
за јед нич ким сна га ма ва тро га сци из
Пан че ва, као и њи хо ве ко ле ге из Бе о -
гра да и До бро вољ ног ва тро га сног дру -
штва из Стар че ва. На ли це ме ста је
вр ло бр зо до шао и гра до на чел ник
Пан че ва Са ша Па влов, ко ји се обра -
тио но ви на ри ма и пре нео сво ја са -
зна ња о узро ци ма из би ја ња по жа ра.
Он је из ја вио:

– Оте жа ва ју ћа окол ност је то што
је хан гар у ко ме је из био по жар био у
ве ли кој ме ри ис пу њен и што је у јед -
ном де лу би ло скла ди ште нафт них
де ри ва та ко ји се ко ри сте за ме ха ни -
за ци ју у овом по го ну. Срећ на окол -
ност је што су че ти ри ва тро га сне еки -
пе из пан че вач ке Ва тро га сне бри га -
де, ко је су га си ле по жар за јед но с још
две ко је су до шле као ис по моћ из Бе -
о гра да, ус пе ле да бр зо ло ка ли зу ју по -
жар и за у ста ве ши ре ње ва тре. Они су
то ура ди ли и по ред из у зет но не по -
вољ них вре мен ских окол но сти, с об -
зи ром на то да је це лог да на ду ва ла
из у зет но ја ка ко ша ва. Сем то га, га -
ше ње по жа ра би ло је оте жа но и због

Друштво
Систем мањинског

информисања

важан за пут

Србије

» страна 4

цена 40 динара

Хроника
Бирам живот жене

» страна 5

Екологија/просвета
Друштвено одговорна

кампања

» страна 7

Хроника
Код троје Панчеваца

пронађени дрога 

и оружје 

» страна 10

Село

Извештаји са седница

месних скупштина

» страна 11

Култура
Такмичење на

дувачким

инструментима

» страна 12

Фото-репортажа
Све чине да Долово

поново буде вински

крај

» страна 25

Спорт
„Тамиш” надвисио

„Војводину”

» страна 27
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Ни је би ло на стра да лих 
и по вре ђе них, али 
ма те ри јал на ште та 
је огром на

Ва тру га си ли ва тро га сци
из Пан че ва и Бе о гра да,
као и чла но ви ДВД-а из
Стар че ва

У уто рак, 20. но вем бра, у по по днев -
ним са ти ма, у Омо љи ци је из био ве -
ли ки по жар, у ко јем, на сре ћу, ни је
би ло по вре ђе них, али је при чи ње на
огром на ма те ри јал на ште та.

Ва тра је бук ну ла у ве ли ком хан га -
ру јед ног Омољ ча ни на, а га си ли су је

ПО СЛЕ ДИ ЦА КО ША ВЕ КО ЈА ЈЕ ДИ ВЉА ЛА

ВЕ ЛИ КИ ПО ЖАР У ОМО ЉИ ЦИ
ства ри ко је су го ре ле у хан га ру. Нај -
бит ни је је да ни је би ло по вре ђе них,
као и да ни је би ло по сле ди ца по жи -
вот ну сре ди ну. До бро је и то што ни је
би ло љу ди ко ји су се жа ли ли на здрав -
стве не про бле ме про у зро ко ва не тим
по жа ром – на гла сио је Па влов.

Од го ва ра ју ћи на пи та ња но ви на ра,
он је до дао да је по жар за хва тио ве -
ли ку по вр ши ну, око 1.000 ква драт -
них ме та ра. Ис та као је да је у хан га ру
у ко ме је бук ну ла ва тра би ло сла ме,
жи та, гу ма и нафт них де ри ва та.

Иа ко су пан че вач ки ва тро га сци и њи -
хо ве ко ле ге за слу жи ли по хва ле због успе -
шне и бр зо окон ча не ин тер вен ци је у ви -
ше не го те шким вре мен ским усло ви ма,
по је ди ни бе о град ски ме ди ји су по ка за -
ли од су ство еле мен тар ног осе ћа ја за
објек тив но пре но ше ње ин фор ма ци ја.

У же љи да на пра ве што сен за ци о нал -
ни је и бом ба стич ни је из ве шта је, сво -
јим чи та о ци ма и гле да о ци ма су ја вља -
ли да је „у Пан че ву у то ку ве ли ка ка та -
стро фа”(!?), да су „ме шта ни Омо љи це
у стра ху”, да су „екс пло ди ра ли тан ко ви
с наф том” и да су „гра ђа не уз не ми ри ле
ја ке де то на ци је ко је су се чу ле”.

На ли цу ме ста су се због то га вр ло
бр зо по ја ви ле еки пе не ких те ле ви зи -
ја и ли сто ва из Бе о гра да, а си ту а ци ја
се сми ри ла тек ка да је гра до на чел -
ник Па влов те ле фо ном по звао уред -
ни ке не ких ме ди ја и ре као им да си -
ту а ци ја ипак ни је та ко стра шна као
што оба ве шта ва ју и за мо лио их да
ма ло „сма ње до жи вљај”.

На дај мо се да ће над ле жни у на -
шем гра ду из ву ћи по у ке из ово га и да
ће у слу ча ју да се у Пан че ву до го ди
не што ван ред но и ве ли ких раз ме ра,
од мах иза ћи у јав ност с тач ним по да -
ци ма, јер ће са мо на тај на чин би ти
спре че но ши ре ње ла жних ве сти на
ин тер не ту и дру штве ним мре жа ма.

М. Гли го рић
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Пресудна рана дијагноза
и подршка породице
» страна 8

По такту Бојана
Трипковића
» 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.

ВАЛЦЕР
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ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Новембарске значке.

У нашем граду, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 23. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Шам пи он ска рап со ди ја
Иа ко сто јим иза то га да је пи са ње у пр вом ли цу по ма ло нар ци -
со ид но, овог пу та ћу мо ра ти да на пра вим из ним ку. У при чи ко ја
сле ди, дру га чи је и ни је мо гу ће, јер кад имаш по сла са емо ци ја -
ма, уоп шта ва ње не до ла зи у об зир.

А у овом слу ча ју на про сто су про ши кља ле, по пут мла за наф те
из тек начетoг из во ра цр ног зла та...

Баш та кав ми је ути сак на кон од гле да ног фил ма „Бо ем ска рап -
со ди ја”: не за бе ле же на екс пло зи ја нај вред ни је тва ри ко јом људ -
ско би ће рас по ла же, при ка за на на вр хун ски на чин, и су штин ски
и тех нич ки.

На по чет ку је дан са вет по што ва о ци ма зла та вред не за о став -
шти не култ не гру пе „Квин” и ње ног ве ли чан стве ног спи ри тус
мо вен са – Фре ди ја Мер кју ри ја (ко ји још увек ни су по гле да ли
ово ре мек-де ло по крет них сли ка): они с ви шком „ср ча них ви -
бра ци ја” тре ба да се до бро пси хич ки при пре ме!

Филм ска при ча по чи ње сце на ма са еп ског кон цер та „Live Aid”,
одр жа ног 13. ју ла 1985. го ди не, на ста ди о ну „Вем бли”, ка да је,
по иде ји му зи ча ра и пле ме ни тог чо ве ка Бо ба Гел до фа, исто вре -
ме но и у Фи ла дел фи ји упри ли чен сли чан ху ма ни тар ни ме га хе -
пе нинг, на ко јем су на сту пи ла нај ве ћа име на он да шњег ро ка и
по па. Тре ба на по ме ну ти да се том при ли ком це ла здра во ми сле -
ћа пла не та ује ди ни ла с ци љем да по мог не из глад не ли ма у Афри -
ци, ма кар и пра ће њем ди рект ног пре но са пу тем ТВ при јем ни ка,
пр ви пут у пре ко сто зе ма ља.

Ме ђу њи ма се на шла и мо ја ти неј џер ска ма лен кост, по пут мно -
гих вр шња ка бес крај но ус хи ће на тим до га ђа јем, на ро чи то ако се
зна да у то вре ме ни је би ло та ко ла ко до ћи до ин фор ма ци ја с на -
пред ног За па да. И та ко „за ку ца ни” уз ма ле ку ти је ко је про зор у
свет зна че, не тре ми це смо гу та ли Бо у и ја, Џе ге ра, Клеп то на, Фи -
ла Ко лин са, тек „ис пи ле лу” Ма до ну и мно ге дру ге.

Ипак, им пре си ју за не за бо рав оста вио ми је чо век у бе лој атлет -
ској ма ји ци, пре по зна тљи вих цр них бр ко ва, ја ких цр та ли ца и
гро мо ви тог по гле да. За со бом је на за у ста вљи во ши рио хе ми ју
не до дир љи вог го спо да ра стеј џа, а хип но ти шу ћим очи ма упра -
вљао је сва ким треп та јем де се ти на хи ља да фа но ва, ко ји су се
бес по го вор но ле лу ја ли у ста њу пот пу ног тран са. Тај го ро ста сни
бр кај ли ја мо гао је би ти са мо Фре ди.

Мо рам при зна ти да ми „Квин” до тад ни је био ни у „топ-фајв”,
по ред „Стон са”, „Дор са”, „Флој да” или „Стрен глер са” и „Пог са”,
прем да сам до вољ но на слу ћи вао о ка квој је ве ли чи ни реч. Али
тог да на, ка да је Фре ди за пе вао „Bohemian Rhapsody”, а по лу ча -
сов ну сви р ку за вр шио са „We Are the Champions”, ни сам имао
сум ње ко је краљ над кра ље ви ма.

Ту им пре си ју ни је мо гло да из бри ше ни то што сам ка сни је
чуо да је геј, ни да бо лу је од си де, па ни ка да је пре млад од је здио
ка не бе ском хо лу слав них.

И, ко нач но, вра ти мо се фил му. Ето, пре не ки дан, под ле гао
сам „при ти ску” при ја те ља ко ји су ми га нај то пли је пре по ру чи ли;
ку пио ко ки це, сме стио се у цен трал ни део пра зњи ка ве са ле и, не
слу те ћи шта ме че ка, по чео да се џи ге ри шем због не сно сне бу ке
ма ра тон ских ре кла ма. (А тек хлад на са ла...)

Ипак, сва та „ко прив ња ча” уми ну ла је у се кун ди ка да је кре ну -
ла бај ка, то јест бо ем ска рап со ди ја о ве ли ком Фре ди ју.

И та да сам схва тио да је ис под тих зи ди на не до дир љи во сти
жи ве ла јед на фра гил на ду ша под ло жна не слу ће ним емо ци о нал -
ним кра хо ви ма. Спо ља та ко мо ћан, а уну тра та ко ра њив, ду шев -
но рас по лу ћен и рас трг нут из ме ђу два по ла.

Но упр кос на из глед тра гич ном епи ло гу, јер Фре ди је ипак умро
млад, ова при ча има сре ћан крај. И то нај ви ше због то га што је
глав ни ју нак био до вољ но искрен и хра бар да се су о чи са со бом и
при зна „сла бо сти”. А ка да сте до вољ но од ва жни да то ура ди те,
он да то ви ше и ни су сла бо сти, већ са став ни део мо за и ка ва шег
би ћа. При том, са мо та ко искрен чо век мо же до сег ну ти истин ску
до бр о ту.

И то сва ко га мо ра да га не до су за...
Али то исто та ко не тре ба да бу де раз лог за ту гу, већ не ка вр ста

пу то ка за ка пра вом се би. От при ли ке она ко ка ко је Фре ди ле по
за кљу чио на кра ју сво је не та ко ду ге, али ван вре ме не (жи вот не)
рап со ди је: „I consider it a challenge before the whole human race.
Аnd I ain’t gonna lose. We are the champions...”

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић

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.

„Ка да је по сле ’Лекс спе ци ја ли са’ и
по ра за СПС-а на ло кал ним из бо ри ма
у два де се так гра до ва у Ср би ји по бе -
ди ла и пре у зе ла власт опо зи ци ја, од -
но сно Ко а ли ци ја ’За јед но’, то се де -
си ло и у Пан че ву. Ме ђу тим, већ две
го ди не ка сни је, од фе бру а ра 1997,
ства ри су се дра стич но про ме ни ле.

„Од не ка да шњих 12 чла но ва Из вр -
шног ве ћа Пан че ва ко ји су пред ста -
вља ли стран ке из Ко а ли ци је „За јед -
но”, на сед ни це оп штин ске вла де је
до ла зи ло са мо њих ше сто ро. Због то -
га мо же да се ка же да је у Пан че ву на
вла сти ко а ли ци ја ’Раз дво је но’.”

Ова ко је гла сио по че так увод ни ка с
пр ве стра не на шег ли ста број 3813,
об ја вље ног 28. ја ну а ра 2000. го ди не.
Би ла је то го ди на по чет ка кра ја ду го -
го ди шње вла да ви не Сло бо да на Ми ло -
ше ви ћа и ње го вих со ци ја ли ста.

Крај пр вог ме се ца те го ди не до нео
нам је пра ву зи му и до ста сне га. Ме -
ђу тим, за по сле ни у „Вој во ди на пу ту”
су без ве ћих про бле ма ус пе ли да га
са вла да ју и да очи сте пу те ве и град -
ске са о бра ћај ни це. Због то га је и дан-
да нас оправ да но пи та ње због че га им
се не омо гу ћи да то сва ке зи ме ра де,
већ се за зим ско одр жа ва ње би ра ју ма -

КА КО СУ ПО ТРО ШЕ НЕ ИЛУ ЗИ ЈЕ?

ло по зна те и том по слу не до ра сле
фир ме.

„Пан че вац” се у бро ју 3813 ба вио
ту жном суд би ном фа бри ке „Утва –А -
ви о ни”, ко ја је же сто ко оште ће на то -
ком бом бар до ва ња Ср би је. Наш лист
је под се тио на то да је тој фа бри ци
не ка да пред ви ђа на ле па бу дућ ност, да
јој је про ри ца на са рад ња с „Бо ин гом”,
из ра да де ло ва за фран цу ске са те ли те
„Ари ја на” итд. На жа лост, од то га ни -
је би ло ни шта.
Ту фа бри ку је са да пре у зе ла бе о град -
ска ком па ни ја СДПР, а ње но но во ру -
ко вод ство је пре не ко ли ко ме се ци
пред ста ви ло ме ди ји ма но ви ави он,
чи јом про из вод њом „Утва” по ку ша ва
да се вра ти на ста ре ста зе. Др жи мо
им пал че ве да ус пе ју у то ме!

У бро ју на шег ли ста 3813 пи са ли
смо и о јед ној по ја ви ко ја је све не -
при јат но из не на ди ла: за де вет на ест
да на ја ну а ра 2000. го ди не у на шем
гра ду су умр ла 104 ли ца. Пи та ли смо

струч ња ке Здрав стве ног цен тра „Ју -
жни Ба нат” за узро ке то га, али ни су
мо гли ни шта да нам ка жу. Ре кли су
са мо да за то по сто ји ви ше раз ло га,

по пут епи де ми је гри па, сва ко днев ног
стре са итд.

У ка феу „Ку пе” је три да на тра јао
фе сти вал „Blues Summit 2000”. Сви -
ра ли су по зна ти пан че вач ки блуз бен -
до ви, при ка за ни су фил мо ви „Cros-
sroads” и „Blues Brothers”, а пу бли ка
је три но ћи за ре дом пу ни ла „Ку пе” до
по след њег ме ста и ужи ва ла.

Би ло је де ша ва ња и у Га ле ри ји са -
вре ме не умет но сти. Из ло же на су де -
ла на ста ла у 31. ли ков ној ко ло ни ји
„Де ли блат ски пе сак”. Ме ђу пред ста -
вље ним ау то ри ма би ло је оних ко ји
су се опре де ли ли за сли ке на ко ји ма
су до ми ни ра ли при ро да и пеј за жи, а
би ло је и дру гих, ко ји су хте ли да до -
ча ра ју емо тив на ста ња на пор тре ти -
ма раз ли чи тих љу ди.

„Пан че вац” је пи сао и о пе то го ди -
шњи ци од смр ти тра гич но на стра да -
лог пе сни ка и са рад ни ка на шег ли ста
Зо ра на Ду шко ви ћа. Иа ко су про шле
го ди не, у Пан че ву још увек не ма ни -
ког ко је до сти гао ле по ту ње го вог рас -
ко шног та лен та, као и књи жев ног и
пе снич ког из ра за у пи са њу о исто ри -
ји на шег гра да, ва жним до га ђа ји ма,
за ни мљи вим љу ди ма, на шим на ви ка -
ма и оби ча ји ма итд. Ште та је што нас
је ра но на пу стио, јер да је још про жи -
вео, си гур но би оста вио ду бљи траг.

М. Гли го рић



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, 23. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

НЕ МИ ЛИ ДО ГА ЂАЈ У ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ

ЛО ПОВ НА ПАО МЕ ДИ ЦИН СКУ СЕ СТРУ
Бр за акција
панчевачке полиције

Пан че вач ки по ли цај ци ухап -
си ли су три де сет ше сто го ди -
шњег Т. А. због по сто ја ња осно -
ва сум ње да је про шле сре де,
14. но вем бра, на Деч јем оде -
ље њу Оп ште бол ни це у на шем
гра ду по чи нио два кри вич на
де ла: кра ђа и на но ше ње те шких
те ле сних по вре да.

Он се те ре ти да је тог да на
нај пре ушао у чај ну ку хи њу
Деч јег оде ље ња и од јед не ме -
ди цин ске се стре ко ја ра ди ту
украо нов ча ник с до ку мен ти -
ма, нов цем и кар ти ца ма.

Оште ће на га је при ме ти ла и
по ку ша ла да га спре чи, али је
Т. А. по бе гао. Ње ну ви ку је чу -
ла дру га ме ди цин ска се стра,
ко ја је би ла у бли зи ни. Од мах
је по тр ча ла за ло по вом и по ку -
ша ла да га за у ста ви на сте пе -
ни ца ма. Ме ђу тим, он ју је од -
гур нуо, због че га је она па ла и
сло ми ла ру ку. Пан че вач ка по -
ли ци ја га је вр ло бр зо ухва ти -
ла и при ве ла уз кри вич ну при -
ја ву у Основ но јав но ту жи ла -
штво у Пан че ву. Пре ма не зва -
нич ним ин фор ма ци ја ма, од ре -
ђен му је у при твор у тра ја њу
од ме сец да на.

По во дом овог не ми лог до га -
ђа ја на Ор то пед ском оде ље њу
у Оп штој бол ни ци 21. но вем -
бра одр жа на је кон фе рен ци ја
за но ви на ре на ко јој су го во ри -
ли Сла вен Кљу чар, пред сед ник
Ко мо ре ме ди цин ских се ста ра
и здрав стве них тех ни ча ра Ср -
би је, и др Ми хај ло Ми тро вић,
на чел ник Ор то пед ског оде ље -
ња. Кљу чар је из ја вио да Ко мо -
ра нај о штри је осу ђу је на пад на
ме ди цин ску се стру и на ја вио
да ће јој би ти пру же не фи нан -
сиј ска и прав на по др шка. Он је
ре као да на пад на ме ди цин ску
се стру у пан че вач кој бол ни ци
ни је из не на ђе ње, с об зи ром на
то да су ме ди цин ске се стре, тех -
ни ча ри, као и дру ги здрав стве -
ни рад ни ци већ ду же вре ме ши -
ром Ср би је су о че ни с вер бал -
ним и фи зич ким на си љем.

ме ди цин ске се стре и тех ни ча -
ри, ра де нај те же и нај од го вор -
ни је по сло ве и на си ље над њи -
ма не сме да бу де то ле ри са но.

Кљу чар је оба ве стио да здрав -
стве ни рад ни ци од 10. ав гу ста
про шле го ди не мо гу да под не -
су при ја ве на сај ту
www.kmszts.org.rs уко ли ко су,
док су би ли на ду жно сти, би ли
жр тве вер бал ног или фи зич ког
на си ља.

Ми тро вић је до дао да је и
пре овог до га ђа ја би ло раз бој -

ко днев но су сре ћу с та квим слу -
ча је ви ма. На ша ко ле ги ни ца ко -
ја је по вре ђе на, с јед не стра не,
по ка за ла је лич ну хра брост, јер
се су прот ста ви ла ло по ву. С мо -
рал не и етич ке стра не, то је
по зи тив но. Ме ђу тим, с дру ге
стра не, ти ме је угро зи ла сво је
здра вље, а то је, док је на рад -
ном ме сту, број је дан – до дао
је он.

По во дом до га ђа ја на Деч јем
оде ље њу из ја ву но ви на ри ма ло -
кал них ме ди ја да ла је и др Све -

тла на Ка нач ки Стан ко вић, за -
ме ни ца на чел ни ка Деч јег оде -
ље ња:

– За хва љу ју ћи на шим ка ме -
ра ма, сни мљен је чо век ма ски -
ран цр ном ка пу ља чом ка ко се
по пео до пр вог спра та. Ушао је
у ку хи њу и по чео да пре ту ра
по та шна ма. Отво рио је та шну
јед не се стре док је де ли ла те -
ра пи ју и узео њен нов ча ник.

Због то га ће, пре ма ре чи ма
Сла ве на Кљу ча ра, Ко мо ра ме -
ди цин ских се ста ра и здрав стве -
них тех ни ча ра ин тен зи ви ра ти
за ла га ње за по о штра ва ње за -
кон ске ре гу ла ти ве, ра ди ка жња -
ва ња свих ко ји вр ше вер бал но
и фи зич ко на си ље над ме ди -
цин ским се стра ма, тех ни ча ри -
ма и дру гим здрав стве ним рад -
ни ци ма. Сви они, а на ро чи то

ни шта ва у Оп штој бол ни ци, на
дру гим оде ље њи ма. До дао је
да је ме ди цин ска се стра ко ју је
ло пов од гур нуо те шко по вре -
ђе на и да је мо ра ла да бу де
опе ри са на. На сре ћу, по сто пе -
ра тив ни ток те че до бро и уско -
ро ће би ти пу ште на на кућ но
ле че ње.

– Здрав стве ни рад ни ци у чи -
та вој Ср би ји се, на жа лост, сва -

У галерији Градске библио-
теке Панчево у среду, 14. но-
вембра, отворена је трећа са-
мостална изложба слика
Александре Вуксановић из Бе-
ограда.

Слике су настале у периоду
од октобра 2017. до августа
2018. године. Ауторка ових де-
ла бавила се личним емоција-
ма које су повезане с перио-
дом осамостаљивања од роди-
теља и одласка из родног гра-
да. Слике су инспирисане ба-
рокним стилом, који каракте-
ришу велики контрасти.

