но ви ран,
од ли чан, 17.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(269853)

ВЕ ЋИ тро со бан, леп,
цен тар, без ула га ња, тер -
мо и зо ло ван, укњи жен,
по вољ но. 060/059-57-57
(270095)

ЦЕН ТАР, на ме ште на, од -
лич на гар со ње ра, 20 квм,
16.500. (49), „Му станг”,
062/226-901. (269853)

ЦЕН ТАР, дво со бан, ЦГ,
XII, 54 квм, до бар рас по -
ред, те ра са, 31.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(269853)

СО ДА РА, дво и по со бан,
75 квм, ЦГ, V, лифт, вез
ве ћих ула га ња, 42.000.
063/836-23-83, „Трем
01” (679). (270130)

ТРО И ПО СО БАН, вој не
згра де,  ЦГ, V, лифт, че -
ти ри со бе, 52.000.
063/836-23-83, „Трем
01” (679). (270130)

ШИ РИ цен тар, улич ни,
усе љив, укњи жен, 14.500.
063/836-23-83, „Трем
01” (679). (270130)

СО ДРА, 36 квм, ЦГ, ПР,
усе љив, 22.000. 063/836-
23-83, „Трем 01” (679).
(270130)

МАР ГИ ТА, јед но со бан,
II, 38 квм гас, 25.000.
(353), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30
(269895)

КО ТЕЖ 1, Ра до ва згра да,
ВП, ЦГ, 61 квм, 29.000.
(49), „Му станг” 069/226-
66-58. 

НО ВА МИ СА, од ли чан
јед но и по со бан 44 квм, II,
ТА, 25.000. (49), „Му -
станг” 069/226-66-58.  

ТЕ СЛА, дво со бан, 61
квм, VII, ЦГ, све тао,
29.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (269853)

СТАНОВИ

ПОНУДА



RESTORANU „Royal” у
Авив пар кук по треб ни
рад ни ци. 063/216-788.
(269985)

„WEIFERT DISTRIBUCIJA
PIĆA” по треб ни во за чи Б
и Ц ка те го ри је и фи зич -
ки рад ни ци. 062/446-285
(270078)

ПО ТРЕ БАН ме над жер.
063/102-94-16 (269992)

РЕ СТО РА НУ до ма ће ку -
хи ње по треб не ко но ба -
ри це. Тел 064/349-93-
43. (270085)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у про дав ни ци.
063/833-29-88.
л(270091)

ПО ТРЕ БАН ку вар са ис -
ку ством, мо гу ће и по -
вре ме на са рад ња.
064/128-37-25 (270135)

ПО ТРЕ БАН му шка рац за
рад у пла сти фи ка ци ји,
са или без ис ку ства, ста -
ро сти до 45 го ди на.
Plast pro. 064/192-85-44.
(270162)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца
у пе ка ри. Зва ти од 8 до
12 са ти. 013/342-025.
(270169)

CAFFE FLAMINGO тра -
жи де вој ку за рад, са ис -
ку ством (сло бод ни да -
ни). 069/364-10-04.
(270174)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у тра фи ци. 064/462-
12-61. (270186)

ПО ТРЕ БАН му шко-жен -
ски фри зер. Тел.
013/316-505, 064/134-
62-62. (270209)

„ШИШ ЋЕ ВА ПУ” у Жар -
ка Зре ња ни на по треб на
рад ни ца. Пла та 35.000.
064/960-44-21. (270211)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње во -
де, ка на ли за ци је, ка би -
не,сла ви на, бој ле ра, ко -
тли ћа. 063/836-84-76.
(268472)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, кре че ње,
гле то ва ње сто ла ри ја, ве -
о ма по вољ но. 064/280-
26-15. (268472)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко -
мар ни ци, ро лет не, ве не -
ци ја не ри, угра ђу јем, по -
пра вљам, за ме на гурт ни.
064/181-25-00. (269504)

ОРЕМ и кул ти ви рам ба -
ште. 063/855-92-70.
(269900)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње,
ре но ви ра ње кро во ва, бе -
то ни ра ње, сти ро пор, ба -
ва лит фа са де. 063/865-
80-49. (269694)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, оправ ке
бој ле ра, шпо ре та ин ди -
ка то ре, раз вод них та бли,
ин ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88. (269290)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци, ве -
не ци ја не ри, тра ка сте за -
ве се, угра ђу јем, по пра -
вљам. 063/882-25-09.
(268907)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из -
да ва ње, 10 евра дан, по -
зо ви те 064/235-08-15.
(268862)

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ор -
га ни зо ва ње по слов них
до га ђа ја (го ди шњи ца
фир ме, кон фе рен ци ја за
но ви на ре..). Тел.
061/310-27-81. (269113)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка -
ље вих пе ћи. 063/155-85-
95. (169124)

КОМ БИ пре воз ро бе и
ма ње се лид бе. 069/129-
72-71. Ни ко ла.
(1270013)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди но ве
ин ста ла ци је, по пра вља
ста ре, ре монт бој ле ра,
ТА пе ћи, оста лих ел.
уре ђа ја. 060/521-93-40.
(270010)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ка ста рих, мон та жа
но вих це ви, ма шин ска
од гу ше ња са ни та ри ја.
063/812-48-62. (270035)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти -
сти ка, фи зи ка и ин фор -
ма ти ка, мо гућ ност ме -
сеч ног пла ћа ња, про фе -
сор. Цен тар, 013/353-
569, 066/405-336,
061/603-94-94. (270145)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње во -
де, ка на ли за ци је, ка би -
не, сла ви на, бој ле ра, ко -
тли ћа. 063/836-84-76
(269845)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња раз би -
ја ње бе то на, оба ра ње
ста ба ла, чи шће ња по -
дру ма, итд 064/122-69-
78. (270048)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -
гу ше ње су до пе ре, ку па -
ти ла, адап та ци је, по -
прав ке, за ме не од мах.
013/331-657, 064/495-
77-59. (270024)
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ТЕ СЛА, дво со бан, VII, 49
квм, ЦГ, ПВЦ 28.500.
(353), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30
(269895)

ТИП СТАН КО, јед но со -
бан, I, 32 квм, ТА,
19.000. (353), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30 (269895)

НО ВА МИ СА, II, 46 квм,
ТА, 19.000. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-
44-30 (269895)

СО ДА РА, дво со бан, III,
53 квм, ЦГ, 32.000. (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30 (269895)

МИ СА, 37 квм, јед но со -
бан, те ра се, III (IV),
укњи жен, усе љив, 20.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. л(270152)

ЦЕН ТАР, 2.0, I, 55, до го -
вор, улич но 34, 15.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-
025. (270153)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.5, ЦГ, III,
до го вор; Со да ра, 2.0, ЕГ,
55, 24.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (270153)

ТЕ СЛА, три ета же, ЕГ,
70.000; Ми са, три ета же,
ЕГ, 68.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (270153)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
64 квм, IV, ЦГ, лифт,
31.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(270178)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан,
сре ђен, 57 квм, IV, ЦГ,
33.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(270178)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
53 квм, II, ЦГ, те ра са,
29.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(270178)

СТАНОВИ

ПОНУДА

НО ВА МИ СА, нов стан,
47 квм, ПР, са дво ри -
штем, 26.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (270178)

СО ДА РА, јед но со бан, 36
квм, ВП, ЦГ, 21.000; дво -
и по со бан, 75 квм,
42.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (269964)

КО ТЕЖ 1, 88 квм, V, ЦГ,
50.000; Стре ли ште, дво -
со бан, ЦГ, V/VII, 28.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(269964)

ЦЕН ТАР, ма њи дво со бан,
45 квм, ЦГ, леп рас по -
ред, 37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (269887)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, ТА,
IV, 28.000; тро и по со бан,
IV, ЦГ, 50.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (269964)

ЦЕН ТАР, I спрат, 64 квм,
1.200 евра/ква драт, стан
или по слов ни про стор.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(269942)

ЦЕН ТАР, дво ри шни тро -
со бан, 68 квм, 26.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(269898)

МАР ГИ ТА, тро со бан, 67
квм, 38.000, IV/5, без
лиф та. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  (269898)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 47 квм, 21.000; тро -
со бан, 78 квм, 44.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (269898)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и по -
со бан, 45 квм, ВП, ЦГ,
уре дан, 27.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (269887)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан,
65 квм, III, ЦГ, од ли чан,
42.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(269887)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
52 квм, II, ЦГ, леп, усе -
љив, 29.500, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (269887)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, дво и -
по со бан, 60 квм, II, ЦГ,
нов, усе љив, 60.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (269887)

МИ СА, дво со бан, 50 квм,
I, TA, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (269887)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
78 квм, III, ЦГ, 44.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (269887)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
68 квм, III, три те ра се,
ЦГ, леп рас по ред,
40.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (269887)

ТРО СО БАН, Ми са, II, 74,
31.000; јед но и по со бан,
Мар ги та, I, те ра са,
28.000, га ра жа. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66. (4791)

ДВО И ПО СО БАН, ши ри
цен тар, при зе мље, ста ро -
град ња, са мо 25.500,
Мар ги та, ПР, нов, 64
квм, укњи жен. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66. (4791)

СО ДА РА, дво со бан, 47
квм, 25.000; дво со бан,
52 квм, 30.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-
68.   (269898)

МИ СА, ду плекс, 42 квм,
21.000; Те сла, I, 36, сре -
ђен, 29.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4791) 

ГАР СО ЊЕ РЕ, Са мач ки,
сре ђе на, хит но, Те сла, I,
пре ле па, до го вор. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66.   (4791)

ЈЕД НО СОБ НИ, Тип Стан -
ко, I,  16.500; Ми са, I,
35, 19.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4791)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан у цен тру гра да.
060/505-54-25. (270197)

ТЕ СЛА, 79 квм, III, ЦГ,
50.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 3456-
392. (270191)

ТЕ СЛА, 58 квм, III, ЦГ,
37 квм, до го вор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
3456-392. (270191)

КО ТЕЖ 2, 72 квм, V,
42.000, до го вор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
3456-392. (270191)

КО ТЕЖ  2, 64 квм, VII,
27.000, до го вор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
3456-392. (270191)

ТЕ СЛА, 53 квм, III, ре но -
ви ран, 30.000, до го вор.
(242), „Кварт”, 064/125-
62-67, 3456-392.
(270191)

АКО ку пу је те или про да -
је те сво ју не крет ни ну до -
ђи те у Аген ци ју „Лајф”.
061/662-91-48 (269964)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан/дво со бан стан за ре -
но ви ра ње, ис пла та од -
мах. 064/206-55-74,
013/362-027. (270001)

КУ ПУ ЈЕМ јед но и по со бан
или ма њи дво со бан стан,
ни же спрат но сти, без по -
сред ни ка 065/404-13-43.
(270101)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку -
ће свих струк ту ра, бр за и
си гур на ис пла та.  „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(269898)

КУ ПУ ЈЕМ стан до 60 квм,
ши ри цен тар, лифт, лич -
но. Ми лош, 065/812-15-
12. (270194)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у ши рем
цен тру, ТА, 68 квм.
060/393-11-88. (270067)

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТУ ДЕН ТУ/САМ ЦУ јед -
но со бан ком фо ран на -
ме штен стан, у нај стро -
жем цен тру, из да јем по -
вољ но. 063/850-67-67.
(269996)

ДВО И ПО СО БАН, по лу -
на ме штен стан, Ко теж 1,
ЦГ, те ле фон, IV спрат.
Тел. 063/803-14-86.
(269982)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед но -
со бан стан, згра да без
гре ја ња, Со да ра.
013/344-167, 064/950-
23-40. (270016)

НА МЕ ШТЕН дво со бан
стан у стро гом цен тру
гра да, 150 евра.
063/663-628. (270026)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме штен
стан, 32 квм. 061/667-29-
58. (270115)

ИЗ ДА ЈЕ се на ме ште на
со ба сту дент ки њи или
уче ни ци, Ко теж 2. Тел.
318-321, 064/908-02-94.
(270041)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан
код Сте ви це Јо ва но вић.
065/854-24-23. (270042)

КУ ЋА, 68 квм, Стар че во,
без ста на ра, опре мље на,
до бро ста ње. 064/305-
80-73. (270214)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен, гре -
ја ње, јед но со бан стан,
су те рен, но ва Ми са, 80
евра. Тел. 060/301-51-13.
(270039)

ИЗ ДА ЈЕМ озбиљ ној по -
ро ди ци дво со бан по лу на -
ме штен, мо же пра зан
стан, Спорт ски цен тар,
но ва Ми са. 064/363-60-
08. (270065)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан, на ме штен, ТА гре -
ја ње, за се бан улаз, цен -
тар. 061/131-79-04.
(270054)

СО ДА РА, мак си, 58 квм,
ЦГ, де по зит, ре но ви ран,
на ме штен, 150 евра.
064/320-05-42. (270072)

НА МЕ ШТЕ НА со ба, упо -
тре ба ку па ти ла, ку хи ње,
сам цу, уче ни ку, пар но
гре ја ње. 064/090-11-28.
(270076)

ИЗ ДА ЈЕМ дво соб не и
јед но со бан стан, лукс
опре мље ни, WF, кли ма,
ЦГ, пар кинг, за се бан
улаз. 065/283-53-01.
(270107)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са ку па -
ти лом, Мар ка Ку ли ћа 38.
063/827-26-20. (270104)

ЈЕД НО СО БАН  стан, на -
ме штен, Стре ли ште, за
из да ва ње. 063/236-890.
(270105)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у Мар ги -
ти. 352-114. (270109)

ПО ВОЉ НО из да јем ма -
њи на ме штен стан, ужи
цен тар. 063/810-92-390.
(270123)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 55
квм, не на ме штен, пар но
гре ја ње, кли ма, ка блов -
ска. 063/140-72-76.
(270126)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, мо же и
за ло кал 30 квм, цен -
трал но гре ја ње, Ца ра Ду -
ша на 38. 062/886-56-02,
013/430-431. (270207)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру  у
стро гом цен тру. 062/345-
958. (270208)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме штен
тро со бан стан, пре ко пу -
та ОШ „Ва са Жив ко вић”.
062/117-63-62. (270178)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ два ло -
ка ла на ја буч ком пу ту,
170 квм, 75 квм, ви бер.
004176 4250302.
(268313)

ПРО ДА ЈЕМ бу тик second
hand ком плет но опре -
мљен, раз ра ђен. Осло бо -
ђе ња 10-а. 062/279-198.
(270077)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45 квм,
у цен тру Пан че ва.
060/333-52-61. (269767)

ЛО КАЛ за из да ва ње, ви -
ше на мен ски, 130 квм,
Ње го ше ва 7. Тел.
062/821-44-94. (269761)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но раз -
ра ђен ло кал 18 квм,
13.000 евра, цен тар „Ди -
на мо”, хит но. 013/315-
707. (269711)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен -
тру, 60 квм. Тел. 352-
394, 061/178-97-40. (ф)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 23 квм,
код Ау то бу ске ста ни це.
Л352-105. (270139)

ИЗ ДА ЈЕМ ви ше на мен ски
ло кал 21 квм, у цен тру,
Ка ра ђор ђе ва Тел.
064/886-75-23. (270060)

ЛО КАЛ, Зе ле на пи ја ца,
глав на ста за, 21.60 квбм,
до го вор, 14.500 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (270088)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Стре ли -
ште, у згра ди, из ло зи, за -
штит не ро лет не, по вољ -
но. 064/474-99-11.
(270155)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал,
цен тар, опре мљен са лон
ле по те, мо же и пра зан.
063/734-82-31. (270182)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал са ку -
ћом, Но во се љан ски пут
113. Тел. 063/838-33-97.

ПО ТРЕ БАН вул ка ни зер
са рад ним ис ку ством.
065/551-17-22 (СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е
ка те го ри је са ис ку ством
за ка ду . При ја ва, ста лан
по сао. 069/301-17-00.
(СМС)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ – по -
треб не рад ни це за рад у
ку хи њи и за ро шти љем.
063/897-55-04. (269216)

ПО ТРЕБ НО осо бље за
про да ју, у пе ка ри. CV
сла ти на mail: 064/217-
48-56. (269837)

ПО ТРЕБ НИ вред ни и од -
го вор ни љу ди за по де лу
фла је ра. 064/241-45-14.
(269876)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ „Би -
бац” по треб ни рад ни ци
са и без ис ку ства.
066/001-050. (269270)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
пе че ње ме са на ро шти љу
„Иде ал”, 063/855-65-56,
062/826-65-02. (269948)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад у Мар ке ту „Иде ал”,
063/855-65-56, 062/826-
65-02. (269948)

ПО ТРЕ БАН мла ђи по -
моћ ни рад ник на обу ци
ау то-ли мар ским и фар -
бар ским ра до ви ма.
066/908-66-58. (270074)

ПО ТРЕ БАН ко но ба ри и
ани ма тор за рад у игра о -
ни ци „Остр во са бла гом”
у Авив пар ку. 062/333-
502. (270103)

ПО ТРЕ БАН во зач са Ц и
Е ка те го ри јом, оба ве зно
да има АДР и ТА ХО кар -
ти цу. 062/102-77-00.
(270108)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
про дав ни ци. Тел.
064/169-32-35. (270083)

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ОБА РА ЊЕ ста ба ла, ру -
ше ња, кр че ња пла це ва,
од но ше ње ства ри, ис ко -
пи, итд. 060/035-47-40.
(270048)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма ње
ста но ва, пе гла ње ве ша.
061/412-44-50. (270052)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, кре че ње,
гле то ва ње, сто ла ри ја, ве -
о ма по вољ но. 064/280-
26-15. (269845)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка,
хе ми ја, ме ха ни ка... ча со -
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (269991)

ОЗБИ ЉАН фи зич ки рад -
ник, во до ин ста ла тер и
во зач ка Ц ка те го ри је.
062/170-20-55. (270002)

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке,
фи зи ке и не мач ког. Про -
фе сор ка. Тел. 064/054-
67-85. (270004)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром сва -
ко др во ко је вам сме та.
063/369-846 (2700029)

МЕ ЊАМ пе ле не, не га
по крет них, не по крет них.
Тел. 061/660-31-84.
(27059)

ПО ПРА ВЉА МО/УГРА ЂУ -
ЈЕ МО ПВЦ, АЛУ и др ве ну
сто ла ри ју, ро лет не, си -
гур но сна вра та, ста кло -
ре зач ке услу ге. 060/545-
34-04 (270086)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ, сер вис
по прав ка, ин ста ли ра ње
но вих ком по нен ти чи -
шће ње. Бр зо, по вољ но
060/351-03-54. (270096)

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ, из ра да и
мон та жа свих вр ста че -
лич них кон струк ци ја.
060/424-29-93. (270142)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР ра -
ди адап та ци је ку па ти ла,
но ве ин ста ла ци је, вр ши
од гу ше ња ка на ли за ци је,
сер вис, по вољ но.
064/238-91-31. (270149)

СТО ЛАР СКЕ услу ге: ку -
хи ње и пла ка ри по ме ри,
по прав ке, пре прав ке.
064/176-88-52, 371-274.
(270159)

КЕ РА МИ ЧАР, при пре ма
и по ста вља ње свих вр ста
ке ра мич ких пло чи ца, по -
вољ но. 063/744-08-24.
(270163)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра сти -
ма, до ла зим, јеф ти но, 24
го ди не ис ку ства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (270195)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе и
све оста ло. Нај по вољ ни -
је. 065/361-13-13
(270116)

ЧИ СТИ МО та ва не, по -
дру ме, шут, ра ди мо све
по сло ве. 061/321-77-93.
(270196)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар.
064/157-20-03. (270034)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
гипс ра до ви, об ра да
шпа ле та око ПВЦ сто ла -
ри је, чи сто пе дант но,
ква ли тет но. 063/304-476.
(270114)

ЗИ ДА ЊЕ, бе то ни ра ње,
по прав ка ста рих, но вих
кро во ва, раз не изо ла ци -
је. 013/664-491,
063/162-53-89. (269762)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по
Ср би ји с ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад ни ка,
ку ти је, фо ли ја за за шти ту
на ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес пла -
тан до ла зак и про це на
по сла. Пла ћа ње мо гу ће
че ко ви ма и пре ко ра чу -
на. Бо рис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
cicb@gmail.com,
(270045)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић” –
Бо рис, ком би јем и ка ми -
о ном, Вој во ди на, Ср би ја,
са или без рад ни ка.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-
74.(270045)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
– Бо рис – ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, про фе си о нал -
но, еки па рад ни ка, све
ре ла ци је по Ср би ји, от -
куп на ме шта ја.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.(270045)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па ко ва -
ње, фо ли ја за за шти ту
на ме шта ја. Се ли те се без
стре са!!! Бо рис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com,
(270045)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и ка -
ми о ном Вој во ди на, Ср -
би ја, са или без рад ни ка.
Нај по вољ ни је, Иван.
063/107-78-66.(268573)

СЕ ЛИД БЕ, ро бе и ства ри
ком би јем и ка ми о ном,
про фе си о нал но, еки па
рад ни ка, све ре ла ци је по
Ср би ји. Иван, 063/107-
78-66. (268573)

ПЕР ФЕКТ – фа са де, зи -
да ње, мал те ри са ње, гле -
то ва ње, кре че ње, ке ра -
ми ка, ла ми на ти. Ми ле,
063/122-14-39. (269997)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ПРЕ ВО ЗИМ ма њим ки пе -
ром пе сак, шљу нак, се ја -
нац, од во зим шут.
064/354-69-94. (270000)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, фа са де, ла -
ми нат, гипс. 061/283-66-
41, 064/317-10-05.
(269928)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге
ро бе, Пан че во-да ље. Це -
на до го вор. 013/366-843,
063/193-22-29. (269252)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
мер це дес ка ми о ном,
рад ни ци, по вољ но. Вук.
063/278-117, 064/176-
91-85. (267295)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -
гу ше ње ку па ти ла, ка на -
ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла, ба те ри ја,
са ни та ри је, све за во ду,
0-24 са та. Пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла зим
од мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-
74-89, Јо ви чин. (270087) 

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро -
бе, мон та жа и де мон та -
жа на ме шта ја, па ко ва ње
и за шти та ства ри, од но -
ше ње не по треб них ства -
ри са рад ни ци ма и без
њих, 00-24 са та.
064/047-55-55.
(2700889)

ДУ БИН СКО ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци о но,
ду бин ско пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050. 

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске лу,
ме тал не под у пи ра че, ме -
ша ли це за бе тон.
064/351-11-73. (269730)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва
гла зу ре, пла сти фи ци ра -
ње, 28 го ди на с ва ма, га -
ран ци ја. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

РО ЛО НАЈ вам ну ди по -
прав ку,уград њу ро лет на,
ве не ци ја не ра, тра ка стих
за ве са, ко мар ни ка, хар -
мо-вра та, туш-ка би на,
ро ло че лич на за штит на
вра та, тен да. Ми смо нај -
ква ли тет ни ји, нај јеф ти -
ни ји, са нај ве ћом га ран -
ци јом. Про ве ри те.
013/344-594, 063/894-
21-80. (270146)

ТЕ ПИХ СЕР ВИС, ду бин -
ско пра ње те пи ха, ау то -
мо би ла и на ме шта ја, су -
ше ње у ко мо ри. 302-820,
064/129-63-79. (270181)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по -
прав ка; ро лет не, ко мар -
ни ци, ве не ци ја не ри, све
за ве се, тен де, хар мо-
вра та, ро ло-за шти та.
063/816-20-98, 013/351-
498. (270117)

МУ ШКА РАЦ, 46, си ту и -

ран, искрен, упо знао би

де вој ку за брак, са мо

озбиљ не. 064/240-64-03.

(270032)

ТРА ЖИМ чо ве ка за брак,

од 60 до 70 го ди на. Тел.

061/641-77-04. 

(270182)

ПЕН ЗИ О НЕР из Стар че -
ва, од 70 го ди на, тра жи
ену при бли жних го ди на
ра ди бра ка, удо ви цу.
Тел. 061/210-74-81.
(270098)

АКО сте уса мље ни,
озбиљ ни, за озбиљ ну ве зу
и ди ја лог, искре ност, ту
сам. 064/382-27-27.
(270158)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра. По -
вољ но. 063/709-44-97.
(270005)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ТУРИЗАМ

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 

о пуст свим 

рад ним да ни ма  

осим сре дом.
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Последњи поздрав

ИКИ

од кумова

МИЛОШЕВИЋ

(62/270185)

С неизмерним болом и тугом обавештавамо да је наша драга

ИКЕ МАТОВИЋ

преминула 26. новембра 2018.

Син МИОДРАГ, снаја САЊА и унука НАЂА

(61/270184)

Са неизмерном тугом опраштамо се од нашег вољеног оца

МИЛИВОЈА ШАРЦА
29. IV 1936 – 25. XI 2018.

Сахрана је обављена 27. новембра 2018. године на мраморачком

гробљу.

Поносни смо што смо те имали а тужни што смо те изгубили.

Сећање на тебе и љубав према теби ће бити вечни!

Твоји најмилији: синови АЛЕКСАНДАР и ВЛАДИМИР

(65/270200)

С тугом и болом опраштамо се од нашег драгог Ивана Лазарова који нас

је напустио 25. новембра 2018, после тешке болести

ИВАН ЛАЗАРОВ
1954–2018.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од времена и заборава.

Ожалошћени: син, снаја и сестра с породицом

(18/270030)

Последњи поздрав нашем драгом

АВНИ ХОТИ
1926–2018.

Пријатељи: АГИЈА, МИШКО, САВА, ВИДОМИР, ЛИШКА,

ЉУБА, КОСТА и ПЕДА
(13/270020)

20. новембра преминуо је наш драги комшија

АВНИ ХОТИ
1926–2018.

Отишао си тихо и достојанствено, али нећемо

заборавити дружења са тобом и диван комшиј-

ски однос.

Последњи поздрав од станара зграде

у Гундулићевој бр. 5

(16/270027)

Последњи поздрав драгом стрицу и деверу

ШАРАЦ МИЛИВОЈУ

МИЛОШ, ИВАНА и РАДМИЛА

(29/270050)

Последњи поздрав на-

шем добром комшији

ИЛИЈИ

ВУЈИЋУ

Станари у

Моравској 11

(36/270082)

26. новембра 2018, у 85. години, премину-

ла је наша

ЉИЉАНА ГЛУВАКОВ
1933–2018.