Александра Вуксановић
(1994) завршила је пре пет го-
дина Техничку школу „Дрво
арт”, одсек дрворезбар, а 2017.
године дипломирала је на Ви-

сокој школи ликовних и при-
мењених уметности струков-
них студија у Београду, одсек
медији слике. Студије сликар-
ства је прошле године наста-
вила на Факултету уметности
у Нишу у класи мр Катарине
Ђорђевић. Редовну излагачку
активност има од 2003. године
– седамнаест колективних и
две самосталне изложбе.

Добитница је бројних при-
знања, од којих је као најдра-
жу издвојила прву награда за
портрет „Тамна страна”, коју
је добила у јануару 2018. на
Првом међународном тријена-
лу аутопортрета и портрета у
Меморијалној галерији „Душан
Старчевић” у Смедеревској Па-
ланци.

У ГАЛЕРИЈИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Дела инспирисана 
бароком

Поводом обележавања 1. де-
цембра, Светског дана борбе
против сиде, Завод за јавно
здравље Панчево организова-
ће тестирање на ХИВ и савето-
вање на ову тему.

Заинтересовани се могу те-
стирати у суботу, 1. децембра,
од 8 до 12 сати, и од понедељ-
ка до петка, 3–7. децембра, од

10 до 12 сати, у Улици Вука
Караџића 8 (бивша Железнич-
ка амбуланта).

Тестирање је анонимно и бес-
платно, није вам потребан упут
и не заказује се. Пре анализа
немојте доручковати. Све до-
датне информације можете до-
бити путем телефона 310-466.

Д. К.

ПОВОДОМ 1. ДЕЦЕМБРА

Бесплатно тестирање
на ХИВ

Ми ша Алек сић, ба си ста „Ри -
бље чор бе”, јед не од нај ве ћих
и нај ду го веч ни јих гру па у ком -
плет ној исто ри ји до ма ће рок
му зи ке, пред ста ви ће сво ју књи -
гу „Ау то би о гра фи ја: Ужи во!”
у че твр так, 22. но вем бра, у
клу бу „Апо ло”, у 20 са ти. У
овој обим ној књи зи (пре ко 600
стра ни ца) Алек сић је пи сао о
це лом жи во ту и ка ри је ри, од
де тињ ства па до „Чор би ног”
на сту па на „Beer Fest-у”, бе о -
град ском фе сти ва лу му зи ке и
пи ва, пред ре корд них 200.000
љу ди.

Алек сић је је дан од осни ва -
ча „Ри бље чор бе” и, уз пе ва ча
Бо ру Ђор ђе ви ћа, је ди ни члан
ко ји је све вре ме – чи та вих че -
тр де сет го ди на – у ње ној по -
ста ви. „Чор бин” ба си ста до ла -
зи у Пан че во са мо два да на по -
сле по врат ка из Ау стра ли је, с
још јед не од мно гих успе шних
тур не ја ове гру пе. Раз го вор с
њим во ди ће но ви нар и пу бли -
ци ста Иван Ивач ко вић, ау тор
но вем бар ског ци клу са „Уко ри -
че ни ро кен рол”, ко ји се Алек -
си ће вим го сто ва њем ујед но и
за вр ша ва.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ МИ ШЕ АЛЕК СИ ЋА

Ау то би о гра фи ја: Ужи во!

Се стра је кре ну ла за њим, а он
је ба цио њен нов ча ник и по чео
да бе жи. Она је кре ну ла за њим
и по че ла да ви че. Чу ла ју је
дру га се стра, ко ја је на пад ну -
та, и да ље је све по зна то. На -
жа лост, ово ни је пр ва кра ђа,
јер се, на при мер, и ра ни је де -
ша ва ло да су ме ди цин ским се -
стра ма с дру гог спра та кра де -
ни мо бил ни те ле фо ни. Срећ на
окол ност је да ни ко од њих ни -
је по вре ђен.

М. Гли го рић

Оне ра де из у зет но те шке по сло ве



Узор – сличне 
манифестације у
европским градовима

Традиционална манифестаци-
ја „Новогодишњи базар”, пре-
ма сценарију Града и Туристич-
ке организације Панчева, ове
године биће одржана осми пут,
и то у периоду од 21. до 23. де-
цембра. Циљ организатора је
да на једном месту, на платоу
испред Градске управе, пред-
стави мале предузетнике кроз
бројне локалне производе и
услуге, а шаренилом понуде и
пратећим забавним садржаји-
ма желе да допринесу ствара-
њу празничног расположења у
сусрет дочеку нове године, по
узору на сличне манифестаци-
је у европским градовима.

Концепт „Новогодишњег ба-
зара” је такав да ће он пред-
стављати место на ком ће на-
ши суграђани моћи да набаве
оно што им је потребно за ор-
ганизацију новогодишње про-
славе и да купе поклоне.

Град је за све учеснике база-
ра обезбедио бесплатне штан-

дове, који ће бити распоређе-
ни унутар шатора са амбијен-
талним светлом и грејним те-
лима. Такође, током сва три
дана трајања базара биће одр-
жаване новогодишње радиони-
це за децу у холу Градске упра-
ве Панчева и бројне активно-
сти културно-уметничког ка-
рактера за одрасле на платоу.

Право учешћа на базару има-
ју правна и физичка лица која
сама производе и израђују сво-
је производе. Кандидати уз ком-
плетно попуњен формулар при-
лажу доказ о пребивалишту за
физичка лица односно седи-

шту за правна лица (копију
личне карте за физичка лица
или решење о регистрацији код
Управе за трезор, Министар-
ства или АПР-а за правна ли-
ца), најмање три фотографије
различитих производа које кан-
дидат планира да излаже на
овој манифестацији, као и, уко-
лико излажу прехрамбене про-
изводе, фотокопију санитарне
књижице и потврду о прегледу
меса односно месних прерађе-
вина.

Рок за пријављивање је 10.
децембар, а на сајту Града Пан-
чева могу се наћи пријава за

учешће и критеријуми за ода-
бир излагача по којима ће се
додељивати изложбени простор.

Попуњени формулари с при-
лозима могу се слати на адре-
су: Градска управа града Пан-
чева, Секретаријат за привре-
ду и економски развој, Трг кра-
ља Петра I 2–4, с назнаком „за
Новогодишњи базар”, или пре-
дати на шалтеру број 2 Град-
ског услужног центра. Број ме-
ста је ограничен, а предност
ће имати излагачи који испу-
не критеријуме конкурса.

За више информација о са-
мој организацији овог догађаја
заинтересовани се могу обрати-
ти Гордани Ћирић, координа-
тору Тима за реализацију „Но-
вогодишњег базара”, на телефо-
не 065/866-22-73 и 013/308-961,
или електронским путем на
имејл gor da na.ci ric @pan ce vo.rs .

На си лу су по ку ша ли све: и да уђу у Уне ско, и да се из гла са ју
ре зо лу ци је у Са ве ту без бед но сти про тив срп ског на ро да, и да
по ста ну чла ни ца Ин тер по ла. Сма тра ли су да је до вољ но да
ве ли ке си ле на пи шу зах те ве и да их по ша љу и да ће све зе -
мље то без по го во ра по др жа ти. Ме ђу тим, до жи ве ли су де -
бакл.

(Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них по сло ва Ср би је, 
на кон фе рен ци ји за но ви на ре, 20. но вем бар)

* * *
По сто ји тен ден ци ја да два ми ни стра из Вла де Ср би је уда ра -
ју пац ке На род ној скуп шти ни ма да је у ње ној над ле жно сти
кри ти ка ра да из вр шне вла сти, а не обр ну то.

(Ма ја Гој ко вић, пред сед ни ца На род не скуп шти не, 
„По ли ти ка”, 16. но вем бар)

* * *
Оним што је при ка за ла на ве жби „Век по бед ни ка 1918–2018”
Вој ска Ср би је је до ка за ла да у њу вре ди ула га ти.

(На чел ник Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је ге не рал-пот пу ков ник
Ми лан Мој си ло вић, „Срп ски те ле граф”, 17. но вем бар)

* * *
Мо же Та чи да ју ри Пу ти на где и ко ли ко хо ће, али не ће до би -
ти по др шку за би ло шта са чи ме се Ср би ја не са гла си.

(Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић у из ја ви 
за „Срп ски те ле граф”, 17. но вем бар)

* * *
На це ре мо ни ји по во дом 100-го ди шњи це од за вр шет ка Пр -
вог свет ског ра та ко ја је одр жа на у Па ри зу био сам шо ки ран
ме стом ко је су ор га ни за то ри од ре ди ли за пред сед ни ка Ср би -
је Алек сан дра Ву чи ћа. Не ки ма од на ших не ка да шњих не -
при ја те ља ука за на је част, а на ши са ве зни ци из вре ме на Пр -
вог свет ског ра та пре ме ште ни су на спо ред не три би не.

(Пјер Тра ни је, унук фран цу ског ге не ра ла у Пр вом 
свет ском ра ту Шар ла Тра ни јеа, „По ли ти ка”, 18. но вем бар)

* * *
Сва ка част „Цр ве ној зве зди” на по бе ди на „Ли вер пу лом”.
Ни ко, па ни ви у Ср би ји, ни сте ве ро ва ли у то. Али то је фуд -
бал, пре див на игра, и до каз да но вац не игра све у жи во ту.

(Злат ко Да лић, се лек тор фуд бал ске ре пре зен та ци је 
Хр ват ске, „По ли ти ка”, 18. но вем бар)

* * *
Не мам ни шта про тив ЛГБТ осо ба. Сва чи је пра во је да иза бе ре
сво ју сек су ал ну ори јен та ци ју, же љу и пра вац жи во та. По шту -
јем те осо бе. Не гле дам их дру га чи је уко ли ко се та ко пред ста -
ве. За ме не је њи хо во опре де ље ње хра бро, за то што жи ви мо у
дру штву ко је још ни је у ста њу да при хва ти та ко не што.

(Но вак Ђо ко вић, у из ја ви на кон фе рен ци ји за 
но ви на ре у Лон до ну, 19. но вем бар)

* * *
Мо гу да са оп штим да је наш бив ши ко шар каш, а по том пред -
сед ник клу ба Ни ко ла Пе ко вић од лу чио да опро сти све ду го ве
на шем клу бу, иа ко је две се зо не ула гао свој но вац. По зај мио
нам је око 500.000 евра, а са да је ре шио да нам не тра жи да
му вра ти мо те па ре на зад. Ти ме је још јед ном дао огро ман
до при нос ста би ли за ци ји и опо рав ку клу ба, учи нио да знат но
ма ње ду гу је мо и по ка зао ко ли ко му зна чи „Пар ти зан”.

(Осто ја Ми ја и ло вић, пред сед ник Ко шар ка шког клу ба 
„Пар ти зан”, „Ин фор мер”, 19. но вем бар)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио
Синиша 

Трајковић

ДРУ ГА ЕВРОП СКА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ПО СВЕ ЋЕ НА МЕ ДИ ЈИ МА

СИ СТЕМ МА ЊИН СКОГ ИН ФОР МИ СА ЊА
ВА ЖАН ЗА ПУТ СР БИ ЈЕ

ди на ра, или пет од сто ви ше не -
го про шле го ди не”, и до дао:

– Слич но по ве ћа ње мо же се
оче ки ва ти и у 2019. У ди рект -
ном фи нан си ра њу РТВ-а не уче -
ству је мо, јер то не пред ви ђа за -
кон, али је упра во ак ту ел на По -
кра јин ска вла да по кре ну ла из -
град њу но ве згра де те ме диј -
ске ку ће, ко ја ће би ти го то ва
на ред не го ди не. Да пре ци зи -
рам, за про јект но су фи нан си -
ра ње ма њин ских ме ди ја из два -
ја мо че ти ри пу та ви ше сред -
ста ва од прет ход не ад ми ни -
стра ци је.

Став да је по сто је ћи мо дел
ин фор ми са ња на је зи ци ма на -
ци о нал них ма њи на ко ји се при -
ме њу је у Ре пу бли ци Ср би ји до -
бар, по твр ди ла је и из вр шна
ди рек тор ка Асо ци ја ци је ме ди -
ја Да ли ла Љу би чић, на гла сив -
ши да је за њих ве о ма ва жно и
ор га ни зо ва ње у окви ру про фе -
си о нал них асо ци ја ци ја пре ко
ко јих ће лак ше оства ри ти и
соп стве не ин те ре се.

Уче сни ци ма па не ла се, пре -
ко ви део-би ма, обра тио по сла -
ник у Европ ском пар ла мен ту
Ан дор Де ли, ко ји је пот цр тао
да „ква ли тет срп ског мо де ла
ин фор ми са ња на ма њин ским
је зи ци ма не дво сми сле но по -
твр ђу је и ње го ву јед на кост у
по ре ђе њу с мо де ли ма дру гих
зе ма ља, укљу чу ју ћи и зе мље
Европ ске уни је”.

За про јект но 
су фи нан си ра ње са да
се из два ја мно го 
ви ше

У европ ским окви ри ма
ве о ма бла го на кло но
се гле да на наш 
мо дел осни ва ња 
на ци о нал них са ве та

По зи ци ја ма њин ских ме ди ја
као ак тив них чи ни ла ца раз во -
ја европ ских дру шта ва би ла је
те ма Дру ге европ ске кон фе -
рен ци је по све ће не ма њин ским
и ло кал ним ме ди ји ма „Да ли
су ма њин ски ме ди ји кул тур но
на сле ђе?”, одр жа не у окви ру
па не ла „Да ли и ка ко ма њин -
ски ме ди ји ути чу на про цес
евро ин те гра ци је”, од 15. до 17.
но вем бра, у Но вом Са ду.

Мо де ра тор то ком рас пра ве
на по ме ну ту те му био је Пан -
че вац Ва лен тин Мик, уред ник-
ко ор ди на тор не дељ ни ка на ру -
мун ском је зи ку „Ли бер та теа”.

Очу ва ње на ци о нал ног 
иден ти те та
Мо дел ин фор ми са ња на је зи -
ци ма на ци о нал них ма њи на ко -
ји функ ци о ни ше у Ре пу бли ци
Ср би ји је, без сум ње, је дан од
еле ме на та ко ји да је по зи ти ван
до при нос европ ском пу ту на -
ше зе мље – за кљу чак је кон фе -
рен ци је.

Го во ре ћи о том мо де лу, чи ја
прак тич на при ме на је, због ње -
не на ци о нал не струк ту ре, нај -
ве ћим де лом ве за на за АП Вој -
во ди ну, по моћ ник по кра јин ског
се кре та ра за кул ту ру, јав но ин -
фор ми са ње и од но се с вер ским
за јед ни ца ма Ђор ђе Вук ми ро -
вић ре као је да га чи не три сег -
мен та: ли сто ви чи ји су осни ва -
чи на ци о нал ни са ве ти на ци о -
нал них ма њи на, Ра дио-те ле ви -
зи ја Вој во ди не (РТВ), ко ја, као
ре ги о нал ни јав ни ме диј ски сер -
вис, про грам про из во ди и еми -
ту је на чак пет на ест ма њин -
ских је зи ка, и ре ги о нал ни и ло -
кал ни ме ди ји чи ји су осни ва чи
при ват на ли ца или ор га ни за -
ци је ци вил ног сек то ра.

Вук ми ро вић је ка зао да је
„за су фи нан си ра ње 22 ли ста
чи ји су осни ва чи на ци о нал ни
са ве ти АП Вој во ди на ове го ди -
не из дво ји ла око 275 ми ли о на

Он је ре као и да се, у европ -
ским окви ри ма, „ве о ма бла го на -
кло но гле да и на наш мо дел осни -
ва ња на ци о нал них са ве та на ци -
о нал них ма њи на као на чин очу -
ва ња на ци о нал ног иден ти те та”.

Ва жна пре да ва ња
Глав не те ме ску па би ле су кул -
тур на пра ва, са мо ре гу ла ци ја
ма њин ских ме ди ја и де фи ни -
са ње фе но ме на ма њин ских ме -
ди ја као кул тур ног на сле ђа.
Европ ски ка рак тер ове кон фе -
рен ци је омо гу ћио је увид у про -
дук ци ју и сте пен ути ца ја ма -
њин ских ме ди ја ши ром кон ти -
нен та на дру штва у ко ји ма они
ства ра ју са др жа је.

С об зи ром на то да је до га ђај
ин те гри сан у „ПЛУС да не ин -
тер кул ту рал но сти”, фо кус је био
и на јед ном од опе ра тив них ци -
ље ва пред ви ђе них за 2018: про -
мо ви са ње Вој во ди не као кул -
тур не де сти на ци је, уз ко ри шће -
ње по тен ци ја ла из вор ног мул -
ти кул тур ног окру же ња кроз по -
др шку ак тив не са рад ње с ма -
њин ским ме ди ји ма, ка ко у Ср -
би ји, та ко и ши ром Евро пе.

Пр вог да на Дру ге европ ске
кон фе рен ци је одр жа ва на су пре -
да ва ња о глав ним те ма ма до -
га ђа ја на ме ње ним но ви на ри ма
и сту ден ти ма, ме наџ мен ти ма
ме ди ја и пред став ни ци ма ин -
сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ко је
се ба ве по ло жа јем ма њин ских

за јед ни ца, ма њин ским и кул -
тур ним пра ви ма („Но ви би знис
мо де ли и одр жи вост ме ди ја”),
као и она ко ја су др жа ли го сту -
ју ћи про фе со ри и про фе си о -
нал ци из ме диј ске сфе ре („Ма -
њин ска пра ва и ме ди ји у Ју -
жном Ти ро лу”). Су тра дан је на
про гра му био пле нар ни рад у
че ти ри па не ла, а то ком тре ћег
да на до ма ћи ни су го сте по ве ли
у раз гле да ње Но вог Са да.

Бо је Пан че ва је, ка ко смо на -
ве ли, успе шно пред ста вио Ва -
лен тин Мик. Да под се ти мо, по -
кра јин ски се кре та ри јат ко ји се
ба ви кул ту ром и ме ди ји ма ове
го ди не ни је су фи нан си ра ју ћи
по др жао про је кат „Пан чев ца”
под на зи вом „Мул ти је зич ки до -
да так на је зи ци ма на ци о нал -
них ма њи на”. 

На ша ре дак ци ја ће и сле де -
ће го ди не апли ци ра ти с про -
јек том слич не са др жи не ка Гра -
ду, По кра ји ни и Ре пу бли ци.

Дру гу европ ску кон фе рен ци ју
о ма њин ским и ло кал ним ме ди -
ји ма је, уз по др шку По кра јин -
ског се кре та ри ја та за кул ту ру,
јав но ин фор ми са ње и од но се с
вер ским за јед ни ца ма, Ми ни стар -
ства кул ту ре и ин фор ми са ња, те
Гра да Но вог Са да, ор га ни зо ва ла
но во сад ска аген ци ја „Хе рор ме -
ди ја понт” у са рад њи с ли стом
„Ма ђар со”, Асо ци ја ци јом ме ди -
ја и Цен тром за раз вој ма њин -
ских и ло кал них ме ди ја.

Покрајински секретаријат за
привреду и туризам расписао
је Конкурс за доделу беспо-
вратних средстава за субвен-
ционисање издатака за набав-
ку репроматеријала у 2018. Уку-
пан фонд конкурса је 25 ми-
лиона динара. Одобрава се од
120.000 до 1.200.000 динара,
што значи да се рефундира до
50 одсто средстава уложених у
репроматеријал, без ПДВ-а.

Право да конкуришу имају
привредна друштва, задруге и
предузетници који имају седи-
ште или огранак на територи-
ји АП Војводине, а у АПР су
уписани до 1. јуна 2017. Рок за
подношење пријава је 3. де-
цембар.

Остали услови јавног позива
и позивна документација могу
се погледати и преузети са сај-
та www.spriv.voj vo di na.gov .rs.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА РАСПИСАЛА

Конкурс за набавку 
репроматеријала

Ка да се овај број „Пан чев ца”
бу де већ на ла зио на ули ца ма
код кол пор те ра, у че твр так, 22.
но вем бра, у 13 са ти, те ћи ће
пет на е сто за се да ње Управ ног
од бо ра На ци о нал не али јан се
за ло кал ни еко ном ски раз вој
(НА ЛЕД) у Град ској упра ви

Пан че ва. Оче ку је се да ће с
ме ди ји ма ко му ни ци ра ти гра -
до на чел ник Пан че ва и члан
УО НА ЛЕД-а Са ша Па влов, као
и пред сед ник тог те ла Вла ди -
мир Но ва ко вић, ко ји је и ге -
не рал ни ди рек тор „Апа тин ске
пи ва ре”.

У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

Управ ни од бор 
НА ЛЕД-а

„НОВОГОДИШЊИ БАЗАР” ОД 21. ДО 23. ДЕЦЕМБРА

Мали предузетници и локални производи и услуге
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Петак, 23. новембар 2018.
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У сре ду, 21. но вем бра, обе ле жен је
Свет ски дан те ле ви зи је, ко ји ве ли ча
овај ме диј као сим бол ко му ни ка ци је
и за јед ни штва са вре ме ног све та, ка -
мен те ме љац де мо кра ти је и стуб сло -
бо де из ра жа ва ња и кул тур не ра зно -
ли ко сти.

Ге не рал на скуп шти на Ује ди ње них
на ци ја про гла си ла је 21. но вем бар за
Свет ски дан те ле ви зи је Ре зо лу ци јом
од 17. де цем бра 1996. го ди не, због
чи ње ни це да је те ле ви зи ја глав ни ин -
стру мент у ин фор ми са њу и ути ца ју
на јав но мње ње, те да олак ша ва дру -
штве ну и кул тур ну ко му ни ка ци ју и
под сти че са рад њу и парт нер ство у
све ту. Те ле ви зи ја не гу је обра зо ва ње,
кон ти ну и ра но по зи ва љу де да ис тра -
жу ју да ље из сво јих днев них со ба, а
да нас и с мо бил ног те ле фо на – би ло
кад и би ло где у све ту. Да нас је те ле -
ви зи ја, као пре те ча свих на кнад них
уса вр ша ва ња елек трон ских ме ди ја, и
да ље ва жно сред ство ин фор ма ци ја о
жи во ту на пла не ти, оном из про шло -
сти, из са да шњо сти и с по гле дом у
бу дућ ност.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не шта
они нај че шће гле да ју на те ле ви зи ји
и ка ко ге не рал но оце њу ју ква ли тет
про гра ма.

ДРА ГАН ЂУР ЂЕВ, пред у зет ник:
– Тре нут но пра тим еми си ју „Марс”

на ка на лу „На ци о нал на ге о гра фи ја”.
Пр ва се зо на је би ла пер фект на, а дру -
га је са да по че ла. Ми слим да је те ле -
ви зиј ски про грам до био на кван ти те -

ту, али је из гу био у ква ли те ту. По не -
кад се по ја ви не ка еми си ја ко ја је из -
над про се ка, али је ге не рал но све
уни фи ци ра но и сте рил но, без лич ног
пот пи са ау то ра. Чак су и фил мо ви
по ста ли по при лич но исти, с тим да
по не ки глу мац у од ре ђе ном тре нут ку
за бли ста.