Сахрана ће се обавити 29. новембра 2018,

у 13 сати, на гробљу у Јарковцу.

Ожалошћени: син СЛАВОЉУБ и остала

родбина и пријатељи

(44/270120)

Поштованој колегиници

ЉИЉАНИ ГЛУВАКОВ

Огранак Адвокатске коморе Војводине

(63/ф-1449)

22. новембра 2018. године, у 86. години, преминуо је

наш драги отац, свекар, деда

КОРНЕЛ ОЛЂА

1933–2018.

Сећање на њега чувају: синови МАРИУС и ЈУЛИУС,

снаје СНЕЖАНА и ЕМА, унуци МИХАИЛО и ГЛО-

РИА, родбина и пријатељи

(1/269975

Наша мајка

АНА БАЛТА
1929–2018.

преминула је 22. новембра 2018.  у 90. години

Ожалошћене ћерке МАРИЈА и МИРЈАНА и остала родбина

и пријатељи
                                                                                                                                                                                                   (7/269988)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

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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Последњи поздрав вољеној супрузи, мајки и баки

ЕРЖИКА МИУЦА
1953–2018.

Заувек ћеш остати у нашим срцима, мислима и сећању.

Твоји: супруг СТЕВА, синови ЗОКИ и СТЕВИЦА

са породицама и баба МАЈА

(31/270060)

Последњи поздрав

кума Беби

ЕРЖИКИ

МИУЦИ

од БАТЕ и ВЕРЕ

с децом

(14/270022)

Вољеној сестри

ЕРЖИКИ МИУЦИ
1953–2018.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Брат ШАЊИ са породицом и КАТИЦА

(67/270202)

ЕРЖИКА МИУЦА
1953–2018.

Недостајеш неника.

ЧАСЛАВ, ИЛДИКА и ИРИНА

(68/270202)

Прошло је две године од

смрти моје мајке

ЉУБИЦЕ ГАШИЋ

Син БОЈАН

(17/270028)

Петнаестогодишњи

помен

СЛАВКО

МИТИЋ
28. XI 2003 – 28. XI 2018.

Заувек у нашим срцима

и мислима.
Супруга ДОБРИНКА

са децом и ИКЕ
с породицом

(66/270201)

Више никада неће бити исто

ПАВЛЕ КИШ
1940–2018.

Заувек твоје: ИНКА, ЖАКЛИНА и ЛЕА

с породицама

(42/270109)

Драгом

ПАВЛУ БУЦИ

последњи поздрав.

Брат ЂУРА с породицом КИШ

(52/270147)

Вољени оче, деко

КУРАЈ МИРКО

Био си наш најбољи пријатељ, наше све на свету.

А сада си отишао и оставио нам празнину у срци-

ма. Надам се да си отишао на неко боље место.

Знам да ћеш ширити своја анђеоска крила и

чувати своје унуке, а ми ћемо тебе од заборава

у нашим срцима.

Твоја ћерка МАРИНА, зет МИЛАН

и твоји унуци ОГИ и МАКИ.

Заувек ћеш нам недостајати.
(27/270049)

Драги мој

КУРАЈ МИРКО

Отишао си без поздрава.. 

Оставио у сузама и неверици, али све оно што си

ми дао направило ти је место у мом срцу и живе-

ћеш у њему док оно куца

Супруга ЕЛМА

(28/270049)

Последњи поздрав на-

 шем ујаку и шураку

КУРАЈ

МИРКУ
1960–2018.

Памтићемо те и спо-

мињати по твојој до-

броти коју си нам не-

себично пружао. 

Шурак АНДРЕЈА, 

сестрић ШТЕФАН

и сестрић ЈАРОСЛАВ

с породицом

(24/270049)

Последњи поздрав

КУРАЈ

МИРКУ
1960–2018.

Поносни смо што си

био део наших живо-

та. Као добар ујак и

шурак заувек ћеш

остати у нашим срци-

ма.

Породица

КРИШТОФИК

(25/270069)

Последњи поздрав дра-

гом брату, деверу и

стрицу

КУРАЈ

МИРКУ
1960–2018.

Дебели, са поносом ће-

мо те помињати и по до-

бром памтити и увек во-

лети.

Твој брат ПАЈА, снаја

ВЕСНА, братаница

ЈАСМИНА с породицом

и братанац ДЕЈАН

с породицом

(26/274049)

МАРИЈА

АНТОНИАДИС
2003–2018.

Вољена наша, љубав је

вечита а тугу ни време

не лечи.

Твоје: МАРИНЕЛА,

ДОНАТЕЛА, 

АФРОДИТА и ЕЛЕНИ
(22/270040)

23. новембра 2018. престало је да куца срце на-

шег

СВЕТИСЛАВА ПЕТРОВИЋА
1943–2018.

Поносни смо што смо те имали и што си био у

нашим животима.

Твоји најмилији: ћерка СНЕЖАНА, син

БОШКО, снаха БРАНКА, зет РАДОВАН, унуци

ЛУКА, ЈОВАНА, НЕВЕНА и АЛЕКСАНДРА
(54/270154)

Драгом зету

СВЕТИСЛАВУ

ПЕТРОВИЋУ

Последњи поздрав од

породице

ЈОВАШЕВИЋ

(59/270173)

СЛАВИЦА ПАНДУРОВИЋ ЦАЦА
1949–2018.

Последњи поздрав мами и баки

БОРИС, МИЛАНА и ИГОР
(53/270151)

С дужним поштовањем опраштамо се од

РАДЕТА СТОЈНИЋА

Породица МИНИЋ
(60/270179)

Најдражем и најбољем

стрицу

ПИРКОВ

ЈОЖЕФУ

ЈОЦИ
Нека те анђели чувају

ЛИДИЈА с породицом

(46/270125)

Поштованој супрузи,

мајци и баки

МИЛАНКИ
РАДИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима. 

Супруг ТОМИСЛАВ, син

ЈОВАН, син СИНИША

са породицом и ћерка

ЖЕЉКА с породицом
(21/270038)
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Двогодишњи помен нашем драгом

ЈОВАНУ РАКИЋУ

Недостајеш нам све више.

Твоја супруга МИЛАНКА и ћерка ТАЊА

с породицом

(6/269897)

ЧИЗМАШ

ЈОВА МУЊА ТОЗА МУЊА
1970 – 29. XI 2000. 1936 – 7. XI 2008.

Нека су вам лакши небески салаши а болни и тужни су сви дани

наши.

Породица
(9/269998)

Навршава се година откада није с нама

ЈОСИП РОДЕШ
2017–2018.

Време пролази и много нам недостајеш, а

празнина и бол је све већа. Заувек ћеш

живети у нашим срцима.

Твоји: супруга ГРОЗДАНА, кћерка

КОРНЕЛИЈА, синови ГОРАН и ЗОРАН,

снаха МАРИНЕЛА и унуци ХЕЛЕНА

и НОВАК
(12/270015)

Шестогодишњи помен
драгом супругу и оцу

СЛОБОДАНУ
СТОЈКОВИЋУ

РАДМИЛА са децом
(15/270023)

Двогодишњи помен

РАДМИЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ

Пуно недостајеш твом ЈОЦИ, САЊИ и СНЕЖИ

(30/270058)

У суботу, 1. децембра 2018, у 11 сати, на Старом

православном гробљу одржаће се једногодишњи

помен

СЛОБОДАН МАЦЕДОНАЦ ЦУЛЕ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Супруга ВУКИЦА, деца ЈОВАНКА и ЖЕЉКО,

унуци ЕМИНА, ОМЕР, АЛЕМ и остала

родбина и пријатељи
(37/270084)

5. децембра навршавају се две године от-

како није с нама наш драги

МИЛОРАД БОДИРОГА
2016–2018

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу.

Супруга МИЛИЦА, ћерке БИЉАНА

и НАТАША с породицама

(38/270093)

Сећање на драгу маму, баку, прабаку и сестру

ДУШАНКУ Н. МАРЈАНОВИЋ
2017–2018.

чувају њени најмилији
(39/270094)

Четрдесет тужних дана

СТАНОЈКА

МАРКОВИЋ

ГАРА

Мајко, отишла си из-

ненада, али туга и ве-

лика празнина за то-

бом остају. Са осме-

хом си нас дочекивала

и испраћала. Била си

велика мајка и бака,

жена великог срца.

Почивај у миру.

Твоји најмилији
(43/250111)

У уторак, 4. децембра навршавају се две године откако нас је на-

пустио наш деда, отац и супруг

МИЛЕНКО УВАЛИН
4. XII 2016 – 4. XII 2018.

Време пролази, 

успомене не бледе..

Чувамо те од заборава.

МИЛАН са породицом, ЈОВАНА и ЈЕЛЕНА
(47/270132)

РАДОЈКА

МИХАЈЛОВ
10. XI 1930 – 5. XII 2016.

Две године без тебе,

остају само бол туга и

сећања.

Поносни смо што смо

те имали.

Вољени никада не

умиру.

Нека те анђели чувају.

Твоје ћерке ВЕСНА

и СНЕЖАНА

с породицама
(48/270130)

Прошло је четрдесет тужних дана откада није с нама наша драга

мама, ташта, бака и прабаба

МАРИЈА ЂУРОВСКИ

Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави и топлини које си нам

несебично пружала.

Твоји: ћерке, зетови, унуци и праунуци

(49/270140)

ЛАЗАР КОНСТАНТИНОВИЋ

Прошло је годину дана откако ниси с нама, али

ћеш заувек бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(51/270142)

Четрнаест година ни-

је са нама

МИЛАН

СИМОВИЋ
4. XII 2004 – 4. XII 2018.

Успомене чувају су-

пруга са ћеркама и

унуцима
(55/270155)

9. децембра 2018. навршава се пуних девет година

откако наша драга супруга, мајка, свекрва и бака

није са нама

РАДОЈКА МАРКОВИЋ

У суботу, 8. децембра, у 11 сати, дајемо помен на

гробљу Котеж, гробница породице Марковић.

Супруг ВОЈИСЛАВ, синови НИКОЛА и МИЛОШ,

снаје ЈЕЛЕНА и КРИСТИНА, унука РУЖИЦА

и унуци ВУК и ЛУКА
(56/270181)

СЛОБОДАН ТАСОВАЦ
2. III 1965 – 23. XI 2017.

Прошла је година, туга и сећање не.

Недостајеш.
Твоји: МАЈА, ЈЕЛЕНА, БАНЕ, ТЕОДОРА и САЊА

(57/270170)

9. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо

једногодишњи помен нашој драгој и вољеној

ЉИЉАНИ МИЛИЋ

Прође година а ми и даље не верујемо да те нема.

Почивај у миру.

Твој ГОРАН, ВЛАДИМИР и МИРОСЛАВ

(58/270177)

Прошло је тужних четр-

десет дана откада те нема

БАРАЊИ ДЕЖЕ

Твоји најмилији

(64/270197)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 30. новембар 2018. 23

29. но вем бра 2018. на вр шава се девет го ди на от ка ко ни -

је с на ма на ша во ље на

МИ ЛА ДИН КА ПЕ ШЕВ СКИ
29. XI 2009 – 29. XI 2018.

Ти по сто јиш и тра јеш кроз нај леп ше успо ме не.

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји

(20/ф)

28. новембра навршило се шест месеци от-

када није с нама наш вољени

ЈАРОСЛАВ ИВАНИЋ
19. VI II 1959 – 28. V 2018.

Кћери ЛЕА и ИВАНА, супруга САШКА, 

сестра ВИЈЕРА и мајка МАРИЈА

(2/269976)

МИЛЕВА

ЧАКОВАН
1988–2018.

Најдивнија мајко, ни-

када незаборављена.

Твоје ћерке МИРА

и НАДА

(4/264700)

30. XI 1999 – 30. XI 2018.

САВА ЋИРИЋ

Увек у нашим срцима.

Породица ЋИРИЋ

(5/269987)

9. децембра 2018 навршиће се година откако ни-

је са нама наша

МИРЈАНА ЈУКИЋ

Увек ће живети у нашим сећањима.

Супруг МИЛАН, ћерке СНЕЖАНА и БРАНКА

с породицама

                                                                                                                         (8/269990)

РАДЕ

ЈЕРКОВ
1945–1993.

1. децембра наврши-

ће се двадесет пет го-

дина откако није с на-

ма наш вољени отац и

супруг.
(10/270003)

Четири године туге

БОНИШ БАЛАЖ

Иза нас је још једна тужна година, једна

велика празнина, једно дивно сећање на

тебе.

Твој живот траје у нама, нашем болу и се-

ћању.

Супруга ВЕРА и ћерка КАТАРИНА

(11/270011)

Прошло је једанаест го-

дина откада ниси са на-

ма

СИМО

МУЊАС
Заувек нашим у срцима:

ћерке МИЛИЦА, 

ЈОВАНКА и ЈАСМИНА

с породицама

(23/270042)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Навршава се шест го-

дина откако није с

нама наш драги

НЕДЕЉКО

МИЛОШЕВИЋ

Радо га се сећају: су-

пруга КАТА, синови

ДРАГИ и ЗОРАН с по-

родицама

(32/270063)

ВЕРИЦА

ПАВЛОВИЋ

Најдража мајко, не-

достајеш нам неиз-

мерно, још увек оче-

кујемо да нам зазво-

ни телефон и чујемо

твој глас.

Мислимо на тебе...

Неутешне твоје

ћерке

(33/270073)

РАЈНА

КОВАЧЕВИЋ
3. XII 2017 – 3. XII 2018.

Много нам недоста-

јеш.

Сестра БОРКА

и сестричина ОЉА

с породицом

(34/270075)

У недељу, 2. децембра 2018, обележићемо годи-

шњицу смрти нашег драгог

ВИТОМИРА МИРКОВА

ВИТА АБАЏИН

Остаћеш увек у нашим срцима.

Супруга ПЕРСА и синови ЉУБИША

и ЈОВАН с породицама

(35/

ЖИВОЈНОВИЋ

МИЛЕНКО МИРЈАНА
2013–2018. 2011–2018.

Туга и бол се не могу мерити временом, већ празнином ко-

ја остаје за Вама. Породица
(3/269)

Помен јединој мојој

СЕКИ
22. X 2018 – 30. XI 2018.

Остају нам заувек ле-

пе успомене и сећа-

ња на дивну сестру и

тетку!

Воле те твоји

ОЖЕГОВИЋИ: 

ДРАГИЦА, ЛУКА и

МЛАДЕН

(19/270037)

Нашој вољеној

ЛИЗИ

ИВАНОВИЋ

даваћемо годишњи по-

мен у недељу, 2. децем-

бра 2018. године, у 11

сати, на Католичком

гробљу у Панчеву.

Ожалошћена породица

(40/270109)

У недељу, 2. децембра 2018. године,у 11 сати, на

Старом православном гробљу, дајемо помен

драгим родитељима

КОВАЧЕВИЋ

РАЈНА ДУШАН
1935–2017. 1931–2006.

Синови МИЛЕ и ДРАГАН с породицама

(41/270109)

Годишњи помен нашем драгом

СЛОБОДАНУ ФИЛИПОВИЋУ
27. IX 1956 – 9. XII 2017.

Недостајеш нам све више.

Твоја супруга ВЛАДИМИРКА и синови

АЛЕКСАНДАР и ДРАГАН с породицом

(45/270122)

Прошла је година откако није с нама наша

ШИМА САРАТЛИЈА

С љубављу и поштовањем чувам те од заборава.

Ћерка МАРИЈА с породицом

(50/270141)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пре ви ше сте ра се ја ни и раз дра -
жљи ви, а по ма ло се бри не те и
око то га да ли ће те оства ри ти по -
слов не пла но ве. Ма њи про бле ми
прав не при ро де ре ши ће се пре но
што се на да те. Сма њи те тен зи ју у
раз го во ру с парт не ром. Сло бод ни
Ов но ви мо гу ући у но ву ве зу.

Ко ри сти те по во љан аспе кат
пла не та да скло пи те ду го трај не и
ис пла ти ве по сло ве. Не упу штај те
се у би ло ко ји вид тра ча ња. То -
ком сед ми це је мо гућ ма њи до -
би так. По знан ство с по ма ло осо -
бе ном ин ди ви ду ом до не кле ће
вас ири ти ра ти. Стра сна ве за.

По не кад се по на ша те као да
вам је жи вот ве ли ка сла га ли ца и
да мо ра те да га са ста ви те из сит -
них ко ма да. Че сто сво јим ис хи -
тре ним од лу ка ма на то ва ри те се -
би још ве ћи про блем на ле ђа.
Раз ми шљај те о про ме ни по сла
или соп стве ном би зни су.

Би ло би нај па мет ни је да сти ша -
те се бе и сво је ре ак ци је пре не го
што ура ди те не што не про ми шље -
но. Не ће те по сти ћи циљ, а ри зи -
ку је те да мно го из гу би те, не са мо
мо рал но не го и ма те ри јал но. Не -
ма те до вољ но вре ме на ни за се -
бе, а ка мо ли за парт не ра.

Пот пу но сте у пра ву ка да ве ру -
је те свом осе ћа ју да се бит не и
по вољ не ства ри де ша ва ју на по -
љу ва ше ка ри је ре или за по сле -
ња. По ка жи те са мо ма ло ви ше
так та и ус пе ће те. Из ла зи те, дру -
жи те се, по се ћуј те ме ста где је
мно го све та и упо зна ће те не ко га.

То ком ове сед ми це по сто ји ве -
ли ка мо гућ ност за скла па ње
круп них по сло ва, при лив нов ца
и из не над на ду жа пу то ва ња. Ути -
цај не осо бе ће вам пру жи ти нео -
п ход ну по др шку. Ви ше се дру жи -
те. Не ло ми те све пре ко ко ле на,
ни је све она ко ка ко из гле да.

Па зи те се про во ка ци ја. Из нер -
ви ра ни мо же те на пра ви ти гре -
шке ко је до во де у пи та ње чак и
ва ше за по сле ње. Имај те стр пље -
ња и оства ри ће те оно што по же -
ли те. Ра ди те ма ло на сво јој ве зи:
бу ди те не жни и по тру ди те се да
ство ри те ро ман тич ну ат мос фе ру.

Не мој те пре ви ше жу ри ти док до
де та ља не раз ра ди те све оп ци је.
На пра ви те пра ви стра те шки
план и про це ни те шта до би ја те, а
шта гу би те. При хо ди ће вам се
по ве ћа ти. Љу бав ни жар вас и
да ље др жи и по сто ји мо гућ ност
да се рас плам са у ве ли ку ва тру.

Пру жа вам се мо гућ ност из не над -
не ве ће за ра де. Пре то га ре ши те
не су гла си це са ста ри јим чла но ви -
ма по ро ди це. Ста би ли зуј те од но се
ка ко би сте мо гли да се кон цен три -
ше те на ре ша ва ње по слов них про -
бле ма. Леп пе ри од за по че так љу -
бав не ве зе. Стра сна сед ми ца.

Си ту а ци ја је до ве де на до на е -
лек три са ња. Са мо се сми ри те,
при ку пљај те ин фор ма ци је док не
до ђе ва ших пет ми ну та. Кра јем
не де ље све кре ће мир ни јим то -
ком. Во ли те осо бу ко ја је пот пу -
на су прот ност ва ма. По ка жи те
јој ту љу бав.

На по кон вам се отва ра по слов -
но по ље, без ад ми ни стра тив них
и прав них зач ко љи ца, та ко да
вам пред сто ји пот пи си ва ње до -
бр ог уго во ра. Би ло шта да сте
ра ди ли не ле гал но, са да је вре ме
да све то ре ши те. Ми сли те на
осо бу ко ју сте не дав но упо зна ли.

Ни је по во љан пе ри од за ра ди -
кал не пре о кре те на по слов ном
пла ну, би ло да сте при ват ник,
би ло да ра ди те за дру го га. Не бр -
зај те да не би сте на пра ви ли не ки
пре вид у до ку мен та ци ји. Љу бав -
ни жи вот вам је на клац ка ли ци.

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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РО ЂЕ НИ

До би ли бли зан це – ћерку и сина
15. ок то бра: Ану и Ан дре ја – Дра га на Аћи мов и Јо ван Вар њу.

Добили близанце – синове
10. новембра: Богдана и Павла – Катарина и Никола Пауновић.

До би ли ћер ку
29. ок то бра: Ја ну – Ел хам Са лем и Амјед Ка р кад; 31. ок то бра: Ми ли цу – Са не ла Кр стев ски
и Ма р ко Ни сић; 2. но вем бра: Ирис – Ива на Стој ков и Да мир Је вре мо вић; 6. но вем бра: Но -
е ми – Ла у ра и Ро берт Ке ре кеш; 7. но вем бра: Ан ђе лу – Гор да на и Мар јан Јо ва но вић, Ани ту –
Дра га на Стан ко вић и Дра ган Алан ски; 8. но вем бра: Ва си ли ју – Кри сти на и То ми слав Ћи рић,
Анет – Ги зе ла и Ан драш Би ро; 10. но вем бра: Ирис – Та ма ра Кр стић и Вла ди мир На нев ски;
11. но вем бра: Да ни цу – Бо ја на Бе кић и Мар ко Ша рић; 12. но вем бра: Ле ну – Ка та ри на и Ми -
ро слав Ми тро вић, На ђу – Да мја на Ђор ђе вић Ми ло са вље вић и Ми лош Ми ло са вље вић.

До би ли си на
15. ок то бра: Фи ли па – Мар ги та и Жељ ко Ко р ниц; 17. октобра: Николу – Јасна и Васа Јосић;
31. ок то бра: Лу ку – Ми ро сла ва Ста но је вић; 2. но вем бра: Лу ку – Та ња Ди ми трић и Не ма ња
Ше во, Ре љу – Ива на Мар ти нов и Не ма ња Си мић; 3. но вем бра: Га ври ла – Не ве на Сто шић и
Ми лош Ма рин ко вић; 5. но вем бра: Сте ва на – Рад ми ла Же бе љан и Мла ден Ка лу ђер; 6. но вем -
бра: Сер ге ја – Ма ри на и Ду шан Ла ко вић; 8. но вем бра: Ле о нар да – Ај ша Де мир и Ла зар Но -
ва ков, Ог ње на – Ја дран ка и Де јан Ви ле ни ца, Ви да – Ма ја Ста јић и Де низ Хо ти, Пе тра – Ра ња
и Зо ран Ан ђе лов ски; 9. но вем бра: Па вла – Јо ва на и Се ба сти јан Чо лак; Рељу – Ивана Алб и
Вања Лињаковић, Стефана – Бранка Љубичић и Никола Боци; 10. но вем бра: Да ни је ла – Ан -
дри ја на Ла за ре вић и Да ни јел Бар бул; 12. но вем бра: Не ма њу – Оли ве ра и Ма рио Ни ко лић, Ву -
ка ши на – Гор да на и Зо ран Гли го рић, Ву ка на – Ива на и Зо ран Три фу но вић, Бо ри са – Ева и Ми -
ро слав Ма цек, 13. новембра: Алексеја – Јована и Игор Лукић.

ВЕН ЧА НИ

10. но вем бра: Ми ли ца Мир че та и Ми лош То мић, Ју ли ја на Са у зер и Де јан Об ра до вић, Ми ли ца Па -
вло вић и Пре драг Пу ва лић; 11. но вем бра: Гор да на Сто јић и Мла ден Сре до је вић; 15. но вем бра:
Ју ли ја на Ми хај лов и Да ли бор Стан ко вић, Ива на Зла та но вић и Ми ро слав Су хи, Зден ка Нов чић и
Не над Ар се но вић; 17. но вем бра: Дра га на Мла де но вић и Сте фан Др па, Зла та Стан ко вић и Ђу ри -
ца Ри стић, Је ле на Ко вач и Сте фан За и лац, Ка та ри на Бје ло пе тро вић и Шан дор Ђе р фи; 18. но вем -
бра: Да ни је ла Ра дој ко вић и Ја ни Би сак, Све тла на Сит ник и Зо ран Па влов, 22. новембра: Алек-
сандра Будимлић и Даниел Ђерфи, Тања Ангелов и Роберт Корди Фехер, Катарина Главоњић и
Милош Вујовић, Александра Јовановић и Иван Пејаковић, Светлана Боснић и Радослав Адвигов.

УМР ЛИ

7. но вем бра: Сла ви ца Ста но је вић (1962); 8. но вем бра: Све тла на Или ја (1931), Бор ка Са ла пу ра
(1950), Ан ге ли на Си мић (1939), Не дељ ко Хи нић (1937), Ми ле ва Мар ко вић (1944); 9. но вем бра:
Са ва Чо ка (1966), Ла за Сто јић (1951), Ма ри ја Ву ли но вић (1929), Фе зи ја Те ле ћан (1955), Ђу ро Са -
мар џић (1934), Бо р ка Ба бин (1933); 10. но вем бра: Је ле на Лу кић (1944), Мир ко Цвет ко вић
(1956), Сто јан Мар ко вић (1934), Ка сем Ља та (1930), Ол га Сте па нов (1934), За гор ка Жу р жуљ
(1939), Љи ља на Ми тре ски (1963); 11. но вем бра: Ма ри ја Ђу ри шић (1934), Ми ло са ва Ву ко ма но -
вић (1934), Ми ро сла ва Ер де љан (1940), Ева Ха лу па (1931), Ми ро слав Ми ла но вић (1940); 12. но -
вем бра: Љу бо мир Сто шић (1962), Са ва Леу (1935), Ву ко са ва Клич ко вић (1927), Ми лан Жи вој -
нов (1932), Не над Ду ми тру (1971); 13. но вем бра: Ми ле на Са вић (1933), Јел ка Пе јић (1935), Ко -
виљ ка Мар ко вић (1947), Фин ка Ва сић (1930); 14. но вем бра: Ра дун ка Пе трић (1941), Ми ле Вра -
нић (1946), Ми ли ца Шајн (1951), Дра ган Трај ков ски (1940); 15. но вем бра: Ја но То маш (1935),
Спо мен ка Љу би са вљев (1948), Жи во јин Ни ко лић (1944), Рад ми ла Јо ва но вић (1955); 16. но вем -
бра: Дан ча Ри стић (1953), Иван ка Ма рић (1941), Ми ли во је Ли си ца (1939). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕШЕЊА – Испуњаљка: Михајло, Алексић, Синатра, тропрег, повре-
да, Лазовић (коначно решење: Милена Предић). Комбинована укр-
штеница: стакленик, вага, лира, Ерато, вар, та, Анкона, л, Инари, б,
ознака, ма, мед, октет, етуи, оаза, расковник. Судоку: 826537194,
413698752, 975142368, 347856921, 682719435, 591423687,
758361249, 169284573, 234975816. Укрштени слогови: заоставшти-
на, Торе, мертек, ако, Ли, одеротина, по, тата, Рума, Нара, каријатида.