СНЕ ЖА НА СТЕ ФА НО ВИЋ, 
ме ди цин ска се стра:

– Ско ро сва ког да на гле дам ју тар -
њи про грам на те ле ви зи ји „Пр ва”, а
кад имам вре ме на, пра тим по не ку
се ри ју. У по след ње вре ме то је до ма -
ћи „Ур гент ни цен тар”. С де цом јед -
ном не дељ но гле дам „Пин ко ве зве -
зди це”. Мо рам ре ћи да деч јег про -
гра ма има баш ма ло и ге не рал но је
ве о ма лош, а да не ма ка блов ске, не
би би ло ско ро ни че га за нај мла ђе гле -
да о це. У су шти ни, од оба ве за не сти -
жем баш пу но да пра тим те ле ви зи ју,
а кад то ра дим, би рам про грам ко ји
ме опу шта.

ДАР КО НИ КО ЛИЋ, про фе си о нал ни
во зач:

– Те ле ви зи ју ина че во лим да гле -
дам, али због мањ ка сло бод ног вре -
ме на оште ћен сам по том пи та њу.
Спорт је оно што нај ви ше гле дам, па
он да фил мо ве. Та ко ђе, во лим еми си -
је о жи во ти ња ма. Ква ли тет про гра ма
је са свим за до во ља ва ју ћи. За сва ко га
има по не што, са мо тре ба ис пра ти ти
кад се еми ту је оно што нас баш за ни -
ма и ускла ди ти с ни ка да до вољ ним

сло бод ним вре ме ном. Ко по се ду је ка -
блов ску те ле ви зи ју, а да нас ве ћи на
сва ка ко то мо же, не би тре ба ло да
има про бле ма око из бо ра про гра ма.

ЗО РИ ЦА ЗУ БО ВИЋ, гу мар ски 
тех ни чар:

– Углав ном гле дам ТВ „Пр ва”, ско -
ро све кви зо ве и еми си је о ку ва њу.
Јед на од еми си ја ко је во лим да пра -
тим, је сте „С Та ма ром у ак ци ји”. Ми -
слим да да нас сва ко мо же да иза бе ре
шта же ли да гле да јер по сто ји до ста
про гра ма с раз ли чи тим са др жа јем.

БО ЖИ ДАР АР ДА ЛИЋ, пен зи о нер:
– Нај ви ше гле дам спорт и углав -

ном пра тим спорт ске ка на ле. Же на
пра ти се ри је. Ми слим да је, на при -
мер, ра ни је деч ји про грам био мно го
бо љи. Ме ни то све де лу је као да је
пре пу но на си ља. И цр та ни фил мо ви
и игри це. Ма да, вре ме на се ме ња ју.
Мо жда је то што се на ма не до па да
баш оно што њи ма са да од го ва ра.

ВЕ РА ЈЕ ШИЋ, пен зи о нер ка:
– Сла бо гле дам те ле ви зи ју. Од гле -

дам две се ри је у то ку да на. Чи ни ми
се да на ТВ-у има мно го на си ља, да је
по ста ло и пре те ра но. „Ри ја ли ти” еми -
си је су с те ле ви зи је до шле на ули цу,
у ком ши лук, сву да су око нас. Сви
ка жу: то је 21. век, а ја ми слим да у
ње му ја ко ло ше жи ви мо. Ин стант,
крат ко. Во лим спорт. По себ но од бој -
ку и те нис.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

З. ЗУБОВИЋД. НИКОЛИЋ Б. АРДАЛИЋ В. ЈЕШИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА НАЈ ЧЕ ШЋЕ ГЛЕ ДА ТЕ НА ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈИ?

Спорт убе дљи во во ди

С. СТЕФАНОВИЋД. ЂУРЂЕВ

ХРОНИКА

Изо ла ци ја во ди мањ ку 
са мо по што ва ња 
и не га тив ним осе ћа њи ма

Удру же ње па ра пле ги ча ра ју жног Ба -
на та, уз фи нан сиј ску по моћ Гра да, у
окви ру обла сти уна пре ђе ња со ци јал -
не по ли ти ке у Пан че ву у 2018. го ди -
ни, 16. но вем бра, на Ме ђу на род ни
дан то ле ран ци је, одр жа ло је ра ди о -
ни цу „Би рам жи вот же не”. Овај про -
је кат је усме рен на пру жа ње по др шке
же на ма са ин ва ли ди те том, њи хо во
осна жи ва ње и ве ћу ви дљи вост, с ци -
љем њи хо ве ве ће укљу че но сти у све
обла сти дру штве ног жи во та, као и
упо зна ва ња на чи на за оства ри ва ње
пра ва на ре про дук тив но здра вље кроз
пла ни ра не ак тив но сти, по пут ра ди о -
ни ца и ме диј ског про мо ви са ња.

Же не с по вре ђе ном кич ме ном мо -
жди ном, ко ји ма се ово удру же ње нај -
ви ше ба ви, углав ном су ко ри сни це
ин ва лид ских ко ли ца. Оне су че сто
мар ги на ли зо ва не у дру штве ном и по -
ро дич ном жи во ту, од но сно те же се
од лу чу ју на то да се укљу че у дру -
штве не то ко ве.

На осно ву ис тра жи ва ња Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је, чак де сет
про це на та ста нов ни ка пла не те, или
око 500 ми ли о на љу ди, има не ки уро -
ђе ни или сте че ни ин ва ли ди тет – ло -
ко мо тор ни, мен тал ни или сен зор ни.
Да нас са мо у зе мља ма Европ ске уни -
је има 42 ми ли о на осо ба са ин ва ли -
ди те том, од че га су 51 од сто же не,
ко је су ге не рал но дис кри ми ни са не, а
же не са ин ва ли ди те том и по осно ву
по ла и ин ва лид но сти. Изо ла ци ја и не -

ОДР ЖА НА РА ДИ О НИ ЦА УДРУ ЖЕ ЊА ПА РА ПЛЕ ГИ ЧА РА

БИ РАМ ЖИ ВОТ ЖЕ НЕ

при зна ва ње за сно ва ни на кул ту ри и
тра ди ци о нал ним ста во ви ма и пред -
ра су да ма че сто ви ше ути чу на же не
не го на му шкар це са ин ва ли ди те том,
што во ди мањ ку са мо по што ва ња и
не га тив ним осе ћа њи ма.

Про је кат „Би рам жи вот же не” ре а -
ли зу је се у скла ду с Кон вен ци јом о
пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, чи -
ји је пот пи сник Ср би ја, као и с На ци -
о нал ном стра те ги јом за уна пре ђе ње
по ло жа ја ОСИ до 2020. Ге не рал на
скуп шти на Ује ди ње них на ци ја усво -
ји ла је Кон вен ци ју о пра ви ма осо ба
са ин ва ли ди те том 13. де цем бра 2006.
Ре пу бли ка Ср би ја је пот пи са ла Кон -
вен ци ју 17. де цем бра 2007, а ра ти -

фи ко ва ла ју је 29. ма ја 2009. Ра ти фи -
ка ци јом је Кон вен ци ја по ста ла део
до ма ћег за ко но дав ства. Кон вен ци ја о
пра ви ма ОСИ у чла ну шест го во ри о
то ме да су др жа ве уго вор ни це све сне
да су же не са ин ва ли ди те том из ло -
же не ви ше стру кој дис кри ми на ци ји и
да ће др жа ве у том по гле ду пред у зи -
ма ти ме ре ка ко би им обез бе ди ле пот -
пу но и рав но прав но оства ри ва ње свих
људ ских пра ва и основ них сло бо да.

Ка ко ка же пред сед ни ца удру же ња
Алек сан дра Ма ња, у окви ру овог про -
јек та 16. но вем бра је у про сто ри ја ма
Удру же ња па ра пле ги ча ра ју жног Ба -
на та одр жа на ра ди о ни ца за де сет же -
на, ко ју је во ди ла Та тја на Стој шић
Пет ко вић из Но вог Са да, пси хо лог с
ду го го ди шњим ис ку ством, осо ба са
ин ва ли ди те том. Она се пет на ест го -
ди на ба ви пи та њи ма же на ОСИ из
пси хо ло шко-со ци јал ног угла, па је ра -
ди о ни ца успе шно ре а ли зо ва на.

С. Трај ко вић
Претпремијерна пројекција заједнич-
ке епизоде у трајању од 25 минута у
којој осам књижевника из Панчева у
паралелном интервјуу суочавају сво-
је погледе на природу, свет и ствара-
лаштво, биће одржана у Културном
центру Панчева у четвртак, 22. но-
вембра, у 12 сати, када овај број на-
ших новина буде већ био на улицама.
Повод је почетак премијерног еми-
товања девет епизода серије „На ве-
слу прича”, које су за РТС снимљене
у Панчеву, као и промоција целе те
фине приче.

У њима се види река Тамиш у свој
својој лепоти и чују оригиналне крат-
ке приче о природи осам књижевни-
ка док веслају. Пресек снажне књи-
жевне сцене Панчева укључује про-
заисте, песнике и једног стрип-ауто-
ра. Васа Павковић говори о централ-
ном току, Александар Зограф откри-
ва графите преисторије, Јасна Мили-
ћев Мартинес Ернандез потписује да
„нисмо на мору”, Слободан Бубњевић
открива начин на који се може бити
„негде другде”, Јасмина Топић поет-
ски сањари о Корчули, Немања Ротар

„вози” на „двојцу без кормилара”, Дра-
гана Младеновић сецира „град који
гута”, а Вуле Журић евоцира „соција-
листички чамац”.

Богатство разлика поетика и по-
гледа на свет уз природно благо чини
окосницу ове серије која се већ шест
година емитује на јавном сервису.
Осамдесет до сада снимљених епизо-
да у продукцији удружења „Шта хо-
ћеш” чине озбиљну кинематографску
антологију српске књижевности, у ко-
јој је Панчево достојно заступљено.

На промоцији ће се обратити ауто-
ри серијала редитељ Растко Шејић,
композитор Владимир Лешић, дирек-
тор фотографије Часлав Петровић,
као и уредник Трећег канала РТС-а
Синиша Алексић. Шејић, аутор ори-
гиналног концепта документарно-
игране серије „На веслу прича”, каже
да је Панчево важан центар српске
културе и додаје:

– Јако нам је драго да су нас као
екипу прихватили ширина и дух Та-
миша. Панчево већ деценијама, не
случајно, има снажан еколошки по-
крет, те нема природнијег града за
отелотворење концепта серије „На ве-
слу прича”, који покушава у краткој
модерној форми да повеже духовно
и природно благо нашег културног
простора. Надам се да смо у томе ус-
пели и да ће премијерне епизоде би-
ти занимљиве Панчевцима, колико и
националном аудиторијуму.

Снимање серије финансијски су по-
могли Министарство културе и ин-
формисања Републике Србије и Град
Панчево. С. Т.

ПРОМОЦИЈА ТВ СЕРИЈЕ „НА ВЕСЛУ ПРИЧА”

Осам књижевника о природи

Ученици Гимназије и други млади из
нашег града који 5. децембра дођу у
„Аполо”, имаће прилику да прису-
ствују лепом и занимљивом рокер-
ском догађају.

Тог дана биће одржан „Гимназиј-
ски идол”, популарно такмичење на
којем се већ годинама ученици Гим-
назије „Урош Предић” такмиче у пе-
вању популарних поп-рок хитова. Пра-
ти их бенд који такође чине гимнази-
јалци.

Да за ово такмичење и ове године
влада велико интересовање, говори
податак да ће седмочлани жири мо-

рати да изабере најбољу или најбољег
између петнаест такмичарских песа-
ма и осамнаест такмичара, а бенд ко-
ји ће их пратити, чине седам члано-
ва. Организатори овог такмичења су
Музички клуб Гимназије и професор
у тој школи – Милутин Којић.

Нема сумње да ће такмичари дати
све од себе да освоје наклоност жи-
рија. Иако за награду не могу да, по-
пут већ афирмисаних певача и пева-
чица, добију велике суме новца, до-
вољно је и то што ће победник или
победница једно време сигурно бити
највећа звезда у Гимназији.

У „АПОЛУ”, 5. ДЕЦЕМБРА

Гимназијски идол

Јавно комунално предузеће „Хиги-
јена” објавило је на „Фејсбуку” да су
у протеклих недељу дана радници
„Зеленила” посадили тује на тзв. зе-
леним острвима у нашем граду с ко-
јих „Хигијена” односи ђубре. Тиме
је настављена реализација замисли
да се зелена острва (ограђена бетон-
ска постоља на којима се налазе кон-
тејнери) оплемене сађењем укра-
сних биљака.

Новац за опремање и украшавање
зелених острва, у висини од три ми-
лиона динара, обезбедила је компа-
нија Нафтна индустрија Србије, као
конкретну подршку пројекту Регио-
налног центра за таленте „Михајло
Пупин” под називом „Зелена острва
за чистије Панчево”.

Подсећамо, НИС је у оквиру тог
пројекта купио „Хигијени” 24 нова
метална контејнера од пет кубика,
које је то комунално предузеће од-
мах распоредило по градским ули-
цама. Надајмо се да се они неће на-
ћи на мети наших несавесних су-
грађана који сваке зиме у контејне-
ре убацују жар, пепео, цигле, шут и
други отпад коме ту није место, јер

их тако оштећују и праве велику ма-
теријалну штету.

Сва зелена острва у граду добиће
по један нови метални контејнер и
два пластична. Они ће бити означе-
ни таблама са сликама и упутстви-
ма како се разврстава и одлаже сва-
ка врста отпада, како би простор око
стамбених зграда остао чист.

„Хигијена” је саопштила и да је
на време набавила потребне коли-
чине соли. У магацин тог јавног ко-
муналног предузећа крајем прошле
недеље лагеровано је 20 тона соли
за посипање пешачких прелаза и
стаза, аутобуских стајалишта и при-
лаза свим градским установама и
другим локацијама током најхлад-
нијег годишњег доба.

Надајмо се да током зиме неће
бити великих падавина, а да ће у су-
протном оне бити кратког века. Под-
сећамо, прошле зиме је Панчево за-
десио један краткотрајан хладни та-
лас, током којег је било снега, али
путари се нису прославили чишће-
њем нашег града. На срећу, снег се
брзо истопио, а нових падавина ни-
је било. М. Г.

АКТИВНОСТ ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

Настављено уређивање 
зелених острва



У Кул тур ном цен тру „Вла да Ди -
вљан” у Бе о гра ду у пе так, 23.
но вем бра, у 19.30, би ће отво ре -
на из ло жба ра до ва сли ка ра Не -
на да Стој ко ва под на зи вом „Мој
Ба нат”.

Је дан део сли ка на стао је у
ли ков ним ко ло ни ја ма у Ба на -
ту, а дру ги део то ком про те клих

ме сец да на. Ау тор је по ре клом
из Ба на та и га ји ве ли ку љу бав
пре ма овом де лу Вој во ди не.

– Во лим да сли кам ба нат ске
мо ти ве: ђер мо ве, гу ске, ро де,
рав ни це и шо ро ве. И ка да же -
лим да сли кам за сво ју ду шу,
та да сли кам Ба нат – ре као је
Стој ков.

Оства ре ње „Те рет” ре ди те ља
Ог ње на Гла во ни ћа на гра ђе но је
„Злат ним ко ли ци ма” на ше сна -
е стом „За греб филм фе сти ва -
лу”, a 15. но вем бра осво ји ло je и
на гра ду „Кри стал на кај си ја” за
нај бо љи филм у ме ђу на род ном
так ми чар ском про гра му фе сти -
ва ла у Ма ла ти ји, у Тур ској.

„Те рет” ће мо ћи да по гле да и
пу бли ка на че тр де сет де ве том
Ме ђу на род ном филм ском фе -
сти ва лу у ин диј ском гра ду Гоа,
а пред сто је му и уче шћа на фе -
сти ва ли ма у Ло ђу и Бри се лу.
Срп ска пре ми је ра ће би ти ор га -
ни зо ва на у скло пу про гра ма ово -
го ди шњег из да ња Фе сти ва ла ау -
тор ског фил ма у Бе о гра ду. Де -
таљ не ин фор ма ци је о про јек ци -
ја ма мо же те про на ћи на „Феј -
сбук” стра ни ци до га ђа ја под на -
зи вом „Бе о град ска пре ми је ра
фил ма ’Те рет’”.

Тер мин агро те ро ри зам по -
чео је да ула зи у сва ко днев -
ни го вор на ро чи то на кон
те ро ри стич ких на па да спро -
ве де них на те ри то ри ји САД
11. сеп тем бра 2001. го ди -
не. Са мо зна че ње на ве де -
ног тер ми на од но си се на
зло на мер ни по ку шај да се
пре ки не или уни шти по љо -
при вред на ин ду стри ја и/или
си стем хра не кроз „зло у по -
тре бу па то ге на биљ них или
жи во тињ ских вр ста да би
се иза зва ле по губ не бо ле -
сти у по љо при вред ном сек -
то ру”. О овој те ми се све
ви ше го во ри, на ро чи то у
све тлу по ја ве не ких до сад
не та ко по зна тих бо ле сти и
ин се ка та, ко ји се бр зо ши -
ре и угро жа ва ју људ ско здра -
вље и еко си стем у це ли ни.
Не ке од њих смо по ми ња -
ли у на шим прет ход ним
тек сто ви ма, ка кве су нпр.
ин ва зив не вр сте (ко ро ви,
ште то чи не и др.), ко је сво -
јом број но шћу и бр зи ном у
ве ли кој ме ри мо гу на не ти
не на док на ди ву ште ту жи -
вом све ту од ре ђе не обла сти
у ко ју су уне те (ин тро ду ко -
ва не). Јед ну од сту ди ја ко је

се ба ве те мом агро те ро ри -
зма при ре дио је аме рич ки
Сек тор за ис тра жи ва ње на -
ци о нал не без бед но сти
(RAND – Research and De-
velopment). Ова сту ди ја
усме ра ва па жњу на пи та ње
на мер ног уво ђе ња аге на са
за бо ле сти, би ло про тив сто -
ке, би ло у ла нац ис хра не,
ка ко би се пот ко па ла со ци -
о е ко ном ска ста бил ност
и/или ство рио страх. У слу -
ча ју ве ли ког агро те ро ри -
стич ког на па да де си ле би
се зна чај не еко ном ске по -
сле ди це, по себ но ка да се
узму у об зир са ве зне ин ду -
стри је и услу ге – до ба вља -
чи, пре во зни ци, ди стри бу -
те ри и лан ци ре сто ра на.
Ова кав на пад би се од ра -
жа вао и кроз дру ге сек то ре
при вре де и на кра ју би ути -
цао и на са мог по тро ша ча.
С дру ге стра не, осим не по -
ве ре ња у ста бил ност еко -
ном ског, дру штве ног и по -
ли тич ког си сте ма, по тре бан
је и дуг пе ри од да би се са -
ни ра ле по сле ди це тзв. би о -
на па да. Иа ко ни је зва нич -
но пре зен то ва на као агро -
те ро ри зам, због по ја ве сли -
нав ке то ком 2001. го ди не у
Ве ли кој Бри та ни ји уни ште -
но је из ме ђу 6,5 и 10 ми ли -
о на кра ва, сви ња и ова ца и
при чи ње на је ште та од 8,5
ми ли јар ди фун ти (12,2 ми -

ли јар де евра), а мно ге фар -
ме су за тво ре не и ни су об -
но вље не.

Тре нут но се у Сје ди ње -
ним Аме рич ким Др жа ва ма
за на бав ку хра не из дво ји са -
мо око 6,4% при хо да, што
је у по ре ђе њу с не ким дру -
гим др жа ва ма при лич но ма -
ње. При ме ра ра ди, у Гва те -
ма ли и Ни ге ри ји то је око
40%. Ипак, САД не снаб де -
ва ју са мо соп стве но ста нов -
ни штво хра ном, не го су и
ве ли ки из во зни ци. У 2017.
го ди ни САД су из во зи ле по -
љо при вред не си ро ви не и ро -
бу у вред но сти од 139,8 ми -
ли јар ди до ла ра. Овај гло -
бал ни тр жи шни си стем је
ди на ми чан, али и ви со ко
угро жен бо ле сти ма. Пре ма
Свет ској здрав стве ној ор га -
ни за ци ји (World Health Or-
ganization), 75% но вих бо -
ле сти у све ту су зо о но тич -
не, што зна чи да се оне мо -
гу пре не ти са жи во ти ња на
љу де, а њи хов број се са мо
по ве ћа ва. С тим у ве зи, је -
дан од шест по сло ва по ве -
зан је с по љо при вре дом, а
то је ин ду стри ја у Сје ди ње -
ним Аме рич ким Др жа ва ма

пред ста вље на у ми ли јар да -
ма до ла ра. На пад не би уни -
штио са мо кри тич ни еко -
ном ски мо тор, већ аме рич -
ку еко но ми ју у це ли ни. Још
ва жни је, си гур ност хра не је
у бли ској ве зи с ве ром у
вла ду. За из би ја ње бо ле сти
или не ста ши цу хра не бр зо
би се окри ви ла аме рич ка
вла да, што би на ру ши ло ве -
ру јав но сти, а ти ме би се
из гу би ло и по што ва ње ре -
да и за ко на. По ред то га, на -
пад на Сје ди ње не Аме рич -
ке Др жа ве по ве ћао би це не
хра не ши ром све та, јер су
оста ле зе мље би ле при си -
ље не да тра же но ве из во ре
на бав ке по љо при вред них
си ро ви на и ро бе, ши ре ћи
гло бал ну кри зу, чак и они -
ма ко ји не уво зе хра ну из
Сје ди ње них Аме рич ких Др -
жа ва.

Те ро ри сти, еко-ра ди ка ли,
еко ном ски опор ту ни сти и
кон ку рен ти су нај ве ро ват -
ни ји по чи ни о ци агро тех -
нич ког на па да. На жа лост,
на рас по ла га њу су раз ли чи -
те бо ле сти. Па то ге ни мо гу
би ти укра де ни из ла бо ра -
то ри је или узе ти из при род -
ног окру же ња. За раз ли ку
од ну кле ар ног оруж ја, би о -
ло шко не узи ма исту ко ли -
чи ну љу ди, нов ца, струч но -
сти или вре ме на за ства ра -
ње или ди стри бу ци ју. 

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 23. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Агро те ро ри зам

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

ПРИ ЗНА ЊА У ХР ВАТ СКОЈ И ТУР СКОЈ

„Те рет” осва ја 
филм ске фе сти ва ле

До ку мен ти, 
фо то гра фи је и
ау ди о ви зу ел ни 
ма те ри јал 

У Кул тур ном цен тру „Риб ни -
ца” у Кра ље ву у че твр так, 22.
но вем бра, у 19 са ти, би ће отво -
ре на из ло жба по све ће на нај -
зна чај ни јој умет нич кој ма ни -
фе ста ци ји у Пан че ву – Би је на -
лу умет но сти.

На из ло жби ће би ти пред -
ста вље ни пла ка ти осам на ест до
са да ре а ли зо ва них ма ни фе ста -
ци ја (1981–2018) ди зај не ра
Жељ ка Ра ја чи ћа, као и ви део-
ра до ви с пер фор ман са Ла ле Но -
ма де (Мек си ко) и Ире не Ми -
кец (Хр ват ска) са осам на е стог
Би је на ла умет но сти „Про стор -
ни агенс”, одр жа ног у ма ју 2018.

На отва ра њу ће го во ри ти Не -
ма ња Ро тар, члан Град ског ве -
ћа за ду жен за кул ту ру и омла -
ди ну, и Ива на Мар кез Фи ли -
по вић, уред ни ца про гра ма ви -
зу ел них умет но сти Кул тур ног
цен тра Пан че ва.

Би је на ле умет но сти је то ком
ви ше де це ни ја свог по сто ја ња
успе шно ус по ста вљао ја сну ар -
ти ку ла ци ју из ме ђу са вре ме них
умет нич ких тен ден ци ја, пу бли -
ке и струч не јав но сти. На ци о -
нал ни, али и ме ђу на род ни зна -

чај ове ма ни фе ста ци је, ко ја
пред ста вља кон такт са са вре -
ме ним из ра зом, ква ли тет но је
до ку мен то ван и ар хив ски об -
ра ђен, до сту пан ис тра жи ва чи -
ма, па ти ме чи ни зна ча јан део
на уч не гра ђе са вре ме не умет -
но сти у по след ње три де це ни је.

Са чу ва на је ве ли ка ар хи ва у
ко јој се на ла зе: до ку мен ти, фо -
то гра фи је, ау ди о ви зу ел ни ма -
те ри јал – бо га та ар хив ска гра -
ђа, као и со лид на ко лек ци ја
умет нич ких ра до ва, ко ја се да -
нас чу ва де лом у де поу Га ле -
ри је са вре ме не умет но сти.

Ви зу ел ни иден ти тет исто ри -

ја та Би је на ла умет но сти био је
ове го ди не у ју ну при ка зан у
окви ру про гра ма Де ска „Кре а -

тив на Евро па” Ср би ја, у про -
сто ру За ду жби не Или је М. Ко -
лар ца у Бе о гра ду.

ШЕСТА „СТИХОВИЗИЈА”

Рецитације на 
дванаест језика

Финале такмичење у рецитова-
њу поезије на страним језицима
и језицима националних мањи-
на за ученике средњих школа,
које организује удружење „Лас
хентес” из Панчева, одржано је
у читаоници Градске библиоте-
ке у понедељак, 19. новембра.

Ове године је прихваћено сто
шест пријава из осам средњих
школа, једног културног центра
и једног студија за учење стра-
них језика. Највише пријава сти-
гло је из Медицинске школе
„Стевица Јовановић” (тридесет
осам) и Гимназије „Урош Пре-
дић” Панчево (тридесет шест).
Рецитовало се углавном на ен-
глеском језику (шездесет двоје),
али било је рецитатора и на ру-
ском, немачком, француском,

словачком, румунском, шпан-
ском, мађарском, пољском, ла-
тинском, арапском и турском.

У категорији рецитовање пое-
зије на језицима националних
заједница прво место је освоји-
ла Јана Берацка из Економско-
трговинске школе „Паја Марга-
новић” Панчево, која је рецито-
вала песму „Клебетнице” („Тра-
чаре”) словачке ауторке Људми-
ле Подјаворинске (ментор Оли-
вера Милин). Друго место је за-
узела Анелија Бабуц из Гимна-
зије „Михајло Пупин” у Ковачи-
ци, с рецитацијом румунске пе-
сме „Trei, do am ne, si to ti trei”
(„Сва тројица, Боже”) Ђорђа Кош-
бука (ментор Флорина Велић Ба-
буц). Треће место је освојио Тра-
јан Адријан из Економско-трго-

винске школе „Паја Маргано-
вић” Панчево с рецитацијом пе-
сме на румунском „Адио!” („Збо-
гом”) Михаја Еминескуа (мен-
тор Милица Ковачевић).

У категорији рецитовање пое-
зије на страним језицима прво
место је освојила Марија Стано-
јевић из Гимназије „Урош Пре-
дић” Панчево. Она је рецитова-
ла пољску песму „In ge Bartsch”
аутора Константина Илдефонса
Галчињског (ментор Софија Пин-
ку Крстић). Друго место је зау-

зела Сара Дивљаков из Меди-
цинске школе „Стевица Јовано-
вић” Панчево с рецитацијом пе-
сме „The Mo ment I Threw Your
To ot hbrush Away” („Тренутак ка-
да сам бацила твоју четкицу”)
Ане Кеј Акане (Маја Марковић).
Трећа је била Ева Веселиновић
из Гимназије и економске шко-
ле „Бранко Радичевић” из Кови-
на. Она је рецитовала песму на
француском „Cet amo ur” („Та
љубав”) Жака Превера (ментор
Милица Покрајац).

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА НЕ НА ДА СТОЈ КО ВА

Ба нат као 
ин спи ра ци ја

ГО СТО ВА ЊЕ У КРА ЉЕ ВУ

ИЗ ЛО ЖБА О БИ ЈЕ НА ЛУ УМЕТ НО СТИ



– У Пан че ву су по себ но из ра -
же на два еко ло шка про бле ма:
гра ђа ни још увек по сле ку по -
ви на на пи ја ци и у про дав ни -
ца ма пре ви ше ко ри сте пла -
стич не ке се, ко је за га ђу ју жи -
вот ну сре ди ну и спо ро се раз -
гра ђу ју, а осим то га, још увек
не ма ју фор ми ра ну на ви ку да
од ре ђе не вр сте от па да ко ји мо -
же да се ре ци кли ра одва ја ју на
стра ну, већ га ба ца ју – из ја ви -
ла је ових да на у про сто ри ја -
ма „Хи ги је не” Кри сти на Цве -
ја нов, ди рек тор ка на ци о нал -
ног опе ра те ра за упра вља ње
ам ба ла жним от па дом „Еко стар
пак”.

У окви ру про јек та „Деч ји зе -
ле ни ка ра ван II”, уче ни ци ОШ
„Ва са Жив ко вић” по се ти ли су
16. но вем бра пред у зе ће „Бо -
жић и си но ви” и том при ли -
ком са зна ли на ко ји на чин се
збри ња ва елек трич ни и елек -
трон ски от пад. Ма ли ша ни су
у по го ни ма пан че вач ког „Ре -
ци кла жног цен тра” мо гли да
ви де ка ко се рас кла па ју и од -
ла жу ком по нен те из те ле ви -
зо ра, ра чу на ра, фри жи де ра
итд. Пре ма ре чи ма ор га ни -
за то ра овог еду ка тив ног еко -
ло шког про гра ма, стал ни на -
пре дак дру штва усло вља ва
убр за ни раз вој са вре ме них
тех но ло ги ја, што до во ди до
све ве ће про из вод ње и упо -
тре бе раз ли чи тих елек трич -
них уре ђа ја и опре ме без ко -
јих је сва ко днев ни жи вот не -
мо гу ће за ми сли ти. Ка да из
би ло ког раз ло га ова ЕЕ опре -
ма по ста не не у по тре бљи ва,
пре тва ра се у опа сан елек -
трон ски от пад за ко ји се тре -
ба по бри ну ти. Че сто тај от -
пад за вр ша ва на ди вљим де -
по ни ја ма, где угро жа ва жи -
вот ну сре ди ну. Сто га је циљ
овог про јек та уна пре ђе ње зна -

ња, тј. еду ка ци ја пр вен стве но
школ ске де це, учи те љи ца, али
и ши ре за јед ни це, гра ђа на
Пан че ва, о мо гућ но сти ма ре -
ци кла же елек трон ског и елек -
трич ног от па да, по себ но ком -
пју те ра, ко је они ко ри сте сва -
ко днев но. По се та пред у зе ћу
„Бо жић и си но ви”, где су
основ ци на ли цу ме ста ви де -
ли про цес ре ци кла же, по зи -
тив но уту че на ства ра ње ја -
сне еко ло шке све сти.

Овај еко ло шки про је кат је
ре а ли зо ва ло удру же ње гра -
ђа на „Еко Пан”, уз фи нан сиј -
ску по др шку гра да Пан че ва.
Се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не ове го ди не рас -
пи сао је кон курс за су фи -
нан си ра ње про гра ма ор га ни -
зо ва ња ма ни фе ста ци ја ко је
про мо ви шу за шти ту жи вот -
не сре ди не и пред ла жу кон -
крет не ак тив но сти у обла сти
за шти те при род них вред но -
сти, очу ва ња и уна пре ђе ња
би о ди вер зи те та, про гра ме
еко ло шке еду ка ци је де це и
мла дих, као и по ди за ња све -
сти јав но сти на те ри то ри ји
гра да Пан че ва и окол них на -
се ља.

НИС на ста вља 
про грам по др шке 
ло кал ним за јед ни ца ма

Пан че во ме ђу 
два на ест гра до ва

У Бе о град ском драм ском по зо -
ри шту у по не де љак, 19. но вем -
бра, све ча но је обе ле же на де це -
ни ја НИС-овог про гра ма дру -
штве не од го вор но сти „За јед ни -
ци за јед но” и ви ше го ди шњег
успе шног парт нер ства ком па -
ни је са 12 ло кал них за јед ни ца
ши ром Ср би је. То ком овог пе -
ри о да НИС је са сво јим при ја -
те љи ма из гра до ва и оп шти на у
ко ји ма по слу је пре да но ра дио
на уна пре ђе њу ква ли те та жи во -
та гра ђа на. За де сет го ди на по -
сто ја ња овог дру штве но од го -
вор ног про гра ма ре а ли зо ва но је
ви ше од 900 про је ка та и НИС је
у ту свр ху из дво јио пре ко ми ли -
јар ду ди на ра.

Све ча ном до га ђа ју су при су -
ство ва ли Ки рил Тјур де њев, ге -
не рал ни ди рек тор НИС-а, пред -
став ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср -
би је, пред став ни ци 12 парт нер -
ских гра до ва и оп шти на: Бе о -
гра да, Но вог Са да, Чач ка, Ни -
ша, Пан че ва, По жа рев ца, Зре -
ња ни на, Ки кин де, Ка њи же, Ср -
бо бра на, Жи ти шта и Но вог Бе -
че ја, као и мно го број ни го сти и
но си о ци про је ка та ко ји су ре а -
ли зо ва ни у де це ни ји за на ма.

Би ланс пр ве де це ни је
Ге не рал ни ди рек тор НИС-а Ки -
рил Тјур де њев овом при ли ком
је ре као да успе шно по сло ва ње
јед не ком па ни је до би ја сво ју
пра ву вред ност у оно ме што је
уло же но у бу дућ ност и за јед -
ни цу у ко јој ра ди мо и жи ви мо.
– НИС ни је са мо ве ли ки по -
слов ни си стем, већ и до бар кор -
по ра тив ни гра ђа нин, бли ски
ком ши ја и при ја тељ. Кроз про -
грам „За јед ни ци за јед но” већ
де сет го ди на до при но си мо раз -
во ју је да на ест оп шти на и гра -
до ва у Ср би ји. С ве ли ким по -
но сом гле да мо ка ко не ка да шње
иде је и про јек ти по ста ју бо љи

део жи во та за њи хо ве жи те ље.
Ско ро хи ља ду про је ка та и ви -
ше од ми ли јар ду ди на ра ко је

смо уло жи ли – би ланс је пр ве
де це ни је. Пред на ма су но ви
иза зо ви и, си гу ран сам, но ви
ус пе си. Ула га ње у за јед ни цу је
на ше по твр ђе но стра те шко опре -
де ље ње. Сва ки ко рак у ње ном
на прет ку је и ко рак до на ших
ци ље ва, јер у за јед ни ци смо за -
јед но – ре као је ге не рал ни ди -
рек тор НИС-а.

Пан че во парт нер
Пан че во је ме ђу гра до ви ма ко -
ји су има ли ту при ви ле ги ју да
уче ству ју у овом ам би ци о зном

по слов ном про гра му ру ско-срп -
ског нафт ног ги ган та. На све -
ча ном ску пу го во рио је и гра -
до на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов и том при ли ком он је у
име на ше ло кал не за јед ни це
из ра зио ве ли ку за хвал ност НИС-
у на ду го го ди шњој са рад њи и
ис та као нај зна чај ни је про јек те
ко је је ком па ни ја до са да по др -
жа ла.

– Овај про грам нам је обез -
бе дио пре све га да на ста ви мо и
на ве ћи ни во по диг не мо ор га -
ни за ци ју мно гих кул тур них ма -
ни фе ста ци ја по ко ји ма је град
Пан че во по знат. Ре а ли зо ва но је
укуп но 165 про је ка та из раз ли -
чи тих обла сти, као што су обра -
зо ва ње, на у ка, кул ту ра, одр жи -
вост и еко ло ги ја, чи ја је вред -
ност 152 ми ли о на ди на ра. Спо -
ме нуо бих да је уло же на знат на
су ма у ла бо ра то ри ју Тех нич ке
шко ле „23. мај” и да је за хва -
љу ју ћи упра во ком па ни ји НИС
отво рен нов обра зов ни про фил,
тех ни чар за об ра ду наф те и га -
са, као за ни ма ње ко је има сво ју
бу дућ ност за по сле ња у Нафт -
ној ин ду стри ји Ср би је. По ред
број них ре а ли зо ва них про је ка -
та, овом при ли ком на вео бих и

ре но ви ра ње Све ча не са ле На -
род ног му зе ја у Пан че ву, по ди -
за ње функ ци о нал но сти До ма
омла ди не, као и опре ма ње Кул -
тур ног цен тра – под се тио је при -
сут не гра до на чел ник Пан че ва.

Караван
Кроз про грам „За јед ни ци за -
јед но” НИС је до са да по др жао
ре кон струк ци ју вр ти ћа, пар ко -
ва, игра ли шта и шко ла, опре -
ма ње школ ских ла бо ра то ри ја
и учи о ни ца, као и ре а ли за ци ју
пројекaта из обла сти обра зо ва -
ња и на у ке, кул ту ре, еко ло ги је,
спор та, јав ног здра вља и со ци -
јал не за шти те. У ју би лар ној го -
ди ни спро во ђе ња про гра ма дру -
штве не од го вор но сти „За јед ни -
ци за јед но” ком па ни ја НИС је
сво је вр сним „ка ра ва ном” об и -
шла све парт нер ске гра до ве и
оп шти не ши ром Ср би је с ко ји -
ма са ра ђу је, про сла вља ју ћи де -
це ни ју успе шног при ја тељ ства.

И у 2018. го ди ни ком па ни ја
на ста вља да ула же у про јек те
чи ји је циљ по бољ ша ње ква ли -
те та жи во та гра ђа на ло кал них
за јед ни ца, по др шком 26 про -
је ка та за чи ју ре а ли за ци ју је
опре де ље но 114,5 ми ли о на ди -
на ра.

Уче ни ци и за по сле ни у ОШ
„Ђу ра Јак шић” про сла ви ли
су у су бо ту, 17 но вем бра, дан
шко ле. На при год ној све ча -
но сти одр жа ној у школ ској
са ли, уз при су ство ве ли ког
бро ја го сти ју и при ја те ља те
углед не пан че вач ке основ не
шко ле, ђа ци и њи хо ви на -
став ни ци су пе смом и игром
из ра зи ли ве ли ки по нос што
ра де и уче у уста но ви ко ја
но си име по ве ли ком срп -
ском пе сни ку. Шко ла „Ђу ра
Јак шић” про сла ви ла је 105
го ди на по сто ја ња и не ма
мно го обра зов них уста но ва
у на шем гра ду ко је се мо гу
по хва ли ти ова квим ју би ле -

јом. Сто га су се са да шњи и
бив ши ђа ци и на став ни ци
ОШ „Ђу ра Јак шић” свој ски
по тру ди ли да и ова про сла -
ва го ди шњи це оста не упам -
ће на.

Ко лаж ра зно вр сног деч јег
уме ћа, фол кло ра, му зи ке, по -
е зи је и глу ме био је рас пе -
ван, раз и гран, ве сео и по у -
чан. Ђа ци ни жих раз ре да, уз
по др шку сво јих учи те љи ца,

по сла ли су по ру ке љу ба ви, а
њи хо ви од ра сли дру га ри по -
ка за ли су ве ли ко уме ће при -
ли ком из во ђе ња во кал но-ин -
стру мен тал них та ча ка. Као
и сва ке го ди не, у де лу про -
гра ма про сла ве да на шко ле
уче ство ва ли су го сти, при ја -
те љи шко ле. Овог пу та су ма -
ли ша не и њи хо ве ро ди те ље
по здра ви ли књи жев ни ца На -
да Ма лек, ко ја је под се ти ла
при сут не на по себ ност „Ђу -
ри ног ше ши ра”, и ли ков ни
умет ник Ни ко ла Дра гаш, ко -
ји је сво јим спе ци фич ним
из ра зом осли ка вао де ша ва -
ња из пе са ма Ђу ре Јак ши ћа.
С дру ге стра не, члaнови ан -

сам бла ни жег уз ра ста РКУД-а
„Је дин ство” из ве ли су не ко -
ли ко ига ра и по ка за ли рас -
кош и ле по ту тра ди ци је на -
шег на ро да.

И ове го ди не су ђа ци и на -
став ни ци оправ да ли оно што
кра си ову пан че вач ку вас -
пит но-обра зов ну уста но ву, а
то је да не гу ју љу бав, то ле -
ран ци ју, дру гар ство и тра -
ди ци ју.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 23. новембар 2018.
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Овај про грам нам је
обез бе дио пре све га
да на ста ви мо и на 
ве ћи ни во по диг не мо
ор га ни за ци ју мно гих
кул тур них 
ма ни фе ста ци ја.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПРО СЛА ВЉЕН ДАН ОШ „ЂУ РА ЈАК ШИЋ”

Чу ва ри на ше 
тра ди ци је

ЗА ВР ШЕ НА ВА ЖНА ЕКО ЛО ШКА АК ЦИ ЈА

Гра ђа ни по др жа ли ре ци кла жу

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ

Ђа ци по се ти ли дом „Збри ња ва ње”
Уче ни ци ОШ „Све ти Са ва” по -
се ти ли су Дом за ли ца са оште -
ће ним ви дом „Збри ња ва ње” у
пе так, 16. но вем бра. Тра ди ци -
о нал но за Дан то ле ран ци је
пред став ни ци вр шњач ког ти -
ма ове шко ле ор га ни зу ју дру -
же ње ђа ка ви ших раз ре да и ко -

ри сни ка услу га ове пан че вач -
ке јав не уста но ве.

Уче ни ци „Са ви не шко ле” из
глу мач ке сек ци је за ову при -
ли ку од и гра ли су сце ну из
драм ског де ла „Ки ри ја”, а њи -
хо ви вр шња ци из му зич ке сек -
ци је одр жа ли су кра так кон -

церт там бу ри ца и хар мо ни ке.
По сле при ред бе усле ди ло је
дру же ње уз пе сму. Пре ма ре -
чи ма Ане Мар ти но вић, те ра -
пе у та у до му „Збри ња ва ње”, по -
зи тив на енер ги ја ко ју су де ца
уне ла сво јим до ла ском, њи хо -
ва искре на љу ба зност и отво -

ре ност ја сно су по ка за ле да ђа -
ци ове шко ле већ мно го то га
зна ју о то ле ран ци ји и раз ли -
чи то сти ма и да има ју ве ли ко
ср це. Ка ко је ре кла, ко ри сни -
ци су им уз вра ти ли на нај бо љи
на чин, до бро до шли цом и по -
зи вом да по но во до ђу.

ЗА ВР ШНА СВЕ ЧА НОСТ ПО ВО ДОМ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊА ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА 

АК ЦИ ЈЕ „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО”

ДРУ ШТВЕ НО ОД ГО ВОР НА КАМ ПА ЊА

ЕКО ЛО ШКА АК ЦИ ЈА

Зе ле ни ка ра ван

Она је до да ла да је же ља
да се Пан чев ци у ве ћој ме ри
за ин те ре су ју за ре ци кла жу
би ла по вод за ак ци ју ко ја је
одр жа на у на шем гра ду то -

ком ав гу ста и сеп тем бра. Уче -
ство ва ли су „Еко стар пак”,
„Хи ги је на” и „Зе ле ни ло”, као
и НВО Уни ја мла дих из Ја бу -
ке.

Ак ци ја се од ви ја ла сва ког ви -
кен да, а тим да ни ма су гра ђа -
ни ко ји су ишли на пи ја цу до -
но си ли пла стич не фла ше и кон -
зер ве, ко је су уба ци ва ли у по -
себ не кон теј не ре, по сле че га су
они но ше ни у „Хи ги је нин” по -
гон за ре ци кла жу. За уз врат, до -
би ја ли су брен ди ра не ша ре не
це ге ре са ам бле ми ма „Хи ги је -
не” и „Еко стар па ка”.

– На ша по ру ка је би ла да наш
от пад ко ји мо же да се ре ци кли -
ра не ба ца мо би ло где, већ са -
мо на оним ме сти ма где мо же
да се при ку пи и од не се на ре -
ци кла жу. Од зив гра ђа на је био
од ли чан, па се у јед ном тре нут -
ку де си ло да ви ше ни је би ло
це ге ра. Пре за до вољ на сам и због
то га што су у ак ци ји уче ство ва -
ли рад ни ци„Хи ги је не”, као и
ак ти ви сти Уни је мла дих – до -
да ла је Кри сти на Цве ја нов.

Каква ће бити судбина отпада?

Градоначелник Панчева гост на свечаности НИС-а



Осе ћам ис кре ну по тре бу и ду -
жност да јав но за хва лим пре
свих пан че вач кој Слу жби хит -
не по мо ћи на бес пре кор ној и
про фе си о нал ној, по жр тво ва ној
и не се бич ној по мо ћи ко ју нам

је пру жа ла у ду гом пе ри о ду то -
ком те шке бор бе за жи вот мо је
не дав но пре ми ну ле су пру ге Ми -
ле Мар ко вић.