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

КОМБИНОВАНА УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Речи су састављене од следећих

слогова: А, ВРЕ, ВИЋ, ДА, ЗО, МИ,

ЛА, ЛЕК, ЛО, НА, ПО, ПРЕГ, СИ,

СИЋ, ТРА, ТРО, ХАЈ.

ВОДОРАВНО: 1. право име глумца

Пљаке Костића, 2. наша млада глу-

мица (Тамара), 3. славни амерички

певач и глумац (Френк), 4. запрега

с три коња, 5. озледа, рана, 6. наш

бивши глумац (Петар).

Ако сте испуњаљку исправно ре-

шили, слова у осенченим пољи-

ма, читано степенасто по два сло-

ва, дају име и презиме младе пан-

чевачке глумице (са слике), која

живи и ради у Београду.

Код ове укрштенице треба открити положај црних поља и уцртати их у
лик. Описани су само појмови који се уписују усправно и у загради је
означен број црних поља у тој колони. Дат је попис појмова које треба
уписати водоравно.
Водоравно: АНКОНА, В, ВАГА, ВАР, ЕРАТО, ЕТУИ, ИНАРИ, Л, ЛИРА, МА,
МЕД, ОАЗА, ОЗНАКА, ОКТЕТ, РАСКОВНИК, СТАКЛЕНИК, ТА.
Усправно: 1. мерач јачине светлости (0), 2. планина у Србији – река у Цр-
ној Гори (1), 3. турски великаш – житељ многољудне азијске државе (1), 4.
јапански дворучни мач – изборна комисија (скр.) (1), 5. ознака за литар – на
онај начин – симбол кисеоника (2), 6. електрични (скр.) – град у Пољској (1),
7. степен на коме се нешто налази (мн.) – јапанска мера за површину (1), 8.
држава у Азији – старо трачко племе око Тимока (1), 9. део кокошје ноге (0).

СУДОКУ

8 5 3 1 4

4 1

5 2 3

6 2 1

6 2 4 5

5 9 4

8 3 2

7 3

2 4 7 5 6

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
ВОДОРАВНО: 1. имовина умрлог, оставина, 2. филипински шаховски

велемајстор (Еухенио) – дирек, греда (турц.), 3. уколико – име филм-

ског глумца Марвина, 4. одерано, огуљено место, 5. ауто-ознака Пожа-

ревца – отац од милоште, 6. град у Срему – стара јапанска престоница,

7. стуб у облику женске фигуре.

УСПРАВНО: 1. због тога – завештање, тестамент, 2. горске нимфе из

хеленске митологије – британски тенисер (Енди), 3. поза, положај тела

– жалост за покојником (стр.) – лична заменица, 4. мајстор за подеша-

вање звука музичких инструмената – соли титанске киселине, 5. нате-

чено место – име глумице Ђуричин.

1 2 3 4 5

1

2

3

4
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6
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Секција везиља Словачког кул-
турно-просветног друштва „Ђе-
тван” шести пут заредом при-
редила је дружење Словака из

целе Војводине, који су се у су-
боту, 24. новембра, окупили у
просторијама те организације.
Том приликом осмишљено је
дружење под називом „Резан-
цова забава”, а сам назив гово-
ри у прилог томе да је целове-
черњи програм био у знаку тра-
диционалног специјалитета по
којем су житељи Војловице сло-
вачке националне припадно-
сти надалеко познати.

Многобројним гостима из
више од десетак удружења из

Ковачице, Бачког Петровца,
Гложана, Падине, Хајдучице,
Јаношика и других места у ко-
јима живи поменути народ, као

и званицама из најближе око-
лине, домаћини су најпре по-
служили чорбу с белим луком,
па такозване ваљушке с кром-
пиром, а потом су се на столо-
вима лепо уређене сале нашли
резанци са сиром.

Након што су се већ видно
орасположени гости препусти-
ли чарима танцовања, словач-
ких чардаша и друге музике
препуне ритма, међу којима и
песмама као што су „Војлови-
ца, Војловица, то је пекне ме-
сто”, по повратку на њихова
удобна места чекали су их уку-
сни домаћи колачи и за овакве
згоде неизбежни – слатки ре-
занци с маком.

Пре још опуштенијег весе-
ља, када су, поред словачких,

на репертоару биле и друге ну-
мере, уприличен је и кратки
перформанс, а извлачени су и
добитници на томболи.

Председница секција вези-
ља Ана Пањик рекла је да су
Војловчани, као део асоција-
ције словачких удружења, че-
сто одлазили на слична дру-
жења, па су пре шест година и
они морали да одаберу нешто
карактеристично за њихово
место.

– Одлучили смо се за резан-
це и мислим да је то био пун
погодак, јер се Словакиње по
њима препознају. Нас петнае-
стак жена потрудило се да ово
дружење организујемо најбо-
ље што можемо; сами смо све

финансирали, наравно уз по-
моћ „Ђетвана”, а веома су нам
помогли и наши мушки чла-
нови – изјавила је Ана Пањик.

Један од њих, Миша Чрије-
по, надовезао се речима да су

резанци некад можда били си-
ротињска храна, а сада су на
неки начин постали тражени
специјалитет.

– Све чешће долазе људи из
Београда и разних других ме-
ста, како би куповали овдашње
„шпеције” од теста. Мислим да
је то зато што су наши резанци
квалитетни и укусни. Е сад, не-
ко воли овакве, неко онакве, а

ја сам, рецимо, највише за ва-
љушке с кромпиром и слатке с
маком, који се кувају читавих
дванаест сати – објаснио је Чри-
јепо.

мен та ри ма и апла у зи ма бо дри -
ли прин це зу Зве зда ну (игра ла ју
је Ања Му тић) ка ко би нај зад
на шла свог прин ца.

Док је она „сја ји ла као ба те -
риј ска лам па”, две ви ле (Јо ва -
на Јов чић и Ан дреа Ја нев ски)
свим си ла ма су на сто ја ле да
јој до ве ду пра вог кан ди да та, а
они су на „кон курс” сти за ли
из свих жи во пи сних кра је ва
бив ше Ју го сла ви је – од Ми лој -
ка из Ма ле Кр сне (На ђа Пе -
тров ски), пре ко Цр но гор ца Ми -
ља на (Ми ла Ри стић), до Јо ван -
де ке из Бо сне (Ми лан Ву ја си -
но вић). Не срећ на прин це за се
на кон то га то ли ко раз о ча ра ла
да је од ви ла зах те ва ла да је
пре тво ре у ру жу, ка да ју је с
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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.

Дама из паба
Ова мешанка, која у себи има крви
ловачког пса, већ неколико месеци
спава у једном пабу у центру града.
Многи је знају из пролаза; понеко
је и помази или нахрани, али мало
њих зна да је ова лепојка стерили-
сана, чипована и вакцинисана.

Веома је дружељубива, а највише
воли да спава око ногу гостију ло-
кала. Будући да се ближи зима, би-
ло би добро да локал замени нечијим топлијим домом. Ко
год да је удоми, неће се покајати: друштвена је, разиграна и
што је најбитније – одана.

Све друге информације могу се добити на телефон 069/57-
67-577.

Малац
Овај малиша, који ће бити
средњег раста, остао је сам,
с обзиром на то да му је „ба-
та” недавно удомљен. До-
бри људи су га избавили с
опасне улице и сада би, пред
наступајућу зиму, хтео да
се скући у неком топлом
кутку.

Као и сви штенци овог уз-
раста, веома је активан и радознао, а неопходно му је само
мало нечије пажње, што ће узвратити десетоструко.

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.

Чак и нај и збир љи ви ји по што -
ва о ци „да са ка ко је жи вот зна -
че” те шко да би се оте ли по зи -
тив ним им пре си ја ма да су се
про те клог ви кен да за де си ли у
ја буч ком До му кул ту ре.

Без об зи ра на то што је реч о
ма ње-ви ше пр вим ко ра ци ма
ко ји ма су ма ли ша ни за га зи ли
у ве ли чан стве ни свет глу ме, на -
кон не ко ли ко тре ну та ка гле да -
ња би ло ко је од се дам пред -
ста ва на ово го ди шњем Деч јем
по зо ри шном фе сти ва лу сва ко
је мо гао у пот пу но сти да се
пре пу сти ма ги ји те а тра.

За то ни ма ло не тре ба да чу -
ди што је та ја буч ка ма ни фе -
ста ци ја у нај бо љем све тлу про -
сла ви ла ма ли ју би леј – пет на -
е сто из во ђе ње.

Ово го ди шњи, пет на е сти Деч ји
по зо ри шни фе сти вал у Ја бу ци,
ако ни због че га дру гог, оста ће
упам ћен по то ме што је у два
да на про те клог ви кен да нај -
мла ђа и са мим тим и нај леп -
ша пу бли ка, пра ће на сво јим
ро ди те љи ма и род би ном, мо -
гла од и стин ски да ужи ва у се -
дам из вр сних пред ста ва.

Ма ни фе ста ци ју је у су бо ту, 23.
но вем бра, као и увек, отво ри ло
по зо ри штан це „Ма ли принц”.
Овог пу та је мла ђа гру па из ве ла
пред ста ву „Уо бра жен ко и Зве -
зда на”, по ур не бе сном тек сту То -
де та Ни ко ле ти ћа. Ма ли ша ни,
ко ји су до бра но на пу ни ли клу пе
ве ли ке са ле До ма кул ту ре „Ко -
чо Ра цин”, схва ти ли су је ви ше
не го озбиљ но, па су че сто ко -

ПЕТ НА Е СТИ ДЕЧ ЈИ ПО ЗО РИ ШНИ ФЕ СТИ ВАЛ ОДР ЖАН У ЈА БУ ЦИ

МА ЛИ ЈУ БИ ЛЕЈ У ЗНА КУ „МА ЛОГ ПРИН ЦА”

на ме ром да је по је де на пао
бум бар (Алек са За го рац), од
ко јег је у по след њи час из ба -
вљу је принц из Вој во ди не (Ни -
ко ли на Трај чић).

Пу бли ка је сре ћан крај про -
сла ви ла ду го трај ним апла у зи -
ма, а ма ли глум ци ду го су јој
за хва љи ва ли ду бо ким на кло -
ни ма.

На кон кра ће па у зе, ка да су
во ди тељ ке по зва ле це лу са лу
да им се при дру жи у игри, на
би ни су убр зо ле те ли ју на ци из
све та чу да Пе тра Па на, ка ко и
но си на зив ко мад ко ји је уз
фан та стич не ко сти ме и од лич -
ну глу му од и грао са да већ пре -
ка ље ни те а тар Сло вач ког кул -

– Ово је за ме не огром на са -
тис фак ци ја, а ср це ми је пре пу -
но ка да ви дим ко ли ко де це је
уче ство ва ло у ра ду на шег „Ма -
лог прин ца” свих ових го ди на –
ис та кла је Ву ја си но ви ће ва.

На кон све га је ди рек тор ка До -
ма кул ту ре Ма ри ја на За го рац
сви ма њи ма за хва ли ла на ве ли -
кој по мо ћи при ор га ни за ци ји
овог и прет ход них до га ђа ја.

– Већ го ди на ма ра ди мо за -
јед но с „Ма лим прин цом”, ка -
ко на при ре ђи ва њу фе сти ва -
ла, та ко и на из ра ди ко сти ма,
у че му нам нај ви ше по ма же
Град. По кра јин ски се кре та ри -
јат за кул ту ру нам је  дао но -
вац за про је кат „Раз и гра ни ок -
то бар”, у окви ру ко јег смо
пред ви де ли и по моћ на шој
по зо ри шној гру пи. На жа лост,
овог пу та ни су нам до шли го -
сти из Ма ке до ни је. Раз лог је
фи нан сиј ске при ро де, па иа -
ко смо им уред но по сла ли по -
зив но пи смо ко јим они кон -
ку ри шу код сво јих фон до ва,
овог пу та је из о стао по зи ти -
ван ис ход. И ми смо по но во
до би ли сли чан по зив и из Те -
то ва, али и наш од ла зак за ви -
ве ла је ди рек тор ка.

тур но-про свет ног дру штва „Ђе -
тван” из Вој ло ви це.

Пр во ве че је за вр ше но на -
сту пом чла но ва по зо ри шта за
де цу „Ша ре ни сун цо кре ти”, ко -
ји су сво је уме ће при ка за ли
пред ста вом „Дан и ноћ”.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ДРУЖЕЊЕ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ СКПД-а „ЂЕТВАН”

„Резанцова забава” за очување традиције

На ред ног да на, у не де љу, 24.
но вем бра, пред пре пу ном са лом
До ма кул ту ре пр ви су на сту пи -
ли го сти из Бе о гра да („Мак си -
мус арт”), ко ји су од и гра ли ко -
мад под на зи вом „Спа са до са -
да” и све по ди гли на но ге.