Исто та ко, мо ја по ро ди ца и
ја јав но за хва љу је мо Оде ље њу
пул мо ло ги је Оп ште бол ни це у
Пан че ву и Слу жби кућ ног ле -
че ња за са ве сно и струч но оба -
вља ње ду жно сти то ком ле че ња
мо је су пру ге.

Ла зар Мар ко вић 

с по ро ди цом

Петак, 23. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ви ти ли го спа да у сте че не де -
пиг мен та ци је. Ову ано ма ли ју
ка рак те ри ше од су ство пиг мен -
та на де ло ви ма ко же. Број ме -
ла но ци та у ко жи је не из ме -
њен, али они су из гу би ли моћ
ства ра ња ме ла ни на.

Узрок на стан ка овог обо ље -
ња још увек је не по знат, али
све ви ше се по ве зу је са емо -
тив ним и пси хич ким стре сом
као оки да чем. Нај че шће се ја -
вља код мла дих осо ба, али не -
ма пра ви ла. Ако се по ја ви у
нај ра ни јем де тињ ству, ка рак -
те ри ше га бле до бе ла, не пиг -
мен то ва на ко жа око очи ју.

Ка да је реч о оздра вље њу,
прог но за је ло ша, но до бра
вест је да ово обо ље ње не ути -
че на оп ште ста ње по је дин ца,

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

Ви ти ли го

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 500 г кром пи ра, 500 г

шар га ре пе, 700 г спа на ћа, три

ја је та, 100 г ма сла ца, 200 г кач -

ка ва ља (или га у де), 100 г ди -

мље не шун ке, че ти ри-пе т ка ши ка

бра шна, че шањ бе лог лу ка, му -

скат ни ора шчић, со и би бер.

При пре ма: Ску ва ти по себ но

кром пир и шар га ре пу у бла го по со ље ној во ди, оце ди ти и ис па си ра -

ти у фи ни пи ре (сва ко по вр ће по себ но). Спа наћ са мо крат ко блан -

ши ра ти, оце ди ти и сит но исец ка ти. По вр ће рас по ре ди ти у три чи ни -

је, па у сва ки део до да ти по ко ма дић ма сла ца и јед но ја је. Из ме ша -

ти и по со ли ти још ма ло ако је по треб но.

Пи ре од кром пи ра мо же те за чи ни ти с ма ло на ри ба ног му скат ног

ора шчи ћа (ако во ли те). У спа наћ до да ти сит но сец ка ни бе ли лук и

две-три ка ши ке бра шна, по што је сме са не што ре ђа. У пи ре од шар -

га ре пе до да ти та ко ђе две ка ши ке бра шна.

Ка луп за ку глоф пре ма за ти ма сла цем и по су ти мр ви ца ма (пре -

злом), па рас по ре ди ти пр во пи ре од кром пи ра. Мо же те ре ђа ти и не -

ким дру гим ре до сле дом, али је де ко ра тив ни је кад се зе ле ни пи ре

на ла зи у сре ди ни.

Пре ко кром пи ра на ри ба ти сир и по су ти коц ки ца ма сец ка не шун -

ке. Пре ко то га рас по ре ди ти пи ре од спа на ћа, по но во на ри ба ти сир

и по су ти коц ки ца ма шун ке. На кра ју ста ви ти и пи ре од шар га ре пе и

све ле по по рав на ти. Пе ћи 30–40 ми ну та у рер ни прет ход но за гре ја -

ној на 190 сте пе ни.

Пре не го што ће мо пу динг из ва ди ти на та њир, тре ба са че ка ти не -

ко ли ко ми ну та да се ма ло про хла ди, по кло пи ти ве ћим та њи ром и

све за јед но па жљи во окре ну ти. Ако се пу динг не одво ји од мах, пре -

о кре ну ти и са мо бла го но жем одво ји ти од иви ца ка лу па па по ку ша -

ти по но во. По по тре би ма ло про тре сти ка луп. По слу жи ти то пло као

при лог уз пе че но ме со или на тур шниц ле.

На по ме на: Пу динг је уку сни ји ка да се по слу жи док је још то пао,

али имај те у ви ду и то да га је ипак лак ше исе ћи на шни те кад се

ма ло про хла ди.

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

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

Пи ше: Лана Белић

Ша ре ни пу динг 
од по вр ћа

У све ту пре пу ном оба ве за, јур -
ња ве и стре са ре кло би се да
је сре тан онај ко ни ка да ни је
имао гла во бо љу. Ме ди цин ска
ста ти сти ка по твр ђу је да је го -
то во де ве де сет про це на та гла -
во бо ља из ка те го ри је тен зи о -
них, у ви ду сте за ња и ту пог
бо ла ко ји је ге не ра ли зо ван.
Ми гре на је ре ђа, али је због
сво је хро нич не по ја ве и бо ла
ко ји оне спо со бља ва за слу жна
за ве лик број из о ста на ка с по -
сла.

При ча о ка те го ри ја ма и про -
цен ти ма не зна чи мно го за
не ког ко се ве о ма че сто су -
сре ће с гла во бо љом. Ка да је
те ра пи ја у пи та њу, па ци јен ти
су углав ном упо зна ти с ме -
ди ка мен ти ма ко ји ви ше или
ма ње по ма жу. Чи ни се ипак
да се нај ма ње па жње по све -
ћу је пре вен ци ји, ко ја је за -
пра во и нај е фи ка сни ја у бор -
би про тив гла во бо ље. Ле ка ри
све ви ше ис ти чу ва жност во -
ђе ња днев ни ка гла во бо ље. У
тој пи са ној еви ден ци ји тре -
ба ло би на ве сти вре ме по чет -
ка, ин тен зи тет и тра ја ње бо -
ла, хра ну и ле ко ве ко је смо
узи ма ли, би ло ко ји фак тор

ко ји је до при нео на стан ку гла -
во бо ље или ње ном сми ри ва -
њу. Фи зич ка ак тив ност, шет -
ња, во жња би ци кла или пли -
ва ње два де се так ми ну та днев -
но про ре ди ће ми гре но зне гла -
во бо ље, а тен зи о не ће го то во
ели ми ни са ти. Че сто за бо ра -
вља мо да ло ше др жа ње те ла
при се де њу, с гла вом наг ну -
том на пред, ка ко то обич но
би ва у ра ду на ра чу на ру, до -
при но си за те за њу леђ них и
врат них ми ши ћа, при ти ску
на нер ве и по сле дич ној гла -
во бо љи. Ис пра вља ње вра та и
ле ђа и по вре ме не па у зе су ве -
о ма ва жне. На пре за ње очи ју
и ин тен зив на све тлост мо ни -
то ра до дат но по гор ша ва ју гла -
во бо љу. Кад већ спо ми ње мо
по ло жај те ла, тре ба ло би на -
по ме ну ти да је спа ва ње на ле -
ђи ма нај е фи ка сни је за опу -
шта ње ми ши ћа и из бе га ва ње
за те за ња вра та. С дру ге стра -
не, пре ду го спа ва ње, по го то -
во ви кен дом, мо же про у зро -
ко ва ти гла во бо љу. Уме ре на
кон зу ма ци ја ка фе сми ру је гла -
во бо љу, али не за бо ра ви те да
ви ше од три шо љи це ка фе
мо гу да је по гор ша ју. Пре ска -
ка ње обро ка с по сле дич ним
ва ри ја ци ја ма ни воа глу ко зе у
кр ви та ко ђе до при но си гла -
во бо љи. Ал ко хол, ни тра ти у
ме сним пре ра ђе ви на ма, ти -
ра мин у чо ко ла ди и си ру, мо -
но со ди јум глу та мат у су па ма
– не ке су од суп стан ци ко је
мо гу узро ко ва ти или по гор -
ша ти гла во бо љу.

За крај, не за бо ра ви мо да
ма ло спу сти мо ле стви цу сва -
ко днев них оче ки ва ња од соп -
стве ног жи во та и да ви ше про -
сто ра да мо ве дри ни и до бром
рас по ло же њу.

Гла во бо ља

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

та ко да се мо же ре ћи да је то
ви ше ко зме тич ка ано ма ли ја
не го ко жна бо лест.

Код ви ти ли га ко жа је де -
пиг мен то ва на, а бе ле мр ље
раз ли чи те ве ли чи не и об ли ка
ја сно су огра ни че не. Њи хов
број се углав ном с вре ме ном
по ве ћа ва. Ја вља ју се нај че шће
на де ло ви ма ко же из ло же ним
по гле ду, као што су ли це и
ру ке, али мо гу на ста ти и на
би ло ком дру гом де лу те ла,
из у зев дла но ва и та ба на.

Ви ти ли го се ле чи ПУ ВА те -
ра пи јом, ко ја пред ста вља зра -
че ње ко же ул тра ви о лет ним А
зра ци ма уз ло кал ну при ме ну
фо то сен зи би ли зи ра ју ћих ма -
те ри ја из гру пе псо ра ле на. Ме -
ђу тим, ова тех ни ка тра је ду го
и штет на је за це ло ку пан ор -
га ни зам због зра че ња, а при -
том ве о ма рет ко до во ди до из -

ле че ња. Ко жа за хва ће на ви -
ти ли гом из у зет но је осе тљи ва
на ди рект но де ло ва ње сун че -
вих зра ка, што је ло гич но ако
се има у ви ду за штит на уло -
га пиг мен та ме ла ни на. На
тим ме сти ма ко жа на сун -
ча ње ре а гу је бур но – цр ве -
ни лом и пли ко ви ма.

Од ко зме тич ких трет ма на
мо гу се ра ди ти ско ро сви, а
нај ви ше се пре по ру чу ју трет -
ман ки се о ни ком, ме зо те ра пи -
ја и би о ло шки трет ма ни ли ца.

У ју жном Ба на ту 
про шле го ди не 991
но ви слу чај 
обо ле ва ња од 
ди ја бе те са ме ли ту са

У све ту 425 ми ли о на
љу ди има ше ћер ну
бо лест

Свет ски дан бор бе про тив ше -
ћер не бо ле сти, 14. но вем бар,
обе ле жен је и ове го ди не с ци -
љем да се скре не па жња и ин -
те ре со ва ње јав но сти на мо гућ -
ност при мар не пре вен ци је овог
обо ље ња, као и на сло же ност
по сле ди ца ко је ди ја бе тес са со -
бом но си. Ди ја бе тес спа да у
јед ну од нај че шћих хро нич них
не за ра зних бо ле сти и пред ста -
вља ве ли ки јав но здрав стве ни
про блем и у све ту и у на шој зе -
мљи. Те ма Свет ског да на ди ја -
бе те са ове и на ред не го ди не је
„Ди ја бе тес и по ро ди ца”.

Алар мант на прог но за
У све ту да нас го то во 425 ми -
ли о на љу ди има ди ја бе тес. То
зна чи да је обо ле ла сва ка је да -
на е ста од ра сла осо ба. Иа ко ови
по да ци уно се не мир, још је
алар мант ни ја на ја ва да ће број
љу ди с ди ја бе те сом до 2030.
го ди не до сти ћи чак 522 ми ли -
о на.

Сва ка дру га осо ба с ди ја бе -
те сом не зна да је обо ле ла. Пре -
ко ми ли он де це и адо ле сце на -
та има тип 1 ди ја бе те са. Са мо
то ком про шле го ди не ди ја бе -
тес је био узрок че ти ри ми ли о -

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ДИ ЈА БЕ ТЕ СА

ПРЕ СУД НА РА НА ДИ ЈАГ НО ЗА 
И ПО ДР ШКА ПО РО ДИ ЦЕ

на смрт них ис хо да ши ром пла -
не те, а тро шко ви у здрав ству у
ве зи са овом бо ле шћу ла ни су
из но си ли нај ма ње 727 ми ли -
јар ди до ла ра – то је ви ше од
вој ног бу џе та од бра не САД и
Ки не за јед но!

И у Ср би ји је ди ја бе тес пе ти
во де ћи узрок уми ра ња, али и
оп те ре ће ња бо ле сти ма. Ин сти -
тут за јав но здра вље Ср би је про -
це њу је да око 710.000 од ра -
слих ста нов ни ка Ср би је чи не
ди ја бе ти ча ри. По ло ви ну обо -
ле лих чи ни рад но спо соб но ста -
нов ни штво, а код при бли жно
39% осо ба бо лест ни је ди јаг -
но сти ко ва на, па оне и не зна ју
да има ју ди ја бе тес. На жа лост,

бо лест се код ско ро тре ћи не
обо ле лих от кри је слу чај но, ка -
да већ уз на пре ду је и ка да на -
сту пе ком пли ка ци је.

Ста ти стич ки по да ци су слич -
ни и ка да је реч о на шем окру -
гу. То ком 2017. го ди не За во ду
за јав но здра вље Пан че во при -
ја вљен је 991 но ви слу чај обо -
ле ва ња од ди ја бе те са ме ли ту са
на те ри то ри ји ју жног Ба на та.
Ако по сма тра мо по след њих пет
до де сет го ди на, ин ци ден ци је
по ка зу ју да у Ју жно ба нат ском
окру гу од ди ја бе те са ме ли ту са
ти па 2 че шће обо ле ва ју же не
не го му шкар ци, а нај ве ћи број
но во о бо ле лих ре ги стру је се у
уз ра сту 50–64 го ди не.

Фак то ри ри зи ка
Ве ћи на обо ле лих на све ту има
тип 2 ди ја бе те са, ко ји се у ве -
ли кој ме ри мо же спре чи ти кроз
ре дов ну фи зич ку ак тив ност,
пра вил ну и урав но те же ну ис -
хра ну и про мо ци ју здра вог жи -
вот ног окру же ња. У мо ди фи -

ко ва њу фак то ра ри зи ка кључ -
ну уло гу има по ро ди ца.

На спре ча ва ње ком пли ка ци -
ја ди ја бе те са и по сти за ње бо -
љих ис хо да пре вас ход но ути чу
ра на ди јаг но за и бла го вре ме но
ле че ње. Ди ја бе тес мо же пред -
ста вља ти и ве ли ки еко ном ски
те рет за по је дин ца и по ро ди цу,
па су за то у пр ви план ово го ди -
шње кам па ње ис так ну ти до ступ -
ност ле ко ва, ме ди цин ских по -
ма га ла и ди ја бе то ло шке здрав -
стве не за шти те, бу ду ћи да они
знат но ути чу на ис ход бо ле сти.

Да би се ди ја бе тес др жао под
кон тро лом, нео п ход ни су сва ко -
днев на те ра пи ја, ре дов но пра ће -
ње бо ле сти, здрав на чин жи во та
и стал но уче ње о овом обо ље њу.
По др шка по ро ди це је кључ на.
Сто га, уко ли ко не ко од чла но ва
ва ше по ро ди це има ди ја бе тес,
упо знај те се с ри зи ци ма и зна -
ци ма упо зо ре ња ка ко би сте до -
при не ли спре ча ва њу раз во ја бо -
ле сти и на стан ка ком пли ка ци ја.

ПИ СМО ЧИ ТА О ЦА

За хвал ност Слу жби
хит не по мо ћи

Сва ко днев на те ра пи ја и ре дов но пра ће ње су не из о став ни

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција 
28. новембра

Због законских измена, добро-
вољни даваоци крви од сеп-
тембра крв више не дају у Слу-
жби трансфузије Опште бол-
нице, већ сада тај хумани чин
обављају у просторијама Црве-
ног крста, у Улици Жарка Зре-
њанина 15, и то само средом,
од 9 до 12 сати.

Поред тога, спроводе се и ак-
ције добровољног давалаштва у
школама и компанијама, а за све
њих су сада, уместо Трансфузије,
задужени Црвени крст и Завод за
трансфузију крви Војводине.

Наредну прилику да дате
крв и тако неком спасете жи-
вот имаћете у среду, 28. но-
вембра, од 9 до 12 сати, у Цр-
веном крсту. Крв могу дати
све здраве особе мушког и
женског пола од 18 до 65 го-
дина уколико задовоље меди-
цинске услове и критеријуме
након лабораторијског и ле-
карског прегледа. Размак из-
међу два давања код мушка-
раца је најмање три месеца, а
код жена најмање четири ме-
сеца.



Пре сти жна шко ла око ва на
сне гом. Тро је при ја те ља ко је
по ве зу је мрач на тај на. Де -
вој ка ко ју је од не ла ноћ.

Азур на оба ла, зи ма 1992.
У ле де ној но ћи, док је круг
гим на зи је па ра ли сан сне жном
олу јом, де вет на е сто го ди шња
Вен ка Ро квел, јед на од нај -
па мет ни јих уче ни ца за вр шне
го ди не, бе жи са сво јим про -
фе со ром фи ло зо фи је, с ко -
јим је би ла у тај ној ве зи. За
ову мла ду де вој ку љу бав је
све или ни шта. Ни ко је ни ка -
да ви ше не ће по но во ви де ти.

Азур на оба ла, про ле ће
2017. Не ка да не раз двој ни,
Фа ни, То ма и Мак сим – Вен -
ки ни нај бо љи при ја те љи –
ни су би ли у кон так ту од за -
вр шет ка за јед нич ког шко ло -
ва ња. По но во се са ста ју то -
ком оку пља ња бив ших уче -
ни ка. Два де сет пет го ди на
ра ни је, под спле том ужа сних

окол но сти, по чи ни ли су уби -
ство и за зи да ли те ло у са ли
за фи зич ко. Ис тој оној са ли
ко ја ће са да би ти сру ше на
ка ко би се на ње ном ме сту
по ди гла но ва згра да.

Сто га ви ше ни шта не сто -
ји на пу ту исти ни. Уз не ми -
ру ју ћој. Бол ној. Окрут ној...

ДРУШТВО
Петак, 23. 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 да ли сте
се не ка да на шли у жи вот ном
ла ви рин ту. „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 „Чо -
век из ла ви рин та” До на та Ка -
ри зи ја 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:

„Ско ро сва ког да на се на -
ла зим у жи вот ном ла ви рин -
ту. Лу там пу те ви ма ла ви рин -
та, гле да ју ћи ка ко да пре хра -
ним де цу и ка ко да, кад пи та -
ју има ли 20 ди на ра за ужи ну
за шко лу, од го вор бу де по зи -
ти ван.” 063/3879...

„Мо жда и је сам, али сам
има ла сре ћу да увек ода бе -
рем пра ви пут, па ни сам има -
ла осе ћај да сам у ла ви рин -
ту.” 064/2624...

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 ја књи га из де тињ ства је на
њих оста ви ла нај ја чи ути сак.
Они ће осво ји ти по је дан при -
ме рак књи ге „Хај дук из Бе о -
гра да” Гра ди ми ра Стој ко ви ћа.

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 су упра во би ле књи ге
Гра ди ми ра Стој ко ви ћа. Он је
мој оми ље ни пи сац из де тињ -
ства, а сад је до шло вре ме да
га упо зна ју и за во ле и мо ја
де ца.” 064/4951...

„Ну ши ће ви ’Хај ду ци’. Све -
вре ме но де ло ко је за во ли сва -
ко де те ко је га про чи та.”
063/8085...

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, 28. но вем 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.

Он је Јо хан Трол ман (1907–
1943), нај бо љи бок сер у на -
ци стич кој Не мач кој, али по -
сто ји јед на сит ни ца: он је
Ци га нин.

Јо ха нов жи вот се на гло убр -
за ва ка да као де те от кри је
бокс и поп не се у ринг. Он у
тај спорт до но си вред но сти и
тра ди ци ју свог на ро да и оства -
ру је сен за ци о нал не по бе де, с
пу бли ком (на ро чи то жен ском)
у за но су. Али Ци га нин ни је
по пут оста лих Не ма ца: ка ко
мо же да пред ста вља ве ли ку
Не мач ку на Олим пи ја ди
1928? Пу те ви успе ха убр зо ће
му би ти за пре че ни, по ли тич -
ка кли ма се по гор ша ва, на -
ци зам ће окре ну ти све на гла -

вач ке, па та ко и ње гов жи вот
и жи вот ње го ве по ро ди це. Ни -
је ва жно што је Јо хан нај бо -
љи: упр кос по бе ди у рин гу
би ће му оспо ре на шам пи он -
ска ти ту ла у сред њој и по лу -
те шкој ка те го ри ји.

„Шам пи он” 
Да ри ја Фоа

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Де вој ка и ноћ” 
Ги јо ма Му соа

Два чи та о ца ко ји до сре де, 28. но вем 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 -
ли ко је те шко са чу ва ти тај ну?”, на гра ди ће мо по јед ним при -
мер ком књи ге „Де вој ка и ноћ” Ги јо ма Му соа. 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

Жи вот ни ла ви ринт

Нај мла ђи џу ди сти из на шег
гра да има ли су успе ха на тур -
ни ру „Тро феј Све ти слав Ива -

но вић Ес”, ко ји је одр жан про -
шлог ви кен да у Бе о гра ду, у
ор га ни за ци ји ЏК-а Пар ти зан.

Злат не ме да ље за Ди на мо
осво ји ли су Ми ли ца Се ку ло -
вић и Ђор ђе Ја ки мов ски. Сре -

бром су се оки ти ли Де јан До -
лин га, Урош Ђу ри шић, Ни -
ко ла Мир ко вић, Ма те ја Зу -
бо вић и Ми лош Сто ја но вић,
а брон зе су за ра ди ли Ни ко ла
До лин га и Ни ко ла Ми тић.

На овом тур ни ру су се над -
ме та ли и чла но ви ЏК-а Пан -
че во.

Вук Вељ ко вић је осво јио
зла то, а Ма те ја Ка ли нић и
Ни на Ал би ја нић за ра ди ли су
сре бр на од лич ја. 

A. Ж.

ПРО МЕ НЕ У РАГ БИ СА ВЕ ЗУ СР БИ ЈЕ

СТО ЈА ДИ НО ВИЋ НО ВИ ПРЕД СЕД НИК
Ве ли ко при зна ње 
на шем су гра ђа ни ну

Игра с ја ја стом 
лоп том на до бром пу ту

На не дав но одр жа ној ван ред -
ној из бор ној скуп шти ни Раг -
би са ве за Ср би је иза бра но је
но во ру ко вод ство нај ви шег
ру ко во де ћег те ла у игри с ја -
ја стом лоп том у на шој зе -
мљи.

По сле остав ке пред сед ни ка
Да ни ла Бу ла то ви ћа, усло вље -
не број ним при ват ним и по -
слов ним оба ве за ма, одр жа на је
скуп шти на на ко јој су де ле га -
ти иза бра ли но во ру ко вод ство
РСС-а.

У на ред не че ти ри го ди не
функ ци ју пред сед ни ка Раг би
са ве за Ср би је оба вља ће наш
су гра ђа нин Игор Сто ја ди но -
вић, ко ји до ско ра био пот -
пред сед ник РСС-а и спорт ски
ди рек тор Раг би клу ба „Ди на -
мо 1954”, с ко јим је по сти гао
мно го успе ха.

За ге не рал ног се кре та ра РСС-а
име но ван је Мар ко Јо ва но вић
из Бе о гра да, ко ји је до са да оба -
вљао ду жно сти тех нич ког ди -
рек то ра са ве за, а но ви чла но ви
Управ ног од бо ра по ста ли су То -
ми слав Пет ко вић из Бе о гра да,
Го ран По ро бић из Но вог Са да
и До бри во је Не гић из Ло зни це.

Скуп шти на са ве за јед но гла -
сно је усво ји ла из ве штај о ра -
ду у прет ход ном пе ри о ду. Де -
ле га ти су за хва ли ли до са да -
шњем пред сед ни ку Да ни лу Бу -
ла то ви ћу и ге не рал ном се кре -
та ру Сте ва ну Или ја ше ви ћу на
тру ду и ра ду ко ји су уло жи ли у
про те клих де сет ме се ци на нај -
ви шим по зи ци ја ма у срп ском
раг би ју.

Пред Иго ром Сто ја ди но ви -
ћем и ње го вим са рад ни ци ма
је пе ри од ка да игру с ја ја стом
лоп том тре ба да учи не још по -
пу лар ни јом и вра те је на ста зе
не ка да шњих успе ха. Не тре ба
сум ња ти да ће ови ен ту зи ја сти
и ве ли ки за љу бље ни ци у раг би
ус пе ти у сво јим на ме ра ма.

Срећ но!

А. Жив ко вић

КА ДЕТ СКИ ТУР НИР У ША ХУ

Зла то за Ву ка, Пан те ли ји сре бро
Про шлог ви кен да у Зре ња ни -
ну је одр жан ша хов ски тур -
нир у кон ку рен ци ји ка де та,
под на зи вом „Пе тров град
опен”. Уче ство ва ло је око пе -
де сет мла дих игра ча из це ле

зе мље, а ШК „Аље хин” из на -
шег гра да оства рио је још је -
дан за па жен успех.

У гру пи де ча ка до два на -
ест го ди на Вук Ка нач ки је

осво јио пр во ме сто.
Ипак, нај при јат ни је из -
не на ђе ње био је Пан -
те ли ја По пић, ко ји је
за слу жио сре бр но од -
лич је у над ме та њу нај -

мла ђих ша хи ста.
Члан ШК-а

„Цр ве на зве зда” из
Бе о гра да Лу ка Ри -
стић, ко ји на сту па
и за ШК „Аље хин”,
до стој но је пред ста -
вљао на шу зе мљу на
Свет ском пр вен ству
у Шпа ни ји. Он је
осво јио шест по е на
из је да на ест пар ти -

ја, а бо до ве је са ку пљао
про тив ри ва ла ко ји
има ју мно го ве ћи реј -
тинг од ње га.

А. Ж.

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

Клинци нижу медаље



У јед ном од бе о град ских су до -
ва још увек тра је суд ски про -
цес про тив Са шка Бо ге ског, оп -
ту же ног за пре ко ра че ње ну жне
од бра не због то га што је пре
не ко ли ко го ди на на пао и те -
шко по вре дио ло по ва ко ји му
је у ноћ ним са ти ма ушао у стан.
Иа ко је ло пов, те шко ра њен,
ус пео да по бег не и ис тр чи на
ули цу, по сле сто ти нак ме та ра
је пао и пре ми нуо, а Бо ге ски
се и дан-да нас су ди и по ку ша -
ва да до ка же да ни је крив, јер
је са мо бра нио сво ју по ро ди цу
и дом.

Ка жња ва ње оних ко ји бра не
сво је не крет ни не од ло по ва
уско ро ће мо жда би ти про -
шлост, за то што је не ко ли ко
по сла ни ка Скуп шти не Ср би је
за тра жи ло на за се да њу пар ла -
мен та, ко је је у то ку, да бу ду
про ме ње не од ред бе Кри вич ног
за ко ни ка и да у скуп штин ску
про це ду ру бу де увр штен и њи -
хов пред лог за ко на о до пу ни
Кри вич ног за ко ни ка ко јим се

де кри ми на ли зу је ну жна од бра -
на и уво ди не по вре ди вост ста -
на и дру гих про сто ри ја у од ре -
ђе ним слу ча је ви ма. У пред ло -
гу но вог чла на ко ји су под не -
ли, из ме ђу оста лог, пи ше:

„Учи ни лац ко ји је пре ко ра -
чио гра ни це ну жне од бра не од -
би ја ју ћи од свог до бра или до -
бра дру гог исто вре ме ни про -
тив прав ни на пад ко ји је из вр -
шен под прет њом упо тре бе ва -
тре ног или хлад ног оруж ја, и

то нео вла шће ним про до ром,
или прет њом да ће про дре ти у
учи ни о чев стан или за тво ре не
про сто ри је, не ће се ка зни ти”.

У обра зло же њу пред ло га да
се Кри вич ни за ко ник до пу ни
овим чла ном пи ше да је то нео -
п ход но ка ко би љу ди ко ји су
ри зи ко ва ли свој жи вот да би
од бра ни ли по ро ди цу и имо ви -
ну од раз бој ни ка би ли за шти -
ће ни од не по треб них тро шко -
ва, бо рав ка у при тво ру и стре -

са ко ји иза зи ва до ка зи ва ње пре -
ко ра че ња ну жне од бра не.

„Пред ло же на до пу на Кри вич -
ног за ко на је пр вен стве но усме -
ре на на де мо ти ви са ње раз бој -
ни шта ва, за шти ту не по вре ди во -
сти ста на, као и на за шти ту људ -
ских пра ва жр та ва раз бој ни шта -
ва. До са да шња ре ше ња Кри вич -
ног за ко ни ка су под ра зу ме ва ла
да жр тва раз бој ни штва мо ра да
до ка зу је да је упо тре би ла аде -
кват ну си лу као од го вор на раз -
бој ни штво. Услед стре са ко ји на -
ста је код вла сни ка ста на ка да
ње го ву не крет ни ну по вре ди и
на пад не раз бој ник, не мо гу ће је
пра вил но ра су ђи ва ти о то ме шта
је аде кват на са мо од бра на. По -
след њи ова кав при мер јав ност
је ви де ла у ма ју 2013. го ди не,
ка да је Са шко Бо ге ски про вео
30 да на у при тво ру са мо за то
што је бра нио сво ју по ро ди цу,
имо ви ну и не по вре ди вост вла -
сти тог ста на од раз бој ни ка”, та -
ко ђе пи ше у пред ло гу за до пу ну
Кри вич ног за ко ни ка.

При пад ни ци Кри ми на ли стич -
ке по ли ци је у Пан че ву и њи -
хо ве ко ле ге у дру гим гра до ви -
ма ши ром Ср би је убу ду ће ће
оба вља ти сво је за дат ке још бр -
же и ефи ка сни је.

На це ре мо ни ји одр жа ној ових
да на, ко јој су при су ство ва ли
ми ни стар уну тра шњих по сло -
ва Не бој ша Сте фа но вић и ње -
го ви са рад ни ци, кри ми на ли -
стич ким по ли цај ци ма су уру -
че на 322 но ва ау то мо би ла ко је
је за њих ку пи ло Ми ни стар ство
уну тра шњих по сло ва Ср би је.

– Дра го ми је да да нас има -
мо при ли ку да по бољ ша мо усло -
ве ра да кри ми на ли стич ке по -
ли ци је у свих 27 по ли циј ских
упра ва у Ср би ји и ти ме им омо -
гу ћи мо да бу ду још ефи ка сни -
ји – ис та као је Сте фа но вић.

Он је до дао да за по сле ни у
Упра ви кри ми на ли стич ке по ли -
ци је (ор га ни за ци о ној је ди ни ци

МУП-а ко ја об је ди њу је све кри -
ми на ли стич ке по ли ци је ши ром
Ср би је), ко ји оства ру ју нај бо ље
ре зул та те на уна пре ђе њу без бед -
но сти гра ђа на Ср би је, мо ра ју да
има ју до бре усло ве за рад. Он је
за хва лио при пад ни ци ма Кри -
ми на ли стич ке по ли ци је, јер су
у про те клом пе ри о ду има ли из -
у зет не ре зул та те и ре ша ва ли и
нај сло же ни ја кри вич на де ла, чи -
ме су по ка за ли да др жа ва мо же
на њих да се осло ни.

Ми ни стар Сте фа но вић је на -
гла сио да при пад ни ци Кри вич -
не по ли ци је мо ра ју да има ју
до бру опре му и тех ни ку.

– Наш за да так је да у овој и
на ред ној го ди ни по ја ча мо опе -
ра тив не спо соб но сти УКП-а,
упра во кроз ова кве на бав ке ко -
је ће им омо гу ћи ти лак ши рад.
Же ли мо исто вре ме но да по ка -
же мо и гра ђа ни ма Ср би је да
има ју спо соб ну, до бро опре -
мље ну и ор га ни зо ва ну по ли -
ци ју – на гла сио је Сте фа но вић.

Он је на ја вио да ће ме ђу при -
о ри те ти ма у ра ду МУП-а у на -
ред ној го ди ни би ти и об но ва
по ли циј ских ста ни ца и ин ве -
сти ра ње у но ве ком пју те ре. То
ће, пре ма ње го вим ре чи ма,
омо гу ћи ти гра ђа ни ма да још
ефи ка сни је и бр же за вр ша ва ју
сво је по сло ве у ве зи с ва ђе њем
лич них до ку ме на та. По ред по -
бољ ша ња усло ва ра да, Сте фа -

но вић је из ја вио да ће би ти по -
бољ шан и ма те ри јал ни по ло -
жај при пад ни ка МУП-а.

– Же лим да за хва лим пред -
сед ни ку Ср би је Алек сан дру Ву -
чи ћу и Вла ди на то ме што ће
по ли ци ја од сле де ће го ди не
мо ћи да ра чу на на но во по ве -
ћа ње пла та за де вет од сто. Тру -
ди ће мо се да за по сле ни у по -
ли ци ји сво јим ра дом оправ да -
ју по бољ ша ње у при ма њи ма,
али и да кроз из град њу ста но -
ва за при пад ни ке вој ске, БИА
и МУП-а по ка же мо за по сле -
ни ма у на шем ми ни стар ству
да Ре пу бли ка Ср би ја сто ји иза
њих и бри не о њи ма – на гла -
сио је Сте фа но вић.

ХРОНИКА
Петак, 23. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Два де сет де ве то го ди -
шња ки ња др жа ла 
ма ри ху а ну, та бле те с
нар ко ти ци ма и 
ди ги тал ну ва ги цу за
ме ре ње дро ге

Та ко ђе два де сет де ве -
то го ди шњи мла дић
чу вао три ло вач ке 
пу шке, ре вол вер, 
ва зду шну пу шку, око
170 ме та ка 
раз ли чи тих ка ли ба ра
и три оп тич ка ни ша на

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан че -
ву, по на ло гу над ле жног ту жи -
ла штва, под не ли су кри вич ну
при ја ву у ре дов ном по ступ ку
про тив два де сет че тво ро го ди -
шњег му шкар ца, због по сто ја -
ња осно ва сум ње да је из вр шио
кри вич но де ло нео вла шће на
про из вод ња и ста вља ње у про -
мет опој них дро га. По ли ци ја
је при ли ком пре тре са ње го вог
ста на и дру гих про сто ри ја про -
на шла 119 гра ма и 29 се мен ки
ма ри ху а не.

Пан че вач ки по ли цај ци су
под не ли кри вич ну при ја ву у
ре дов ном по ступ ку и про тив
два де сет де ве то го ди шње же не,
због по сто ја ња осно ва сум ње

да је из вр ши ла кри вич но де ло
нео вла шће на про из вод ња и ста -
вља ње у про мет опој них дро га.
То ком пре тре са ње ног ста на и
дру гих про сто ри ја про на ђе ни
су око 44 гра ма ма ри ху а не, 71
та бле та с ли сте пси хо ак тив них
суп стан ци и ди ги тал на ва ги ца
за пре ци зно ме ре ње.

При пад ни ци По ли циј ске
упра ве у Пан че ву су по на ло гу
над ле жног ту жи ла штва под не -
ли кри вич ну при ја ву у ре дов -
ном по ступ ку про тив два де сет -
де ве то го ди шњег мла ди ћа због
по сто ја ња осно ва сум ње да је
по чи нио кри вич но де ло не до -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

штви ма ухап си ли два де сет јед -
ну осо бу осум њи че ну за тр го -
ви ну нар ко ти ци ма и за не до -
зво ље но по се до ва ње и но ше ње
оруж ја. За пле ни ли су око 24
ки ло гра ма раз ли чи тих вр ста
дро га и од у зе ли 17 пу ша ка и
1.723 ко ма да му ни ци је.

Ме ђу ухап ше ни ма је ли це из
Сме де ре ва ко је је др жа ло пра -
ви ар се нал оруж ја у ку ћи сво је
же не: две ау то мат ске пу шке,
ло вач ки ка ра бин, 12 пи што ља,
ва зду шну пу шку, два дво гле да,
са бљу, вој ну па ли цу, пет се ки -
ри ца, вој ни ба јо нет, ору ђе руч -
не из ра де, др ве ну па ли цу с лан -
цем и ку глом на кра ју, две ма -
че те, два оп тич ка ни ша на, алу -
ми ни јум ски ко фер са 65 но вих
но же ва у фу тро ла ма и око 200
ме та ка раз ли чи тих ка ли ба ра.

Бе о град ски по ли цај ци ухап -
си ли су три осо бе осум њи че не
да су из вр ши ле раз бој ни штво
у две бан ке. Код њих су при ли -
ком пре тре са про на шли око
130 гра ма ко ка и на, ма њу ко -
ли чи ну ма ри ху а не, пи штољ и
осам ме та ка.

По ли ци ја у По жа рев цу је
при ли ком пре тре са ста на и ви -
кен ди це јед не осум њи че не осо -
бе про на шла ло вач ки ка ра бин,
ва зду шну пу шку, екс пло зив ну
на пра ву руч не из ра де, 15 ме -
та ка за ка ра бин и 60 па тро на
за ло вач ку пу шку. Осум њи че -
ни је, уз кри вич ну при ја ву, при -
ве ден над ле жном ту жи ла штву.

Пан че вач ка по ли ци ја је
по на ло гу Основ ног јав -
ног ту жи ла штва у на шем
гра ду ухап си ла Г.  А.
(1971) због по сто ја ња
осно ва сум ње да је из вр -
шио кри вич но де ло фал -
си фи ко ва ње ис пра ве.

Он се сум њи чи да је као
од го вор но ли це јед не при ват -
не фир ме из ме ста у око ли ни
Пан че ва на пра вио 174 ко ма -
да фал си фи ко ва них ре ги стар -
ских та бли ца. Осум њи че ни је,
уз кри вич ну при ја ву, при ве -
ден над ле жном ту жи ла штву.

– У Пан че ву су по себ но из -
ра же на два еко ло шка про бле -
ма: гра ђа ни још увек по сле
ку по ви на на пи ја ци и у про -
дав ни ца ма пре ви ше ко ри сте
пла стич не ке се, ко је за га ђу ју
жи вот ну сре ди ну и спо ро се
раз гра ђу ју, а осим то га, још
увек не ма ју фор ми ра ну на -
ви ку да од ре ђе не вр сте от па -
да ко ји мо же да се ре ци кли -
ра одва ја ју на стра ну, већ га
ба ца ју – из ја ви ла је ових да -
на у про сто ри ја ма „Хи ги је -
не” Кри сти на Цве ја нов, ди -
рек тор ка на ци о нал ног опе -
ра те ра за упра вља ње ам ба ла -
жним от па дом „Еко стар пак”.

Она је до да ла да је же ља да
се Пан чев ци у ве ћој ме ри за -
ин те ре су ју за ре ци кла жу би -
ла по вод за ак ци ју ко ја је одр -
жа на у на шем гра ду то ком
ав гу ста и сеп тем бра. Уче ство -
ва ли су „Еко стар пак”, „Хи ги -
је на” и „Зе ле ни ло”, као и НВО
Уни ја мла дих из Ја бу ке.

Ак ци ја се од ви ја ла сва ког
ви кен да, а тим да ни ма су
гра ђа ни ко ји су ишли на пи -
ја цу до но си ли пла стич не
фла ше и кон зер ве, ко је су
уба ци ва ли у по себ не кон теј -
не ре, по сле че га су они но -
ше ни у „Хи ги је нин” по гон за
ре ци кла жу. За уз врат, до би -
ја ли су брен ди ра не ша ре не
це ге ре са ам бле ми ма „Хи ги -
је не” и „Еко стар па ка”.

– На ша по ру ка је би ла да
наш от пад ко ји мо же да се
ре ци кли ра не ба ца мо би ло
где, већ са мо на оним ме -
сти ма где мо же да се при ку -
пи и од не се на ре ци кла жу.
Од зив гра ђа на је био од ли -
чан, па се у јед ном тре нут ку
де си ло да ви ше ни је би ло це -
ге ра. Пре за до вољ на сам и
због то га што су у ак ци ји уче -
ство ва ли рад ни ци„Хи ги је не”,
као и ак ти ви сти Уни је мла -
дих – до да ла је Кри сти на
Цве ја нов.

ВА ЖНА НО ВОСТ У МУП-у

Кри ми на ли стич ка по ли ци ја до би ла но ве ау то мо би ле

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.

По ли ци ја је то ком пре тре са
ста на у ко ме осум њи че ни жи ви
про на шла три ло вач ке пу шке,
ре вол вер, ва зду шну пу шку, око
170 ме та ка раз ли чи тих ка ли ба -
ра и три оп тич ка ни ша на.

Не ки ма од ових ли ца од ре -
ђен је при твор, а про тив дру гих
је под не та кри вич на при ја ва у
ре дов ном по ступ ку по сле се ри -
је ак ци ја ко је су по ли цај ци ових
да на из ве ли ши ром Ср би је.

То ком тих ак ци ја они су у
са рад њи с над ле жним ту жи ла -

ПРО ШЛЕ НЕ ДЕ ЉЕ УХАП ШЕН ПРИ ВАТ НИК

Пра вио ла жне 
ре ги стар ске та бли це

ЗА ВР ШЕ НА ВА ЖНА ЕКО ЛО ШКА АК ЦИ ЈА

Гра ђа ни по др жа ли
ре ци кла жу

При пад ни ци пан че вач ке по -
ли ци је ухап си ли су Т. А.
(1982) због по сто ја ња осно -
ва сум ње да је по чи нио кри -
вич на де ла кра ђа и те шка те -
ле сна по вре да.

Он се те ре ти да је из чај -
не ку хи ње Деч јег оде ље ња
Оп ште бол ни це у Пан че ву
од оште ће не украо нов ча -
ник с до ку мен ти ма, нов цем
и кар ти ца ма. По што га је

она при ме ти ла и по ку ша ла
да спре чи, Т. А. се ис тр гао и
по бе гао.

То је при ме ти ла ме ди цин -
ска се стра, ко ја је по ку ша ла
да га за у ста ви на сте пе ни ца -
ма, али ју је ло пов од гур нуо,
због че га је она па ла и сло -
ми ла ру ку. 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.

КРА ЂА У ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ

Лопов сломио руку
жртви

СА ОП ШТЕ ЊЕ МИ НИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПО СЛО ВА

КОД ТРО ЈЕ ПАН ЧЕ ВА ЦА ПРО НА ЂЕ НИ 
ДРО ГА И ОРУЖ ЈЕ

ПРЕД ЛО ЖЕ НА ИЗ МЕ НА ВА ЖНЕ ЗА КОН СКЕ ОД РЕД БЕ

Не ма ка жња ва ња за од бра ну не по вре ди во сти ста на



Пет на е сти Деч ји по зо ри шни
фе сти вал у Ја бу ци би ће одр -
жан иду ћег ви кен да, у ор га -
ни за ци ји До ма кул ту ре „Ко -
чо Ра цин”.

Овај већ тра ди ци о нал ни до -
га ђај стар то ва ће у су бо ту, 24.
но вем бра, у 17 са ти, у ве ли -
кој са ли на ве де не уста но ве, а
част да га отво ри, као и увек,
има ће до ма ће По зо ри штан це
„Ма ли принц” с пред ста вом
„Уо бра жен ко и Зве зда на”. На -
кон то га вој ло вач ки СКПД
„Ђе тван” из ве шће ко мад под
на зи вом „Пе тар Пан”. На кра -
ју пр ве ве че ри бе о град ски
деч ји те а тар од и гра ће пред -
ста ву „Да ни и ноћ”.

На ред ног да на, у не де љу,
25. но вем бра, та ко ђе од 17

са ти, „Мак си му сАрт” из Бе о -
гра да пред ста ви ће „Спа су до -
са ду”, а по том ће на сту пи ти
са мо Ја бу ча ни: уче ни ци тре -
ћег раз ре да Основ не шко ле
„Го це Дел чев” из ве шће ко -
мад „Ла ко ми ме чи ћи и ле њи
ма чак”; шти ће ни ци До ма за
ЛО МР „Ср це у Ја бу ци” от -
кри ће „Ко се ше та око све та”,
док је за са мо фи на ле за ду -
же на „За ча ра на прин це за” до -
ма ћег по зо ри штан ца „Ма ли
принц”.

Ба нат ски Бре сто вац: Дан то -
ле ран ци је обе ле жен је у пе так,
16. но вем бра, у шко ли. По пра -
вљен је мост у де лу на се ља Ку -
ти на 2 и по ста вљен је ле же ћи
по ли ца јац на ула зу у се ло код
фуд бал ског игра ли шта.

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, на
по зив КУД-а „Ко ло вит”, у пе -
так, 23. но вем бра, пу ту ју у
Гра ди шку (Ре пу бли ка Срп -
ска), где ће одр жа ти кон церт
с брат ским дру штви ма. Ра ди
уште де и бо љих усло ва у згра -
ди кул тур не уста но ве на ред -
них да на по че ће за ме на елек -
тро ин ста ла ци ја и нео н ских
те ла LED па не ли ма, ко ји не -
у по ре ди во ма ње тро ше, еко -
ло шки су нај при хва тљи ви ји
и да ју нај бо ље све тло.