По том су би ном за го спо да -
ри ли ја буч ки ма ли ша ни. Уз
оби ље апла у за нај пре су уче -
ни ци тре ћег раз ре да Основ не

шко ле „Го це Дел чев”, учи те -
љи це Ве ре Спи ров ски, глу ми -
ли „Ла ко ме ме чи ће и ле њог
мач ка”; шти ће ни ци До ма за
ЛО МР „Ср це у Ја бу ци” по ка за -
ли су „Ко се ше та око све та”, за
шта су за вре де ли мо жда и нај -
ве ћу ко ли чи ну тап ша ња, да би
за ве су на ово го ди шњи фе сти -
вал спу сти ла ста ри ја гру па по -
зо ри штан ца „Ма ли принц” с
те ма ти ком при клад ном за њих
(„За ча ра на прин це за”).

Вре ди ис та ћи да је за це ло -
куп ну дра ма тур ги ју у пред ста -
ва ма ја буч ког по зо ри шта по -
но во би ла за ду же на Дра га на
Ву ја си но вић, ко ја је, на кра ју,
по зва ла све са да шње и не ка да -
шње чла но ве да иза ђу на би ну
и по здра ве пу бли ку, ко ја им је
од го во ри ла гро мо гла сним ова -
ци ја ма.



– Че сти там мом ци ма. Још
јед ном су би ли на ви си ни за -
дат ка. Ме та ло пла сти ка је сја -
јан млад и брз тим, али ми смо
по ка за ли да смо у овом мо мен -
ту ипак бо љи. Хва ла пу бли ци
на фан та стич ној по др шци, али
мом ци су за слу жи ли та ко не -
што. Иде мо да ље, по ку ша ће мо

да на ста ви мо се ри ју по бе да и
да уђе мо у ру ко мет ну исто ри ју
– ис та као је Иван Пет ко вић,
шеф струч ног шта ба Ди на ма.

Пан че вач ки „жу то-цр ни” су
до са да шњим учин ком од де вет
по бе да из де вет утак ми ца већ
за слу жи ли ме сто у ру ко мет ним
ал ма на си ма. По бе дом над Ме -
та ло пла сти ком из јед на чи ли су
скор Пар ти за на из се зо не
2011/2012, а уко ли ко бу ду
оства ри ли и де се ти три јумф,
по ста ће пр ви клуб у на шој зе -
мљи ко ме је то по шло за ру -
ком. На ред ног ви кен да Ди на -
мо поново игра на свом терену.
У го сте му долази Мокра гора
из Зубиног Потока са Ко со ва и
Ме то хи је.

– Ис по што ва ли смо го то во
све до го во ре из свла чи о ни це.
Зна ли смо ка кав ква ли тет по -
се ду је Ме та ло пла сти ка, али до -
бро смо се при пре ми ли за меч.
Још јед ном се по ка за ло да не
по сто ји стар или млад играч,
већ са мо до бар или лош. Ис ка -
за ли смо ве ли ку же љу за по бе -

дом, игра ли с пу но емо ци ја и
за слу же но смо до би ли овај дер -
би. По хва лио бих све са и гра че
и струч ни штаб ти ма. Ат мос -
фе ра у еки пи је за и ста фан та -
стич на – ре као је Не над Вуч -
ко вић, ду го го ди шњи ин тер на -
ци о на лац у не мач кој Бун де -
сли ги, а са да јед на од удар них
ига ла „жу то-цр них”.

Ди на мо је играо у са ста ву:
Ми ло ше вић (шест го ло ва), Пи -
ли по вић (три), Ра да но вић, Сто -
ја но вић (два), Ди ми три је вић
(три), Са вић, Је зди ми ро вић, Јо -
ва но вић, Па вло вић (је дан), Зла -
та но вић, Дис тол, Ми лен ко вић
(три), Ба ру џић (три), Ко ста ди -
но вић (шест), Вуч ко вић (пет
го ло ва) и Ра до ва но вић.

фи ни шу пр вог де ла утак ми це
раз го ро па дио се и Не над Вуч -
ко вић, ко ји је са два ефект на
го ла пот пу но но ка у ти рао Шап -
ча не.

Не ко ли ко се кун ди на по чет -
ку дру гог по лу вре ме на Ди на -
мо је због ис кљу че ња имао чак
три игра ча ма ње на те ре ну, али

го сти ма ни то ни је по мо гло. У
46. ми ну ту Ра до ва но вић је сјај -
ном ин тер вен ци јом на го лу из -
ма мио ова ци је пу бли ке, а још
гро мо гла сни ји апла у зи за па ра -
ли су не бо над Стре ли штем ка -
да је Ми лен ко вић по сти гао
ефек тан по го дак за 23:18. По -
бед ник се ни јед ног тре нут ка
ни је до во дио у пи та ње, јер су
мом ци у жу то-цр ним дре со ви -
ма из га ра ли за сва ку лоп ту.
Још јед ном је бри љи рао гол -
ман Ди на ма Де јан Зла та но вић,
а као и у свим утак ми ца ма до
са да, чи та ва од брам бе на ли ни -
ја ти ма функ ци о ни са ла је као
сат и пот пу но је не у тра ли са ла
од лич не на па да че Ме та ло пла -
сти ке.

брон зу. Вик тор и Ан дреа Нађ
су та ко ђе осво ји ли брон за на
од лич ја, али у над ме та њу пли -

ва ча од је да на ест го ди на, и то
у тр ка ма на 100 м леђ но и 100
м пр сно. Три сре бр не ме да ље
за ра дио је Пе тар Ран ко вић у
кон ку рен ци ји уче сни ка од два -
на ест го ди на, и то на 100 и 400
м кра ул и 100 м ме шо ви то, док
је на 100 м пр сно био тре ћи.
Ла зар Ан то ни је вић је за слу жио
брон зе на 100 и 400 м кра ул.

Од лич ни су би ли и три на е -
сто го ди шња ци. Ка та ри на Бе -
лић је би ла нај бр жа у тр ци на
100 м пр сно, а на 100 м ме шо -
ви то осво ји ла је брон зу. Је ле -
на Вр хо вац је би ла дру га на
100 м дел фин, а Те о до ра На -
гу ло вић тре ћа на 100 м леђ но.
У ди сци пли ни 8 x 50 м пр сно
Пли вач ки клуб Ди на мо осво -
јио је сре бр ну ме да љу.

ПК Ди на мо од ли чан
ор га ни за тор

Ско ро 500 уче сни ка

Тра ди ци о нал ни, 22. ме ђу на -
род ни ми тинг у пли ва њу под
на зи вом „Куп Пан че ва” одр -
жан је у су бо ту, 24. но вем бра,
на за тво ре ном ба зе ну СРЦ-а
„Стре ли ште”. На так ми че њу ко -
је је ор га ни зо вао ПК Ди на мо
уче ство ва ло је 477 пли ва чи ца
и пли ва ча из 25 клу бо ва из:
БиХ, Ру му ни је, Сло ве ни је и Ср -
би је. Са 29 ме да ља, Пли вач ки
клуб Ди на мо је за у зео сед мо
ме сто у укуп ном пла сма ну.

У над ме та њу сед мо го ди шња -
ка Вук Са мар џи ја је за ра дио
брон зу на 50 м леђ но. Код осмо -
го ди шња ка је нај у спе шни ји био
Ла зар Стан чул, ко ји је за слу -
жио на гра ду за нај бо љег у сво -
јој ка те го ри ји. Он је три јум -
фо вао на 50 м леђ но, 50 м пр -
сно и 100 м ме шо ви то, а на 50
м кра ул је дру ги сти гао на циљ.
Сјај на је би ла и Ср на Ми лу ти -
но вић, ко ја је по бе ди ла на 50
м леђ но и 50 м дел фин. Сре -
бр не ме да ље је осво ји ла на 50
м кра ул и 100 м ме шо ви то, а
брон зу на 50 м пр сно. Брон за -
не ме да ље су осво ји ли и Ми -
лош Ми ло са вље вић (50 м леђ -
но), Пе тар Ми ла но вић (50 м
пр сно) и Ми хај ло Ман да рић
(100 м ме шо ви то).

Ан дреа По љак је би ла тре ћа
на 50 м леђ но у гру пи пли ва -
чи ца од де вет го ди на. У кон ку -
рен ци ји де се то го ди шња ка у тр -

ка ма на 50 м пр сно Мар тин
Ћир ко вић је за ра дио сре бро, а
Ја на Об ра до вић је за слу жи ла

Чла но ви КБК-а Срп ска Спар -
та из на шег гра да, ко је је
пред во дио њи хов тре нер Ог -
њен Дра го је рац, има ли су
мно го успе ха про шлог ви кен -
да на отво ре ном пр вен ству
Бе о гра да у фул-кон так ту.

Осам так ми ча ра осво ји ло је
се дам тро фе ја.

Ла зар Бу ку ми рић, Ни ко ла
Кр стев ски и Ми хај ло Пет ко -
вић оки ти ли су се нај сјај ни -
јим од лич ји ма. Мар јан Ву -
лин је за ра дио сре бро, а брон -
за не ме да ље су за слу жи ли
Алек са Абра мо вић, Ог њен Де -
ла лов и Ни ко ла Ди мић.

– Пре за до во љан сам успе -
хом. Че сти там мом ци ма, пре
све га на пре да ном ра ду на тре -

нин зи ма, по том и на овим
тро фе ји ма. По сле по бе да у
ква ли фи ка ци ја ма Ни ко ла Кр -
стев ски и Мар јан Ву лин на -
шли су се у фи на лу исте ка те -
го ри је, али два клуп ска дру га
су ба ца ла нов чић, ка ко би сре -

ћа од лу чи ла о то ме ко ме ће
при па сти злат но од лич је. Овог
пу та је Ни ко ла имао ви ше сре -
ће. То је са мо још је дан до каз
ка ква ат мос фе ра вла да у на -
шем клу бу. Уз те жак рад на
тре нин зи ма, не гу је мо дру гар -
ство и уза јам но по што ва ње –
ре као је тре нер КБК-а Срп ска
Спар та Ог њен Дра го је рац.

Не тре ба сум ња ти да до бре
ре зул та те од ових мла ди ћа
тек тре ба оче ки ва ти.

У Пан че ву је у су бо ту, 24. но -
вем бра, одр жа но тре ће ко ло
Отво ре ног пр вен ства Ср би је
у да љин ском ја ха њу. Ор га ни -
за тор овог так ми че ња, на ко -
јем су уче сни ци у три ко ла
са ку пља ли бо до ве ја шу ћи на
дис тан ца ма од 20 до 80 ки -
ло ме та ра, био је Ко њич ки
клуб Кре мен.

Да љин ско ја ха ње је јед на
од нај зах тев ни јих ди сци пли -
на ко њич ког спор та, слич на
ма ра то ну, у ко јој ја хач и коњ
тре ба да са вла да ју ду ге ста зе
за што кра ће вре ме, уз оба ве -
зне ве те ри нар ске кон тро ле на
сва ких 20, 30 и 40 ки ло ме та -
ра, у за ви сно сти од ду жи не
тр ке.

КК Кре мен је ове го ди не
про мо ви сао мла де на де ко -
њич ког спор та у ка те го ри ја -
ма де це и ју ни о ра, а оне су
сва ка ко оправ да ле ука за но
по ве ре ње и оства ри ле су од -
лич не ре зул та те.

У ка те го ри ји де це пр во ме -
сто осво ји ла је Ма ри ја Ша -
јин с ко њем Ве рон, дру га је
би ла Ива Бо жич ко вић с гр -

лом Ви дра, а тре ће ме сто на
пр вен ству др жа ве при па ло је
Је ле ни Стан ко вић, ко ја је ја -
ха ла на Гри фо ну. На ше су -
гра ђан ке су би ле од лич не и у
ка те го ри ји ју ни о ра. Ања Ан -
дрић је с Ми нар ди јем од бра -
ни ла ти ту лу др жав ног пр ва -
ка осво је ну про шле го ди не, а
дру го ме сто при па ло је Да -
ни је ли Сто ја но вић и гр лу Вук.
Да ни је ли је ово би ло пр во
так ми че ње, а она је до би ла
тре нут но нај бо љег ко ња у Ср -
би ји, ак ту ел ног шам пи о на у
да љин ском ја ха њу, ко ји је с
ла ко ћом са вла дао ста зу.

У ка те го ри ји се ни о ра тре -
ће ме сто на Отво ре ном пр -
вен ству Ср би је осво ји ла је
Ива Ми оч, ко ја је ја ха ла на
ко њу Се вер.

Та ко је КК Кре мен успе -
шно за вр шио се зо ну так ми -
че ња и по твр дио ап со лут ну
до ми на ци ју у ди сци пли ни да -
љин ског ја ха ња. У екип ној
кон ку рен ци ји на пр вен ству
др жа ве Пан чев ци су осво ји -
ли ти ту лу шам пи о на.
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Па ла 
и Ме та ло пла сти ка

Исто риј ски успех

Дер би је се ње се зо не у Су пер -
ли ги за ру ко ме та ше од и гран је
про шлог ви кен да у на шем гра -
ду. У Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту сна ге су од ме ри ли тре -
нут но нај бо љи срп ски ти мо ви
– ли дер из Пан че ва, ко ји је у
утак ми цу ушао с мак си мал ним
учин ком у пр вих осам ко ла, и
дру го пла си ра на, не по ра же на
еки па из Шап ца, ко ја је до су -
бот њег ду е ла има ла скор од се -
дам по бе да и јед ног ре ми ја.