До ло во: У то ку је уре ђе ње ка -
на ла код спорт ског цен тра.
Жур ка за мла де под на зи вом
„Feel the Vibe” би ће одр жа на у
су бо ту, 24. но вем бра, од 22 са -
та, у дис ко те ци До ма кул ту ре.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца је
на ру чи ла две спра ве за деч је
игра ли ште у пар ку. Кан це ла -
ри ја и би бли о те ка До ма кул -
ту ре пре се ље не су у но ву згра -
ду. Фол клор на сек ци ја те уста -
но ве је у су бо ту, 17. но вем -
бра, на сту пи ла на обе ле жа -
ва њу да на град ске шко ле „Ђу -
ра Јак шић”.

Ива но во: Основ на шко ла „Мо -
ша Пи ја де” у че твр так и пе -
так, 15. и 16. но вем бра, ор га -
ни зо ва ла је за за по сле не се -
ми нар у окви ру про јек та „За -
бра на дис кри ми на ци је”. Уче -
ни ци ви ших раз ре да по се ти -
ће сле де ће не де ље са јам на у -
ке у Бе о гра ду.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је,
уз по моћ ЈКП-а „Вод-ком”,
за са ди ла три де сет си бир ских
бре сто ва (ко је је до ни ра ло
ЈКП „Зе ле ни ло”) на три ло -
ка ци је – при о ба ље Ске ла, парк

и Спорт ско-ре кре а тив ни цен -
тар „По бе да”. На мол бу пред -
став ни ка се ла Во до при вред -
но пред у зе ће „Та миш –Ду нав”
очи сти ло је де по ни ју, а на
гра ђа не се апе лу је да бу ду са -
ве сни ји у од ла га њу ко му нал -
ног от па да.

Ка ча ре во: Пот пи сан је уго вор
о из ра ди ста ја ли шта у Фи -
скул тур ној ули ци, у бли зи ни
СРЦ-а „Је зе ро”. Пред став ни -
ци се ла за хва љу ју Шта бу за
ван ред не си ту а ци је и ко му -
нал ним пред у зе ћи ма „Хи ги -
је на” и „Зе ле ни ло” за га ше ње
де по ни је про шле не де ље. Пре -
да ва ње Пан че вач ке асо ци ја -
ци је за одр жи ви ре ги о нал ни
раз вој на те му „Бло гер ке са
се ла” одр жа но је у све ча ној
са ли Ме сне за јед ни це,  а циљ
је под сти ца ње жен ског пред -
у зет ни штва у се о ским сре ди -
на ма.

Омо љи ца: Ма га цин ЗТР-а „Ги -
гант” у Ули ци Ми хај ла Пу -
пи на упа лио се у уто рак, 20.
но вем бра, али је пра во вре ме -
ном ак ци јом ва тро га са ца на
вре ме ло ка ли зо ван. „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”, би ће одр жан 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 би ће пред ста -
вље на у пе так, 23. но вем бра,
у га ле ри ји „Бо ем”. Ше сто ри -
ца чла но ва пче лар ског дру -
штва до би ла су цер ти фи кат
за про из вод њу ме да за шти ће -
ног по ре кла из Де ли блат ске
пе шча ре, а у сре ду, 28. но -
вем бра, од 18 са ти, у све ча ној
са ли Ме сне за јед ни це, Ба линт
Ја нош из Му жље одр жа ће пре -
да ва ње на те му „Су бли ма ци -
ја ок сал ном ки се ли ном”. На -
ред ног да на, од 16 са ти, Дом
кул ту ре обе ле жи ће свој дан –
29. но вем бар, и то све ча ном
ака де ми јом и на сту пом фол -
кло ра ша и там бу ра ша. По том
ће у 19 са ти би ти отво ре на
из ло жба „Се ћа ње на Фра њу
Ра до ча ја”, а од 21.30 у ККК-у
ће на сту пи ти „Кре а тив ни не -
ред” и „Блуз де ли верс”.

Петак, 23. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 

Не кад су жи те љи 
ви ше ме ста би ли 
ин фор ми са ни пу тем
ло кал них но ви на, 
да нас по сто је са мо
јед не

Скуп шти не ме сних за јед ни ца
су, као што је по зна то, нај ни -
жи ор ган вла сти. На те ри то ри -
ји на шег гра да де ле се на град -
ске и се о ске. Док су пр ве на
не ки на чин има ле ма њи зна -
чај с об зи ром на то да од у век
рас по ла жу сим бо лич ним фи -
нан сиј ским сред стви ма, а и жи -
те љи ур ба ног је згра мно го су
упу ће ни ји на Град ску упра ву,
ове дру ге су би ле (и још увек
су) бит не за љу де чи ји су сер -
вис и пр ва ин стан ца за ре ша -
ва ње све ко ли ких про бле ма.

Ни је зго рег по но ви ти да ме -
сне скуп шти не у се ли ма бро је
из ме ђу де вет и пет на ест сто -
ли ца за пред став ни ке гра ђа на,
ко ји их ре дов но би ра ју на сва -
ке че ти ри го ди не. Ман дат им
мо же би ти кра ћи са мо ка да до -
ђе до рас пу шта ња по ме ну тог
ор га на (услов за то је ка да са -
ста нак ни је одр жан нај ду же
ше зде сет да на, што је го то во
си гур но сиг нал да не ма вла да -
ју ће ве ћи не).

Та ко не што, ипак, тре нут но
ни је на днев ном ре ду, бу ду ћи
да од 2016. го ди не, ка да су одр -

жа ни по след њи ре дов ни из бо -
ри, ни је би ло смет њи у функ -
ци о ни са њу овог ор га на вла сти
ни у јед ном од де вет на се ље -
них ме ста.

Све у све му, ме сне за јед ни -
це су и да ље цен тар оку пља ња
љу ди из пан че вач ких се ла, иа -
ко, на жа лост жи те ља ру рал -
них сре ди на, ви ше не ма ју оно -
ли ку моћ, оли че ну пре све га у
бу џе ти ма ко ји су не ка да „те -
жи ли” и ви ше де се ти на ми ли -
о на ди на ра го ди шње (да нас је

то у про се ку пет-шест), ни ти
има ју ин ге рен ци је по пут по -
ста вља ња ру ко вод ста ва ло кал -
них ко му нал них пред у зе ћа или
мо гућ ност фи нан си ра ња спорт -
ских клу бо ва и удру же ња.

Но и упр кос то ме ста нов ни -
ци де вет пан че вач ких на се ље -
них ме ста има ју по тре бу за ме -
сним за јед ни ца ма, ко је су по -
чет на тач ка за ре ша ва ње сва -
ког њи хо вог по је ди нач ног и ко -
лек тив ног про бле ма.

Ме ђу тим, по ста вља се пи та -

ње ко ли ко су они упо зна ти с
ра дом ме сних скуп шти на и њи -
хо вим над ле жно сти ма.

По све му су де ћи, ве о ма ма -
ло. Раз ло га за то је мно го, а
мо жда их тре ба по тра жи ти и у
то ме што у по след ње вре ме не
по сто је ме ди ји ко ји би их о то -
ме ре дов но ин фор ми са ли. То
се пре све га од но си на но ви не,
ко јих је пре де се так го ди на би -
ло у ви ше ме ста. Та ко су у Омо -
љи ци ег зи сти ра ла чак два ли -
ста; у Но вом Се лу ду го су из -
ла зи ле „На ше но ви не”, у нај -
ма њем ов да шњем се лу – „Ива -
но вач ки до бо шар”, а у из ве -
сном пе ри о ду и „Гло гоњ ске но -
ви не”.

Је ди не пре жи ве ле су „Стар -
че вач ке”, ко је већ го ди на ма,
без из у зе та ка, сва ког ме се ца
до но се нај ак ту ел ни је ве сти, а
тре ћа стра на сва ког бро ја тог
ли ста ре зер ви са на је за ин фор -
ма ци је с по след ње сед ни це
Скуп шти не Ме сне за јед ни це.

То је и не ка вр ста „пел це ра”
по ко јем ће „Пан че вац”, због
на ве де не ва жно сти, убу ду ће об -
ја вљи ва ти са же те за пи се о ра -
ду тог ор га на вла сти из свих
се ла. Не што слич но као што
то ра ди и ка да је реч о из ве -
шта ји ма са Скуп шти не гра да
Пан че ва.

С тим су се сло жи ли чел ни
љу ди из свих на се ље них ме -
ста, а све у ин те ре су ква ли тет -
ни јег ин фор ми са ња гра ђа на.

СЕЛО

УСКО РО НА СТРА НИ ЦИ ПО СВЕ ЋЕ НОЈ СЕ ЛУ

ИЗ ВЕ ШТА ЈИ СА СЕД НИ ЦА 
МЕ СНИХ СКУП ШТИ НА

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ЗА ВИ КЕНД ДЕЧ ЈИ ПО ЗО РИ ШНИ ФЕ СТИ ВАЛ

Ма ли ша ни по но во
глу ме у Ја бу циНО ВИ ДИ РЕК ТОР СТАР ЧЕ ВАЧ КОГ ДО МА КУЛ ТУ РЕ – ДАР КО ЈЕ ШИЋ

Усто ли че ње књи ге је дан од ци ље ва
По чет ком ок то бра Скуп шти на
гра да по ста ви ла је Дар ка Је -
ши ћа, ро ђе ног 1979. го ди не, за
вр ши о ца ду жно сти но вог ди -
рек то ра стар че вач ког До ма кул -
ту ре „29. но вем бар”. По ред то -
га што по се ду је ди пло му ви со -
ке струч не спре ме, не ке од став -
ки у би о гра фи ји овог Стар чев -
ца, ко је га ре фе ри шу за по ме -
ну то ме сто, је су то што се ду го
ба вио пи са њем по е зи је, што је
ау тор књи ге о че тр де сет го ди -
на по сто ја ња стар че вач ког ро -
кен ро ла под на зи вом „Ро ке ри
из нео ли та”, а мо мен тал но до -
вр ша ва и свој пр ви ро ман. Од
сре ди не две хи ља ди тих го ди на
уче ство вао је у ра ду Кре а тив -
ног кул тур ног клу ба, то јест од
са мог осни ва ња тог удру же ња,
ка да је во дио ли те рар ну сек -
ци ју, као и број не књи жев не
ве че ри у уло зи мо де ра то ра.

По сту па њу на ду жност он
је, што је и ло гич но, на пра вио
ана ли зу по сто је ћег ста ња.

– Пр во што ме је до че ка ло,
је сте за вр ше так ре но ви ра ња би -
бли о те ке и га ле ри је „Бо ем”,

чи је смо пу шта ње у рад не дав -
но обе ле жи ли скром ном све -
ча но шћу. Што се ти че дру гих
ула га ња у ин фра струк ту ру, по -
ред ре дов ног одр жа ва ња, у пер -
спек ти ви ће глав ни при о ри тет
би ти кров на кон струк ци ја, ко -
ја зах те ва ве ли ку ин ве сти ци ју.
Ка да је реч о ак ту ел ним ра до -
ви ма, тре нут но на дру гом спра -

ту на ше згра де при во ди мо кра -
ју уре ђе ње про сто ри је ко јом ће
рас по ла га ти удру же ње же на, а
тик уз њу би ће и умет нич ка
ра ди о ни ца. Мо рам да ис так -
нем и то да у дру гом де лу згра -
де, чи ји је улаз из сме ра пар -
ка, већ го ди на ма ег зи сти ра ви -
ше удру же ња, по пут из ви ђа ча,
пче ла ра, ло ва ца и му зи ча ра, с

ко ји ма има мо ко рек тан од нос.
Исто ва жи и за за куп це три ју
ло ка ла – на во ди Је шић.

Ка да је реч о про гра ми ма,
он ис ти че да је са мо по се би
ве ли ки иза зов и на ста ви ти одр -
жа ва ње по сто је ћих до га ђа ја.

– Ту пре све га ми слим на из -
ло жбе у га ле ри ји „Бо ем”, „Да -
не дру же ња” и не дав но одр жа -
ну „Стар че вач ку там бу ри цу”. Не
бих да смет нем с ума ни са рад -
њу с Кре а тив ним кул тур ним
клу бом, као на при мер по во -
дом ор га ни за ци је пред сто је ћег
фе сти ва ла аку стич не ги та ре „Га -
ши ни акор ди”. Што се бу дућ -
но сти ти че, на ме ра ми је да
уста но ви мо не што по пут стар -
че вач ких да на књи ге, и то у са -
рад њи са основ ном шко лом, ка -
да би смо до во ди ли и по зна те
књи жев ни ке. С дру ге стра не, с
об зи ром на то да наш Дом кул -
ту ре и да ље но си на зив „29. но -
вем бар”, на сто ја ће мо да убу ду -
ће тај да тум обе ле жа ва мо при -
год ним са др жа ји ма – на ја вљу -
је но ви в. д. ди рек то ра До ма
кул ту ре. Ј. Ф.

Основ на шко ла „Ол га Пе тров”
у крат ком пе ри о ду ор га ни зо -
ва ла је две за ни мљи ве ван на -
став не ак тив но сти.

Нај пре је у окви ру про јек -
та „Чи та лач ки ма ра тон”, уз
по др шку Из да вач ке ку ће
„Клет”, оформ љен чи та лач ки
клуб за уче ни ке од пе тог до
осмог раз ре да. Реч је о пет
ра ди о ни ца, то јест де ба ти о
ро ма ни ма за де цу и мла де,
ко је ће до кра ја го ди не во ди -
ти про фе сор ка ен гле ског је -
зи ка Ми ли ца Ши мрак и би -
бли о те кар ка Ми ља на Зе јак.
Ову ак ци ју је по др жа ло и Ми -
ни стар ство про све те.

Не ду го за тим, као и прет -
ход них го ди на у ово вре ме, ђа -

ци и на став ни ци обе ле жи ли су
Дан то ле ран ци је. У то ме су на -
ро чи то пред ња чи ли чла но ви
уче нич ког пар ла мен та, пра ће -
ни буд ним оком мен то ра – пе -
да го га Кри сти не Пин та рић, на -
став ни ка тех нич ког и тех но ло -
ги је Ђу ри це Јан ко ви ћа и по -
ме ну те Ми ља не Зе јак.

Та ко је у пе так, 16. но вем -
бра, у оде ље њи ма пе тог раз ре -
да на ви део-би му при ка за на
при год на пре зен та ци ја о то ле -
ран ци ји, на кон че га је усле ди -
ла крат ка ди ску си ја. Де ца су
том при ли ком учи ла о ва жно -
сти при хва та ња раз ли чи то сти,
нео п ход но сти ме ђу соб ног ува -
жа ва ња, као и о пре вен ци ји и
спре ча ва њу на си ља.

НО ВЕ АК ТИВ НО СТИ БРЕ СТО ВАЧ КЕ ШКО ЛЕ

О чи та њу и то ле ран ци ји



Уче ство ва ло де вет на ест
со лист ки ња

Тре ћи фе сти вал „Lady Wind”
одр жан је у не де љу, 18. но вем -
бра, у На род ном му зе ју Пан -
че во.

Ове го ди не у пет ста ро сних
ка те го ри ја так ми чи ле су се уче -
ни це из МШ „Вла ди мир Ђор ђе -
вић” из Бе о гра да, МШ „Јо сиф
Ма рин ко вић” из Зре ња ни на, МШ
„Ва тро слав Ли син ски” из Бе о -
гра да, МШ „Јо сип Сла вен ски”
из Бе о гра да, МШ „Иси дор Ба -
јић” из Но вог Са да и пред став -
ни це Му зич ког цен тра Пан че во.

На сту пи ло је де вет на ест со -
лист ки ња – де вет на фла у ти,
шест на хор ни, јед на на ме ло -
фо ну и по је дан трио у че твр -
тој и пе тој ка те го ри ји.

У прет ка те го ри ји злат ну ме -
да љу осво ји ла је Лен ка Ор со -
лић (фла у та) из МШ „Ва тро -
слав Ли син ски” из Бе о гра да,
док су у пр вој ка те го ри ји до де -
ље не две злат не ме да ље: фла у -
тист ки ња ма Ле ни Бер ко вић
(МШ „Ј. Ма рин ко вић”, Зре ња -
нин) и Уни Ци цва рић (МШ „В.
Ли син ски”, Бе о град). Нај бо ља
хор нист ки ња у овој ка те го ри ји
би ла је Ва ња Ћо сић из МШ „В.
Ли син ски” из Бе о гра да. У дру -
гој ка те го ри ји злат не ме да ље су
осво ји ле Оли ве ра Ву ле та на фла -
у ти (100 бо до ва) из МШ „Иси -
дор Ба јић” из Но вог Са да и хор -
нист ки ња Ми ли ца Мар ко вић
(98 бо до ва) из МШ „Ј. Сла вен -

ски” из Бе о гра да. У тре ћој ка -
те го ри ји злат не ме да ље су осво -
ји ле Ка та ри на Гво зде но вић на
фла у ти (97 бо до ва) из МШ „Иси -
дор Ба јић” из Но вог Са да, Не -
ве на Га вра но вић на ме ло фо ну
(98,33 бо да), пред став ник Му -
зич ког цен тра из Пан че ва, и
трио „The Flutifuls” из МШ „Иси -
дор Ба јић” из Но вог Са да. У че -
твр тој ка те го ри ји на сту пио је
трио „Тан го” Му зич ког цен тра
Пан че во, у са ста ву: Ди ми три је
Па влов (фа гот), Ма ри ја на Га -
вра но вић (фа гот) и Не ве на Га -
вра но вић (кла вир). Трио „Тан -

го” осво јио је 99 бо до ва. У пе тој
ка те го ри ји на сту пио је трио „Ду -
хо ви”, у са ста ву Ма ри ја Ште -
фан (тру ба), Со фи ја Па ско ски
(тру ба) и Ма ри ја на Га вра но вић
(ба ри тон хор на). Они су осво -
ји ли 99,33 бо да.

Так ми ча ре је при пре ма ло де -
сет про фе со ра, а со ли сте пра -
ти ло осам кла вир ских са рад -
ни ка. То ком про гра ма из ве де -
не су ком по зи ци је пан че вач -
ких ау то ра: ну ме ру „Са мо хва -
ла” Ан та ла На ђа на хор ни је
од сви ра ла Ми ли ца Мар ко вић
из Бе о гра да, „Успа ван ку” Ма -

ри ја не Га вра но вић на ме ло фо -
ну је из ве ла Не ве на Га вра но -
вић, а трио „Ду хо ви” из вео је
зах тев ну ком по зи ци ју Ма ри ја -
не Га вра но вић „Игра ду хо ва”.

Чла ни це Му зич ког цен тра,
се стре Га вра но вић, би ле су за -
сту пље не у ви ше ди сци пли на:
Ма ри ја на се по ја ви ла као ком -
по зи тор (ни је так ми чар ска ди -
сци пли на), сви рач на фа го ту и
те нор хор ни и као пра ти лац на
кла ви ру, а Не ве на се пред ста -
ви ла као со ли ста на ме ло фо ну
и као члан три ја, у ко јем је
сви ра ла кла вир.

У Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти у сре ду, 14. но вем бра, отво ре -
на је из ло жба сли ка Дра га Тер зи -
ћа под на зи вом „Све тло сти ста -
кла”. Из ло жби је при су ство вао и
исто ри чар умет но сти Ни ко ла Ку -
со вац, ку стос На род ног му зе ја у
Бе о гра ду.

Он је ис та као да већ ду го пра -
ти рад ау то ра из ло жбе и да је при -
ме тио да он у сво јим ра до ви ма не
кри је ле по ту.

– Тер зић се опре де лио
за јед ну уми ља ту, бла го -
род ну и плод ну ба нат ску
рав ни цу. Ка да се про ше -
та те ме ђу ње го вим де ли -
ма, осе ћа те да сте на не -
ком тлу ко је ра ђа и то
тре ба са чу ва ти – ре као је
Ку со вац.

Из ло жба је осврт на
ско ро два де сет пет го ди на умет -
нич ког ра да.

– Ја сам у су ко бу са чо ве ком
ка да је у пи та њу оно што пред -
ста вља мо је сли кар ство. Из оп -
штио сам чо ве ка са сли ка, јер он
ре ме ти тај не ки при род ни ри там.
Ште ти, не схва та ју ћи да ће, ако
уни шти при ро ду, уни шти ти и са -
мог се бе. Оту да су мо ја не ба цр -
ве на и пре те да ће јед ног да на
тем пе ра ту ре би ти ви ше од пе де -
сет сте пе ни. Ка да су пла ва, он да
је и мо ја ду ша сми ре на. Лак ше је
сли ка ти оно што је у при ро ди

она ко ка ко је бож ја при ча – ис та -
као је Тер зић.

Дра го Тер зић је ро ђен 1956. го -
ди не у Пље вљи ма. Еко но ми ста је
и цр та уљем на ста клу. Члан је
Га ле ри је на ив не умет но сти у Ко -
ва чи ци, Му зе ја на ив не умет но -
сти у Ја го ди ни и Га ле ри је ли ков -
них са мо раст ни ков Треб ње у Сло -
ве ни ји. Та ко ђе је део ор га ни за -
ци је „Fine Art America” од 2014.

го ди не. Имао је не ко ли ко са мо -
стал них и ско ро три ста за јед нич -
ких из ло жби. На гра ђен је за нај -
бо ље из ло же ну умет нич ку сли ку
на 40. ма ни фе ста ци ји „Premio in-
ternazionale Giannino Grossi,
Vаrenna” (Ита ли ја, 2010). Та ко -
ђе, до био је пр ву на гра ду у обла -
сти на ив не умет но сти на ме ђу на -
род ној из ло жби КТЦ Ла по во –Ср -
би ја 2011, дру гу на гра ду на са ло -
ну „International d’Art Naif SIAN”
у Ру му ни ји 2011. го ди не, као и
пла ке ту ЦИК Треб ње за умет нич -
ка до стиг ну ћа 2007. го ди не.

Је ле на По по вић, офис 

ме на џер у аген ци ји „Green

Mind Consulting”

ФИЛМ: Во лим да гле дам
фил мо ве, јер се уз њих опу -
штам. Оми ље ни су ми „Ми -
ли о нер из бла та” и „Не што
са свим лич но”. Те две при -
че, по мом ми шље њу, но се
див ну по у ку да ни шта у на -
шим жи во ти ма ни је слу чај -
но и да је љу бав оно што нас
во ди. Ве ру јем у бај ке и знам
да сва ко од нас не где ду бо ко
у се би има не ку сво ју нео -
ства ре ну же љу ко ја би се уз
нео че ки ва не окол но сти пре -
тво ри ла у бај ку. Ве ру ју ћи у
се бе, во ђе ни љу ба вљу, мо же -
мо оства ри ти сво је сно ве. Пре
или ка сни је коц ки це се сло -
же. Бит но је да не од у ста је -
мо и да сва ку пре пре ку, ко ја
нас не кад и ба ци на ко ле на,
до жи ви мо као ко рак бли же
сво ме ци љу. Фил мо ве ви дим
као са же те при че љу ди од
ко јих мо же мо мно го да на у -
чи мо. Мо жда ће нас не ка
при ча до так ну ти, ин спи ри -
са ти, отво ри ти нам но ве ви -
ди ке. Ни кад се не зна.