Био је то меч за све ру ко мет -
не сла до ку сце, пра ви спек такл
у игри с ле пљи вом лоп том. Гле -
да о ци ко ји су пан че вач ки „храм
спор та” ис пу ни ли го то во до по -
след њег ме ста, ја чи ру ко мет ни
ду ел у Ср би ји тре нут но ни су
мо гли да ви де. Шап ча ни су у
наш град до шли са же љом да
на чи не из не на ђе ње, да сло ме
„жу то-цр не” и на не су им пр ви
по раз у шам пи о на ту. Ипак, за
та ко не што мо ра ће да са че ка ју
не ку дру гу при ли ку. Бран ко Ра -
да но вић и ње го ви са и гра чи у
овом тре нут ку су да ле ко моћ -
ни ји тим: Ди на мо –Ме та ло пла -
сти ка 32:27 (15:11).

Дер би је же сто ко по чео. Све
је пр шта ло на те ре ну, а мом ци
из оба са ста ва ушли су у ду ел с
ве ли ком же љом за по бе дом.
Го сти су пр ви по ве ли (0:1), али
су Ко ста ди но вић, Пи ли по вић
и Сто ја но вић бр зо „сло жи ли
коц ки це”, па је Ди на мо у осмом
ми ну ту имао три го ла „ви шка”
(5:2). Ме та ло пла сти ка је ус пе -
ла још да из јед на чи на 7:7 и
8:8, а он да је че та тре не ра Ива -
на Пет ко ви ћа по но во за го спо -
да ри ла си ту а ци јом на те ре ну,
па је го ло ви ма Ми ло ше ви ћа,
Ди ми три је ви ћа и Ко ста ди но -
ви ћа „пре ве ла” утак ми цу, а ње -
на пред ност ви ше ни јед ног тре -
нут ка ни је би ла угро же на. У

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДИ НА МО НЕ ПРЕ ПУ ШТА ТРОН

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ДА ЉИН СКОМ 
ЈА ХА ЊУ

КРЕ МЕН НАЈ БО ЉИ У ДР ЖА ВИ

ПР ВЕН СТВО БЕ О ГРА ДА У ФУЛ-КОН ТАК ТУ

ОСАМ БО РА ЦА – СЕ ДАМ ТРО ФЕ ЈА
ПЛИ ВАЧ КИ МИ ТИНГ „КУП ПАН ЧЕ ВА”

ТРА ДИ ЦИ ЈА ЗА ПО ШТО ВА ЊЕ

ЈО ВА НА И МИ ЛОШ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ

За па же ни на „Ку пу Пан че ва” би ли су и чла но ви ПК-а Спар та

из на шег гра да.

Нај у спе шни ји су би ли Јо ва на Бог да но вић, ко ја је про гла ше -

на за нај бо љу так ми чар ку у ап со лут ној ка те го ри ји, и Ми лош

Ми хај ло вић, ко ји три јум фо вао у ме мо ри јал ној тр ци „Зол тан

Апро” на 100 м кра ул.

Јо ва на Бог да но вић је би ла нај бр жа у тр ка ма на 100 м пр -

сно и 200 м кра ул. У гру пи пли ва чи ца од ше сна ест го ди на

бри љи ра ла је Ања Ја ки мов ски, па се оки ти ла са чак че ти ри

злат на од лич ја. По бе ди ла је у тр ка ма на 100 м дел фин, 100

и 400 м кра ул и 100 м ме шо ви то.

Је да на е сто го ди шња Ду ња Сто ев за слу жи ла је брон зу на

400 м кра ул, док се Ми хај ло Ла зић у гру пи осмо го ди шња ка

оки тио са два зла та. Био је нај бр жи у тр ка ма на 50 м кра ул и

50 м дел фин.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не
Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА
субота, 19 сати

ПР ВА ЛИ ГА
Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО
субота, 16 сати

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

С. Карловци: ПАРТИЗАН – ОДБОЈКА 013

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА
Панчево: ДИНАМО – МОКРА ГОРА
петак, 20.30

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не

Рума: СЛОВЕН – ЖРК ПАНЧЕВО

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО
му шкар ци

Ј. Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО – Б. КАРЛОВАЦ
недеља, 20 сати

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
Нови Сад: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК
петак, 18 сати

ПР ВА СРП СКА ЛИ ГА
Панчево: КРИС КРОС – АКАДЕМИК
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

ДРУ ГА СРП СКА ЛИ ГА
Опово: ОПОВО–МЛАДОСТ
Рума: РУ КОШ – ЈЕДИНСТВО
Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО

Фуд бал

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Иваново: СТРЕЛА–ЈУГОСЛАВИЈА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–БОРАЦ
Избиште: ПОЛЕТ–СЛОГА

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не

Обреновац: ТЕНТ–ДИНАМО 3:1

ПР ВА ЛИ ГА
Младеновац: МЛАДЕНОВАЦ–БОРАЦ 0:3

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВОЛЕЈСТАРС 3:2

Ру ко мет
СУ ПЕР ЛИ ГА
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА 32:27

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ОРК БЕОГРАД 19:26

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Фекетић: ЈАДРАН–ДОЛОВО 35:28
му шкар ци

Јабука: ЈАБУКА–ДОЛОВО 27:24

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – МЕТАЛАЦ 33:33

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОБОДА 83:82

ПР ВА СРП СКА ЛИ ГА
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС 91:75

ДРУ ГА СРП СКА ЛИ ГА
Панчево: МЛАДОСТ–РАДНИЧКИ 67:78
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПИНК 96:81
Панчево: ДИНАМО–ОПОВО 88:69

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Нови Сад: Ц. ЗВЕЗДА – ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:1

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Б. В. Село: КОЗАРА–МЛАДОСТ 2:1

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА 2:0
Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (Ц) 6:1
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СТРЕЛА 0:2
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–РАДНИЧКИ 0:2
Се ле уш: ВОЈ ВО ДИ НА –СЛО ГА 0:1
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Gunn

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сф4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

СУ ПЕР ВЕ ТЕ РА НИ
Срем ска Ми тро ви ца је не дав -
но би ла ор га ни за тор др жав ног
пр вен ства у пли ва њу за ве те -
ра не. Чла но ви ПК-а Спар та,
ко је је пред во дио тре нер Не -
над Јо вић, по сти гли су од лич -
не ре зул та те.

Ми лош Спа сић је пли вао у
гру пи так ми ча ра од 35 до 39
го ди на и осво јио је злат не ме -

да ље на 50 и 400 м кра ул.
Здрав ку Ра ди ћу, ко ји се над -
ме тао у гру пи пли ва ча од 50
до 54 го ди не, при па ла су сре -
бр на од лич ја на 50 и 100 м
кра ул. Ило на Кр стић Апро је у
ис тој ста ро сној кон ку рен ци ји
пли ва чи ца по бе ди ла на 100 м
ме шо ви то, док је на 50 м леђ -
но би ла дру га. Маг да Ђер фи је
по бе ди ла на 50 м кра ул и 50 м
леђ но. Гор да на Кр стић је у ка -
те го ри ји так ми чар ки од 55 до
59 го ди на осво ји ла три злат не
ме да ље: на 50 м леђ но, 50 м
кра ул и 100 м ме шо ви то.

Ме шо ви та шта фе та ПК-а
Спар та у тр ци на 4 x 50 м кра -
ул осво ји ла је нај сјај ни је од -
лич је. Пли ва ли су: Ми лош Спа -
сић, Здрав ко Ра дић, Гор да на
Кр стић и Маг да Ђер фи.

НОВЕ МЕ ДА ЉЕ
У Бу ди са ви је про шлог ви кен -
да одр жан ка ра те тур нир на
ко јем се над ме та ло пре ко 300
мла дих бо ра ца из це ле Ср би је.

Мно го успе ха на том так ми че -
њу има ли су и чла но ви КК-а
Мла дост.

Сре бр не ме да ље су осво ји ли
Ги ћунц Ха ћик, Стра хи ња Ро -
гић и Ми лош Ми лу ти но вић, а
брон за ма су се оки ти ли: Ду ња
Јо ва но вић, На ђа Сте ва но вић,
Та ма ра Га ври ло вић, Ма ша Бир -
ка, Фи лип Ву ји но вић, Лу ка Ко -
стић, Стра хи ња Сто ја но вић и
Ми лош Ми лу ти но вић.

СЈАЈ НИ НО ВА КО ВИЋ
Од про шлог ви кен да но ве ме -
да ље кра се већ бо га ту ри зни цу
тро фе ја Џу до клу ба Је дин ство
из Ка ча ре ва.

Пе тар Но ва ко вић се у су бо -
ту, 24. но вем бра, над ме тао на
тур ни ру у Но вом Са ду, где је
осво јио сре бр но од лич је.

Већ су тра дан овај та лен то -
ва ни бо рац уче ство вао је на
так ми че њу у Чач ку. Ра дио је
три ме ча и сва три је до био вр -
ло убе дљи во – два ипо ном, а
је дан ва за ри јем.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

По бе да за крај је се ни

Обе ле же на клуп ска

сла ва

Спу ште на је за ве са на је се њи
део шам пи о на та у Срп ској ли -
ги гру па „Вој во ди на”. Фуд ба -
ле ри Же ле зни ча ра су и у по -
след њем ко лу по ка за ли због
че га су за мно ге нај при јат ни је
из не на ђе ње у пр вен ству. Да ни -
ло Ко ва че вић и ње го ви са и гра -
чи су се про шлог ви кен да уз -
диг ну тих ру ку вра ти ли и с го -
сто ва ња у Но вом Са ду: Цр ве на
зве зда – Же ле зни чар 0:1 (0:0).

По пу лар на „ди зел ка” из Пан -
че ва од лич но је за по че ла овај
ду ел. Сви ње ни игра чи ја ко су
же ле ли по бе ду, а већ у пр вих
два де се так ми ну та утак ми це
има ли су две озбиљ не при ли ке
да са вла да ју гол ма на до ма ћег
ти ма. Ипак, на од мор се оти -
шло без по го да ка.

У дру гом по лу вре ме ну су
мом ци ко је пред во ди тре нер
Го ран Мр ђа за и гра ли још агил -
ни је, а њи хо ва упор ност се ис -
пла ти ла у 53. ми ну ту, ка да је
Ге ор ги је Јан ку лов по слао лоп -
ту на пра во ме сто – иза ле ђа
гол ма на Цр ве не зве зде. Био је
то и је ди ни по го дак на утак ми -
ци, ко ји је Же ле зни ча ру до нео
но ва три бо да и учвр стио га у
гор њем де лу та бе ле, ме ђу пет
нај у спе шни јих клу бо ва у ли ги.

– Те шки усло ви за игру. Те -
рен у Но вом Са ду је кра ћи не го
обич но, ве о ма је не ра ван. Ипак,

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” ГА ЗДУ ЈЕ БА НА ТОМ

зна ли смо све то, па смо се до -
бро при пре ми ли за меч. Од и -
гра ли смо пра ву так ми чар ску
утак ми цу и на нај леп ши на чин
за вр ши ли је се њи део се зо не. Сви
у клу бу смо пре за до вољ ни. На -
пра ви ли смо озби љан ре зул тат
са ку пив ши 30 бо до ва. Мо жда
смо мо гли и ви ше, али пад фор -
ме сре ди ном пр вен ства учи нио
је сво је. Ипак, бр зо смо се вра -
ти ли у ри там и на кра ју оства -
ри ли зна ча јан успех. На про ле -
ће ће мо ра ди ти мир ни је, без тр -
за ви ца. У че твр так, 29. но вем -
бра, пр во тим ци су од ра ди ли по -
след њи тре нинг, а са да ће мо се
по све ти ти раз вој ном про гра му

с мла дим игра чи ма. На ста вак
шам пи о на та за ка зан је за март
на ред не го ди не – ре као је тре -
нер „ди зел ке” Го ран Мр ђа.

Про шле су бо те, 24. но вем -
бра, баш ка да су пр во тим ци
го сто ва ли у Но вом Са ду, пр ви
чо век Же ле зни ча ра Зо ран На -
ун ко вић до че ки вао је го сте
дру гим по во дом. На и ме, тог
да на све ча но је обе ле же на и
клуп ска сла ва – Све ти Сте фан
Де чан ски, у на ро ду по зна та и
као Мра тин дан. Фуд бал ски
клуб Же ле зни чар је сво ју сла -
ву уста но вио пре две го ди не,
ка да је го сто вао на Ко со ву и
Ме то хи ји код сво јих при ја те -

ља у Гра ча ни ци и том при ли -
ком по се тио ма на стир Ви со ке
Де ча не. Про сла ви су, по ред
град ских чел ни ка, при су ство -
ва ли и број ни при ја те љи клу -
ба, на ви ја чи, а по по врат ку из
Но вог Са да при дру жи ли су им
се и игра чи.

По ред то га што је то ком ове
је се ни оства рио за ви дан скор
од де вет по бе да, три ре ми ја и
са мо пет по ра за, Же ле зни чар
је пла сма ном на пе то ме сто
по ка зао да је у овом тре нут ку
нај бо љи фуд бал ски ко лек тив у
Ба на ту, јер су иза ње га оста ли
сви дру ги клу бо ви из на шег 
ре ги о на.

Утак ми ца ма де се тог 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. По сле
го сто ва ња на Убу и осва ја ња јед -
ног бо да пред пан че вач ким „ла -
ви ца ма” је би ло но во ве ли ко
ис ку ше ње. Де вој ке ко је пред -
во ди тре нер Ни ко ла Јер ко вић
пу то ва ле су у Обре но вац, где су
од ме ри ле сна ге с до ма ћим
ТЕНТ-ом, еки пом за ко ју су пре
по чет ка пр вен ства мно ги од бој -
ка шки струч ња ци твр ди ли да
ће би ти ме ђу глав ним кан ди -
да ти ма за нај ви ши пла сман.

Иа ко су хра бро и од ва жно
за по че ле ду ел у Обре нов цу, „ла -
ви це” ни су ус пе ле да на чи не
из не на ђе ње: ТЕНТ –Ди на мо 3:1,
по се то ви ма: 16:25, 25:16, 25:19
и 25:15.

Еки па из на шег гра да ће сва -
ка ко сво ју шан су за оп ста нак у
ели ти тра жи ти ме ђу се би рав -
ни јим ри ва ли ма, али све на ви -
ја че Ди на ма мо же да охра бру је
чи ње ни ца да „ла ви це” из ко ла у
ко ло игра ју бо ље, по ста ју хра -
бри је и од луч ни је и не пре да ју
се уна пред пред ре но ми ра ним
про тив ни ци ма.

Та ко је би ло и у Обре нов цу, у
утак ми ци ко ју је обе ле жио и по -
вра так Је ле не Пе тров, ду го го -
ди шње игра чи це Ди на ма и не -
ка да шње нај бо ље спор тист ки ње
гра да Пан че ва, у ма тич ни клуб.
Је ле на је од лич но од ра ди ла по -
сао на ме сту ли бе ра, сјај не су
би ле и Са ра Па вло вић и Ми ли -
ца Шо рак, ко је су осво ји ле осам -
на ест од но сно ше сна ест по е на,
али то у су бо ту уве че ни је би ло
до вољ но да би се у Обре нов цу
до го ди ло из не на ђе ње.

По сле по ра за у Ни шу од бој -
ка ши Бор ца из Стар че ва вра ти -
ли су се на по бед нич ки ко ло сек
у шам пи о на ту Пр ве ли ге. Мом -

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ШАМ ПИ ОН КЕ СТИ ЖУ НА СТРЕ ЛИ ШТЕ

Стране припремио

Александар
Живковић

ци ко је пред во ди тре нер Ду шан
Јо вић про шлог ви кен да су се
уз диг ну тих ру ку вра ти ли из Мла -
де нов ца, где су ре ла тив но ла ко,

без ве ли ких при ти са ка, са вла -
да ли исто и ме ни до ма ћи тим:
Мла де но вац –Бо рац 0:3, по се -
то ви ма 17:25, 19:25 и 15:25.

Као што и ре зул та ти се то ва
по ка зу ју, Бо јан По знић, Да вор
Ми ло ше вић, Са ша Рај ко вић, Не -
ма ња Ду кић, Не ма ња Ми ле тић,
Ми лан Зин до вић и оста ли мом -
ци у ре до ви ма Бор ца ни су има -
ли ве ли ких про бле ма ка ко би
оства ри ли мак си ма лан три јумф
и осво ји ли но ва три бо да.

Сво је на ви ја че још јед ном су
об ра до ва ле и де вој ке ко је на -
сту па ју за Од бој ку 013. Игра чи -
це ко је пред во ди тре нер Вла ди -
мир Јо ван чић оства ри ле су и
дру гу пр вен стве ну по бе ду у Дру -
гој ли ги „Се вер”.

Про шлог ви кен да у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту са вла да ле су
Во леј старс по сле пра ве од бој -
ка шке дра ме. Го шће су во ди ле
с 0:2 у се то ви ма, има ле су ве ли -
ку пред ност и у тре ћем де лу
утак ми це, па ка да се чи ни ло да
ће оства ри ти мак си мал ну по -
бе ду, Пан чев ке су кре ну ле на
све или ни шта... Од бој ка 013 –
Во леј старс 3:2, по се то ви ма
16:25, 19:25, 27:25, 25:18 и 15:9.

На ред ног ви кен да Пан чев -
ке го сту ју у Срем ским Кар лов -
ци ма.

У Срем ској Ми тро ви ци је про -
шлог ви кен да одр жа но тре ће
ко ло Ли ге пи о ни ра Вој во ди не,
а бо је Стре љач ке дру жи не „Пан -
че во 1813” бра ни ло је шест
стре ла ца.

Еки па пи о нир ки из на шег гра -
да осво ји ла је дру го ме сто и но -
вих осам бо до ва за фи на ле, док
је тим пи о ни ра за у зео че твр то
ме сто, за ра див ши пет бо до ва.

По је ди нач но над ме та ње пи -
о ни ра до не ло је убе дљив три -
јумф Алек се Ра коњ ца. Он је
упу цао 185 кру го ва, па је та ко
учвр стио пр во ме сто на збир -
ној та бе ли по сле три ко ла. На -
сту пи ли су и Ог њен Лу кић и
Ог њен Бун чић.

Код пи о нир ки је пр во ме сто
осво ји ла Ива Ра ко њац, са 178
кру го ва, док је тре ће ме сто с
јед ним кру гом ма ње за у зе ла Те -
о до ра Кон дић. Уче ство ва ла је
и Та ма ра Стан ко вић (101 круг).
У исто вре ме у Сме де ре ву је

одр жан ве ли ки ме ђу на род ни
тур нир за мла ђе ка те го ри је. Че -
тр на е сто го ди шњи Алек са Ра ко -
њац за у зео је 23. ме сто с 584,2
кру га у га ђа њу из стан дард не
ва зду шне пу шке у кон ку рен ци -
ји ка де та до ше сна ест го ди на.

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ЗЛА ТА ЗА ИВУ И АЛЕК СУ



Најефикаснији у редовима панче-
вачког тима био је Душан Кнежевић
са 18 поена, Бојан Крстовић је пости-
гао 15, Иван Смиљанић 13, а Стефан
Митровић 12 поена. Двоцифрен учи-
нак имао је и Александар Торњански,
који је десет пута био прецизан.

– Слобода је одиграла одличну утак-
мицу. Њена спољна линија задавала
нам је велике проблеме. Не би било
незаслужено ни да су гости славили.
Исекла нас је повреда Митровића, јер
је он почетком другог полувремена
био најрасположенији за игру. На де-
вет разлике за Ужичане кренули смо
на све или ништа. То је кошарка, мно-
го леп спорт, зато је и зову краљица
игара. Сада нам се вратило за Банов-
це, где смо на идентичан начин и са
истим резултатом изгубили утакми-
цу – рекао је тренер Тамиша Бојан
Јовичић.

Већ у уторак, 27. новембра, тим из
нашег града гостовао је на Златибо-
ру, а у петак, 30. новембра, пред сво-
јим навијачима играће против Спар-
така из Суботице.

А. Живковић

и највећу предност (65:74). Момци
из Тамиша нису се предавали. Успе-
ли су да изједначе на 74:74 два мину-
та пре краја утакмице, поентирали су
и гости (74:76), а онда је Крстовић,
неколико секунди касније, постигао
још једну „тројку” за велико одуше-
вљење на трибини (77:76). Двадесет
секунди пре краја Смиљанић је био
прецизан с пенала, Тамиш је повео
са 81:80, а потом је Слобода узврати-
ла на невероватан начин. Трајковић
је из самог ћошка терена, већ у паду,
преко бројних руку, погодио за пред-
ност свог тима – 81:82. Тамишу је за
последњи напад преостало само 2,7
секунди... Организована је одлична
акција домаћег тима, лопта је у вели-
кој гужви дошла до Ивана Смиљани-
ћа, који је израстао у хероја утакми-
це. Рука му није задрхтала и лако је
постигао одлучујући кош, који је иза-
звао прави делиријум у Хали спорто-
ва на Стрелишту...

– Јако важна победа за наш тим.
Коначно смо ушли у низ победа. Игра-
ли смо на махове. У другом полувре-
мену је све прштало на терену, али
победа је најважнија – истакао је хе-
рој утакмице Иван Смиљанић.
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Анђела 
Кркобабић,
гимназијалка:

     – За викенд ћу
учити географију и
одвојићу време да
гледам своју 
омиљену серију 
„Fa mo us in Lo ve”.

Викторија 
Алексић,
гимназијалка:

     – Углавном ћу 
учити, јер желим да
поправим оцене. Увече
ћу ићи на прославу
осамнаестог рођенда-
на, где ћу време 
провести са својим
друштвом.

Филип Митић,
гимназијалац:

     – Сигурно ћу учити
нешто за следећу недељу,
а имаћу и утакмицу 
у Новом Саду.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Разбацано
Мрдаш се. Јер си жив.

    И, ако си праволинијски тип, животариш екстра.

    Упадаш у групе, па се осећаш разбацано.

    Заборављајући да се на острвима, празним клупама, увек

можеш наћи сам.

    Мада на њима, ако си то заслужио, ниси усамљен.

    Имаш своје људе.

    Који су поред тебе и када их не видиш.

Црвено
Човек себе тражи, али и рађа.

    Био црн или бео.

    Леп себи или другима.

    Кад виче: хеј, у праву си!

    Или, у контри – стани мало...

    Стамен као кућа, или пољуљан...

    Човек је. И кад је офарбан у зелено.

Или црвено.

Добијање
Ако ти неко каже да имаш равну линију пред собом – лупета.

    Дрзне ли се да ти импутира да на нешто не можеш да утичеш

– греши.

    Ипак, пут је то, непредвидив је, понекад завија.

    Важно је да останеш исправан.

    Усправан. Тако добијаш.

    Као двестагодишња секвоја.

    Која се, без обзира на све, грана.

Смиљанић донео победу
Тамишу у последњој 
секунди

У петак против Спартака

Драма. Онаква какву само кошарка
може да приреди. Ваљда је и због то-
га називају краљицом игара. Било је
неизвесно до самог краја, победник
се није знао до последње секунде...
Баш такав меч одигран је прошле су-
боте у Хали спортова на Стрелишту у
оквиру осмог кола Кошаркашке лиге
Србије, када је у нашем граду госто-
вао одлични састав из Ужица. Била је
то једна од најбољих утакмица ове
сезоне, са срећним крајем за домаћи
тим: Тамиш–Слобода 83:82, по четвр-
тинама: 19:17, 17:23, 25:18 и 22:24.

Момци тренера Бојана Јовичића
сјајно су започели овај дуел. У фури-
озном налету брзо су направили „ви-
шак” од десет поена (14:4), највише
захваљујући „тројкама” Бојана Крсто-
вића, али и фантастичној игри у од-
брани. Ипак, како је време одмица-
ло, Ужичани су заиграли ангажова-
није, успели су да се стабилизују, па
су на крају првог дела утакмице има-
ли „минус” од само два поена.

Прави кошаркашки рат виђен је у
другој четвртини. Слобода је брзо по-
вела (21:22), али онда је Алекса Ил-
кић два пута изашао као победник у
дуелу с Ловетом, Јековић је убацио
„тројку”, закуцавањем је поентирао
капитен Кнежевић... Тамиш је повео
са 28:22 после соло продора плејмеј-
кера Илкића, али онда је Слобода уз-
вратила истом мером, па је на одмор
отишла с предношћу од четири пое-
на (36:40).

Друго полувреме је почело у знаку
сјајног Стефана Митровића, који је
са две „тројке” умногоме допринео да
Тамиш поврати вођство, а чврста од-
брана домаћег тима одбијала је гото-
во све нападе Ужичана. Разиграо се и
Торњански, а потом је и Смиљанић,
када је већ истицало време за напад
Тамиша, убацио „тројку” из „корне-
ра”...

Уследила је одлучујућа четвртина.
И кошарка за сладокусце. Гости су
заиграли као у трансу, па су на нешто
мање од шест минута до краја имали

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ДРАМА СА СРЕЋНИМ КРАЈЕМ

У Но вом Са ду је про шлог ви кен да
одр жан ме ђу на род ни тур нир у џу ду
под на зи вом „Куп Вој во ди не”, на ко -
ме су од лич не ре зул та те оства ри ли и
на ши ма ли су гра ђа ни.

ЏК Ди на мо је пред ста вља ло 11 бо -
ра ца, ме ђу ко ји ма су нај у спе шни ји
би ли Урош Ђу ри шић, Ђор ђе Ја ки мов -
ски и Фи лип Фран цуз, ко ји су осво ји -
ли злат не ме да ље. Сре бром су се оки -
ти ли Ни ко ла Ми тић и Ми лош Сто ја -
но вић, а брон зе су за ра ди ли Фи лип

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ ЏУ ДИ СТА

КЛИН ЦИ ДО БРИ И У НО ВОМ СА ДУ

Ћи рић, Вла ди мир Бог да нов ски и Ог -
њен Ђу ри шић.

За па же ни су би ли и џу ди сти ЏК-а
Пан че во, ко је су пред во ди ли тре не ри

Мар ко Ата на сов и Дар ко Ва си ље вић.
Ми хај ло Ву ко вић је осво јио сре бр -

ну, а Ма те ја Ка ли нић брон за ну 
ме да љу. А. Ж.