МУ ЗИ КА ко ју слу шам за ви си
од мог тре нут ног рас по ло же -
ња. Ни сам опре де ље на за је -
дан пра вац. Не кад ми при ја
да слу шам Бе то ве на, Мо цар -
та, а у од го ва ра ју ћем дру штву
во лим ста ру на род ну му зи ку.
Мо рам при зна ти да је То ни

Це тин ски је дан од мо јих оми -
ље них из во ђа ча и нај че шће
га слу шам. При ја ми енер ги -
ја ко ја се осе ти у ње го вом гла -
су. Сва ка ко у му зи ци про на -
ла зим сво ју ин спи ра ци ју, без
об зи ра на то да ли је озбиљ -
на, на род на, за бав на или поп.

КЊИ ГА: Во лим три ле ре, али
у по след ње вре ме при ја ју ми
шти ва по зи тив не пси хо ло ги -
је. Ту не где про на ла зим не -
ку сво ју мо ти ва ци ју, дру га -
чи ји по глед на ре ше ња за од -
ре ђе не си ту а ци је. Оми ље на
књи га ми је „Нај ве ћи успех
на све ту” пи сца Ога Ман ди -
на. Иа ко сам је про чи та ла
мно го пу та, увек јој се ра до
вра ћам. По сто ји јед на ре че -
ни ца ко ја ме је ја ко до та кла,
а она гла си: „Ни шта ни је не -
мо гу ће, осим ако се не сло -
жиш с тим”. И за и ста је та -
ко. За то се у на ро ду ка же да
ве ра и пла ни не по ме ра.

КУЛТУРА
Петак, 23. новембар 2018.
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ОДР ЖАН ФЕ СТИ ВАЛ „LADY WIND”

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ НА ДУ ВАЧ КИМ ИН СТРУ МЕН ТИ МА

Не што са свим лич но

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Му зи ка
Че твр так, 22. но вем бар, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан -
дур”: про грам Му зич ког кут ка „Га би Дин” под на зи вом „Ах,
тај Бах и му зич ке вра то ло ми је”.
Че твр так, 22. но вем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
кон церт „Мост КА кОр ка мен кост”.
Пе так, 23. но вем бар, 21.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт са ста ва „Ин фи ни тив”.
Су бо та, 24. но вем бар, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт бен да „Морт”.
Че твр так, 29. но вем бар, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве -
че сал се. 
Че твр так, 29. но вем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: „На ран Џе мо ва ње”. 

Пред ста ве
Су бо та, 24. но вем бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Ча роб њак из Оза”. 
По не де љак, 26. но вем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
еко-кон церт под на зи вом „Кла си чан кон церт – не кла си чан
кон цепт”. 
Сре да, 28. но вем бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: по зо -
ри шна пред ста ва „Ноћ бо го ва”.

Из ло жбе
Пе так, 23. но вем бар, 18.48, На род ни му зеј: из ло жба „Пан че -
во у ре во лу ци ји 1848/1849”.
По не де љак, 26. но вем бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет -
но сти: из ло жба скулп ту ра „Лаж, слат ка умор на лаж” Оли ве -
ре Пар лић.
По не де љак, 26. но вем бар, 19 са ти, га ле ри ја Град ске би бли о -
те ке: из ло жба сли ка Ђу ре Пут ни ка.

Те мат ски про грам
Че твр так, 29. но вем бар, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: про мо ци ја три ло ги је Ду шка Бла го је ви ћа о „Дра гојл рат -
ни ци ма”.

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА МИ ЛО СА ВА УРО ШЕ ВИ ЋА

Не за бо ра вље не ин спи ра ци је

ЧЕ ТВР ТИ ФЕ СТИ ВАЛ „MOONWALK”

При ли ка за 
не а фир ми са не бен до ве

При ја вљи ва ње за уче шће на
че твр том фе сти ва лу „Moon-
walk” је по че ло и би ће отво ре -
но до 15. де цем бра. По зи ва ју
се мла ди, не а фир ми са ни му -
зи ча ри, му зи чар ке и бен до ви
ко ји рас по ла жу ау тор ским ма -

те ри ја лом да се при ја ве за уче -
шће на фе сти ва лу ко ји ће би ти
одр жан у фе бру а ру 2019. го -
ди не.

При ја ве с де мо-сним ком тре -
ба сла ти на имејл адре су: 
moonwalkfest@gmail.com.

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА ДРА ГА ТЕР ЗИ ЋА

Све тло сти ста кла

У клу бу „Штаб По гон” у сре ду,
14. но вем бра, одр жа но је ве че
пред ста вља ња ау тор ског књи -
жев ног ства ра ла штва мла дих
љу ди, ко је уре ђу је и ор га ни зу -
је пе сник Сте фан Ста но је вић.
Том при ли ком про мо ви са на је
књи га „Ка пут и ку пи не” Дра -
га не Мар ко вић из Пан че ва.

Ка ко је ау тор ка на ве ла, у пи -
та њу је збир ка пе са ма о од но -
су из ме ђу му шкар ца и же не.
Она се пи са њем ба ви две го ди -
не, а сво је пе сме об ја вљу је и
на дру штве ној мре жи „Ин ста -
грам” уз сво је ау тор ске фо то -
гра фи је.

– По ку ша вам да пре не сем
не ку чи сту емо ци ју. Они ко ји
су чи та ли мо је пе сме, ка жу да
не ли че на по е зи ју с ко јом су
се до са да су сре та ли, али да
им се баш због то га и до па да.
Углав ном де вој ке ре а гу ју, али
и му шкар ци ко ји да ју се би сло -
бо ду да је про чи та ју има ју исту
ре ак ци ју – ре кла је Дра га на
Мар ко вић.

Ње на књи га је ове го ди не
пред ста вље на и на Сај му књи -
га, на штан ду „Но ве по е ти ке”.

Дра га на Мар ко вић је ро ђе -
на 1992. го ди не у Шап цу, а од -

ра сла је у Ме тли ћу. Од 2011.
го ди не је у Пан че ву и Бе о гра -
ду. По за ни ма њу је стру ков ни
еко но ми ста.

На кон про мо ци је и раз го во -
ра о књи зи „Ка пут и ку пи не”
уред ник је уго стио још пе то ро
мла дих ау то ра ко ји су го во ри -
ли сво је сти хо ве. То су Ми ли -
ца Ми ло ва но вић и Де јан Ка -
на зир (Бе о град), Ми лан Ма -
жи бра да (Зе мун), Ми на Де лић
и Леа Мик (Пан че во).

Књи жев ни се ри јал „Pun-
chtown Poetry” тра је од ја ну а -
ра, а при ли ку да пред ста ви сво -
је ра до ве, има ло је око пет на -
ест мла дих ау то ра из Пан че ва,
Бе о гра да, Чач ка, Вр шца и Ле -
сков ца. До са да су одр жа не те -
мат ске ве че ри по све ће не де -
ли ма Џо на Фан теа и Зво ни ми -
ра Мај да ка, а та ко ђе су про мо -
ви са не књи ге „Све је баш ла -
ко” Сте фа на Ки ри ло ва и „Ја
сам Аки ко” Сте фа на Тић ми ја.

КЊИ ЖЕВ НИ СЕ РИ ЈАЛ „PUNCHTOWN POETRY”

Ве че ри ау тор ског 
ства ра ла штва мла дих

умет ни ка

Пан че вач ки умет ник Ми ло сав
Уро ше вић Урош пред ста вио је
сво ја де ла на из ло жби ко ја је
отво ре на у На род ном му зе ју
Пан че во у сре ду, 14. но вем бра.

По се ти о ци су мо гли да ви де
ра до ве на ста ле у по след њих го -
ди ну да на, а ко ји су ра ђе ни
тех ни ка ма ка рак те ри стич ним
за овог ства ра о ца, а то су аква -
рел, уља ни и во шта ни па сте -
ли. На сли ка ма се на ла зе мо -
ти ви Пан че ва и око ли не.

О ау то ру је го во рио сли кар
Че до мир Ке сић, ко ји је ис та -
као да они ко ји пра те Уро ше -
ви ћев рад ви де ве ли ки по мак

у ње го вом умет нич ком екс пе -
ри мен ти са њу.

– Ове тех ни ке не тр пе гре -
шке – ка да по гре ши те, ту се це -

ла ствар за вр ша ва. Ја сам у раз -
го во ру с Ми ло са вом Уро ше ви -
ћем са знао да су ње го ва де ла
углав ном ра ђе на ком би но ва ним
тех ни ка ма – ре као је Ке сић.

Ми ло сав Уро ше вић је ро ђен
1956. го ди не у Бо жи ћи ма
(БиХ). За вр шио је Фа кул тет
ли ков них умет но сти у Бе о гра -
ду у кла са ма Ми ли це Сте ва но -
вић, Мир ја не Ми хаћ и Јо ва на
Си вач ког. До са да је имао три
са мо стал не и ви ше де се ти на
груп них жи ри ра них из ло жби.
Уче сник је мно гих ли ков них
ко ло ни ја. Жи ви и ра ди у Пан -
че ву.



ФИ ЈАТ сти ло 1.9 ЈТД, 59
kw, 2004. годишт e, без
ула га ња, ка ра ван, вла -
сник. 063/387-826.
(269683)

ОПЕЛ КОР СА Б, 1998.
тек ре ги стро ван, пе то ра
вра та, у пер фект ном ста -
њу. 062/827-91-01.
(269736)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву ко рал
1.1, 2004. го ди ште. Тел.
064/545-05-96. (269910)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
пе то ра вра та, фул опре -
ма, на име. 064/130-36-
02. (269936)

ВЕК ТРА 1.6, 1991, ли му -
зи на, ате сти ран плин, ре -
ги стро ван. 064/587-50-
24. (269936)

ЈУ ГО ко рал 1,1, 2005, у
пр вој бо ји, 51.000 км, на
име. 064/587-50-24.
(269936)

ПО ЛО 1.2, 2003, пе то ра
вра та, ме та лик црн, ре ги -
стро ван.  064/587-50-24.
(269936)

РЕ НО клио 12, 2010. го -
ди ште, пр ви вла сник, ку -
пљен нов у Ср би ји, ре ги -
стро ван до но вем бра
2019, пре шао 56.000 км,
4.000 евра. 066/319-258.
(269741)

ПЕ ЖО 206, 1.1, бен зин,
2003. го ди ште, 215.000
км, не ре ги стро ван, у во -
зном ста њу, 1.000 евра.
062/821-01-84. (269754)

НА ПРО ДА ЈУ шко да фе ли -
ци ја, го ди на про из вод ње
1997. 063/880-64-42.
(269732)

ГОЛФ 3, 1995. ре ги стро ван
до апри ла 2019. 063/837-
48-34 (269787)

ЈУ ГО 55, 2005, но ве гу ме,
ала рм, од лич но ста ње, ис -
те кла ре ги стра ци ја, 250
евра. 066/348-975.

(269796)

ОК ТА ВИ ЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, ре ги стро ван, га ра жи -
ран, вла сник. 063/345-837.
(269807)

ПУН ТО 1.2, 2002, го ди ште,
кли ма, пр ви вла сник, од ли -
чан. 065/214-00-49.
(269826)

РЕ НО кан гу, 2007. го ди -
ште, ре ги стро ван до 28.
сеп тем бра 2019, вре ди по -
гле да ти. 063/766-59-18,

013/672-590. (269840). 

ТО ЈО ТА ко ро ла вер со.
069/251-16-19. Грин го.,
(269860)

АЛУ ФЕЛ НЕ 15-ице, форд
фо кус, ко флин две ба ле,
100 гра ма. 069/251-16-19,
Грин го. (269861)

ПО ЛО, ку пљен, одр жа ван
у фол ксва ге но вом пред -
став ни штву у Ср би ји, зе -
дер. 060/808-03-83.
(269885)

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

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. (269899)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на Стре ли -
шту. 064/386-51-87.
(269702)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну га ра -
жу на Ко те жу 2, на углу код
Пи ва ре. 063/354-221.
(269723)

ГА РА ЖУ ИЗ ДА ЈЕМ, ду пла,
30, стру ја, гре ја ње гра тис,
зи да на, Те сла. 061/295-40-
84. (269843)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8 мм, 16
мм, ди ја по зи ти ве и све вр сте

ви део-ка се та ква ли тет но
пре сни ма вам на ди ги тал не
ме ди је. 063/288-278,
013/343-563. (269720)

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. (269763)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди ги -
тал них при јем ни ка, мо ни то -
ра, да љин ских. „Плус”, Д.
Ту цо ви ћа 28. 353-463,
063/877-38-21. (4791)
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ПРО ДА ЈЕМ пре о ста лу си ву
фар бу за бе тон-асвалт „пин -
ту ра”, 14 кг – 2.500 ди на ра.
066/357-870. (4790)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за пра -
вље ње па пир них џа ко ва,
обу ка и куп ци обез бе ђе ни.
Тел. 064/424-95-10.
(268677)

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 су до пе ре и ко -
тао да кон 45 кв. 371-274,
064/176-88-52. (269701)

ПРО ДА ЈЕМ  ТА 4.5.
064/226-07-50. 

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ну де те -
ли ну од лич ног ква ли те та. Ба -
ва ни ште, 064/438-54-15.
(269716)

ПРО ДА ЈЕМ гво зде не ка пи је
310 х 180, 350 х 180 и огра -
ду 170 х 100. 064/144-37.65
(269719)

ЕЛЕК ТРОН СКЕ ци га ре те,
мо до ви, ба те ри је, ато ми зе -
ри.  Но во, по вољ но. Тел.
063/375-724. (269727)

НА ПРО ДА ЈУ ци гла ста рог
фор ма та. 064/341-79-73.
(269739)

ПРО ДА ЈЕМ де те ли ну, лу цер -
ку, из да јем ло кал, Вој во де
Ра до ми ра Пут ни ка 1. Тел.
064/156-95-30. (269747)

ПРО ДА ЈЕМ ка ра бин 8 х 57,
МК пу шка 6.6 м/м, са до зво -
лом, за на бав ку. Тел.
013/251-09-28, зва ти по сле
17 са ти. (269757)

ПРО ДА ЈЕМ очу ва ни сим пов
тро сед фо те љу и та бу ре.
063/801-77-37. (269750)

ТОВ НЕ ме сна те сви ње 100 –
230 кг, кла ње мо гу ће.
063/812-36-04, 062/691-205.
(2697529

ПРО ДА ЈЕМ екс тра ме сна те
пра си ће, 20 – 30 кг.
063/812-36-04, 062/691-205.
(269752)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 4.5 кв.
Тел. 062/873-62-98.
(269774)

ПО ВОЉ НО: ре гал, уља ни
ра ди ја трор, ото ман, ка уч,
ла ва бои, су до пе ре, ка да.
064/339-69-13. (269789)

НА ПРО ДА ЈУ но ва ту ча на

пећ, ка мин су слер. Тел.

013/258-467. (269800)

ФРИ ЖИ ДЕР ком би но ва ни

шпо рет, веш-ма ши на, су до-

ма ши на, уга о на гар ни ту ра,

пла кар с ци пе лар ни ком,

брач ни ду шек, сто ли це, сто -

чи ћи, ко мо де. Тел. 063/861-

82-66. (269801)

ЈУ НИ ЦА осе ме ње на, ума ти -
че на, жен ско те ле ума ти че но
и пра си ћи. 066/354-791.
(269802)

ПЛИН СКА пећ ал фа вра ње 9
кв, по вољ но. 064/130-22-78,
064/919-61-30. (4791)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви, но ви
од 12.900, из бор ме бла по
же љи. 060/600-14-52.
(269820)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме -
шта ја: сто ли це од 1.600, сто -
ло ви од 4.500. 060/600-14-
52. (269820)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 3.5 кв,
маг но хром, 100 евра. Тел.
060/099-33-68. (2697897)

ВЕШ-МА ШИ НА и ма са жна
сто ли ца, се дам мо то ра на
про да ју. 320-886.
(269872)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



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”
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ПРО ДА ЈЕМ ком би но ва ни
фри жи дер, веш-ма ши ну, за -
мр зи вач три фи о ке.
064/129-73-60, 013/346-790.
(269893)

ОР МАР, ду шек, сто, сто ли це,
сто ли ћи, ко мо да, гре ја ли ца,
по кућ ство. 065/353-07-57
(269870)

БУН ДА, те пих, би цикл, ТВ,
те сте ра, ко ли ца, па ти ке, ци -
пе ле, ви три ну. 064/635-77-
42. (269905)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и оста -
ле ку хињ ске еле мен те, су до -
пе ру 3.000, но ва. 371-568,
063773-45-97. (269908)

ПО ВОЉ НО про да јем опре -
му за про из вод њу ко ра (ме -
си ли ца од 30 кг, за све вр сте
те ста), ме ша ли ца за бе тон,
елек трич на. 063/346-237
(269911)

РЕ МОН ТО ВА НА кре ка и ал -
фа ка мин. 064/367-97-18.
(269945)

НА ПРО ДА ЈУ пре о ста ла
огрев на др ва – то по ла и вр -
ба. 063/423-466. л(269912)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва на
ТА пе ћи и ку пу јем ста ре,
ис прав не и не ис прав не, од
2 – 3.5 кв. 063/714-38-98.
(269921)

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, по вољ но. 061/641-30-36.
(269923)

ПРО ДА ЈЕМ ши ва ћу ма ши ну
ба гат ка би нет, ку хињ ску су -
до пе ру, де сну, по вољ но. Тел.
066/352-328. (269233)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће, ку ку -
руз, пре кру пу, до но сим на
кућ ну адре су. Тел. 064/129-
45-43. (269937)

ДВЕ ПЕ ЋИ на чвр сто го ри во,
је дан ка уч и ста рин ски ор -
мар. 064/587-50-24.
(269936)

РАС ПРО ДА ЈА: дво се ди, ду -
ше ци, ка у че ви, ТА пе ћи, ко -
мо де, ви три не, ор ма ни, кре -
ка ве со, пећ на др ва, мој ца
фо те ља, шпо рет на стру ју и
плин, на ме штај „Бо шњач ки”,
бу тан бо це, уга о на гар ни ту -
ра. 064/155-38-13. (269955)

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, старо перје,
гвожђе, акумулаторе.
066/900-79-04. (264693)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
шпорете и остале уређаје.
Златко, 063/196-54-56.
(269728)

КУПУЈЕМ значке, медаље
ордење, сатове, новац, пен-
кала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (269782)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (269842)

КУПУЈЕМ старе веш-маши-
не, фрижидере, замрзиваче,
акумулаторе, остали метал-
ни отпад. 060/521-93-40.
(269859)

КУПУЈЕМ електронски от-
пад, фрижидере, шпорете,
машине, телевизоре, повољ-
но. Долазим. 061/224-48-09.
(269934)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, чи-
стимо таване, подруме, ста-
ре шупе, комплет услуга.
061/206-26-24. (269924)

КУПУЈЕМ фрижидере, замр-
зиваче, веш-машине, гво-
жђе, телевизоре, акумулато-
ре, итд 061/321-77-93.
(269924)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, лим,
бакар и остале метале и бе-
лу технику. 061/322-04-94.
(269924)

ПРО ДА ЈЕМ јеф ти ну ле пу ку -
ћу на Стре ли шту. 065/231-
59-60 (СМС)

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Илан џи,
120 квм, по друм, плац 27
ари, 22.000 евра 065/342-
23-91. (269217)

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

МЕ ЊАМ спрат ну ку ћу у Де -
ли блат ској пе шча ри, Ве кер -
ле, воћ њак, плац 20 х 20 ме -
та ра,, за јед но со бан-дво со -
бан стан, Пан че во или Бе о -
град. 060/034-18-52.
(269143)

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)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу, До ло во,
Ли ва ди це. 319-754, 061/153-
34-61. (269686)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ба ва ни -

штан ском пу ту, 7 ари, во да,
стру ја. 060/700-50-72.
(269703)

КУ ЋА на 9 ари пла ца, 11 ари
ба ште, Ба нат ско Но во Се ло,
18.000 евра, до го вор.
063/879-50-88. (269714)

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

(и)

КА ЧА РЕ ВО, ку ћа усе љи ва,
100 квм, 11 ари пла ца,
услов на за жи вот у њој.
064/172-86-12. (269725)

ДВА гра ђе вин ска пла ца по 5
ари, укњи же на, огра ђе на.
Тел. 064/421-02-71.
/268726)

ПРИ ЗЕ МЉЕ ку ће, 2 ста на,

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОTРАЖЊА

НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД

ул. Народног фронта бр.12

21102 Нови Сад, Република Србија

Нафтна индустрија Србије (НИС) а. д. Нови Сад

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању отворене Аукције А-039/2018 за продају непокретности

Врсте непокретности:

• Земљиште у Књажевцу, потез Каванлук;

•Земљиште у Кањижи, потез Рузвелтова;

•Земљиште у Србобрану, Улица 19. октобар;

•Земљиште у Криваји, Горња Рогатица;

•Земљишта у Панчеву, Баваништански пут;

•Земљиште у Орому, потес Салашка земља;

•Пословни простор у Београду, Врачар.

Датум и време завршетка пријема понуда са ценом: 21. 12. 2018. године до 12 сати.

Датум, време и место одржавања аукције: 28.12.2018. године у 11.30 сати, адреса: НИС а. д.

Нови Сад, Народног Фронта 12, 21102 Нови Сад, VIII спрат, канцеларија бр. 018.

Захтеве за учешће на аукцији и понуде са ценом доставити у одвојеним ковертама на адресу:

Милентија Поповића 1, 11070 Нови Београд (Писарница, соба 14, са назнаком „За Сектор

тендерских поступака”, „Аукција за продају непокретности. Поверљиво. Не отварати пре

одржавања аукције”).

Контакт особе: Биљана Мићовић, тел 064/888- 27-42; Јасмина Јурјевић, тел 064/888-14-47,

Лука Алексић, тел: 064/888-6767; радним данима 09 -16; Електронска пошта: aukcije@nis.eu

Детаљније информације могу се пронаћи на сајту компаније www.nis.eu, на линку Набавка и

тендери/Продаја и закуп имовине/Аукције.

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА
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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)

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)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на јед -
ном пла цу у Вој ло ви ци.
013/232-21-30, 063/162-50-
00. (269735)

ЈА БУЧ КИ пут, гра ђе вин ски
плац 4 ара – 17 џ 24.
069/213-97-37. (269746)

ПРО ДА ЈЕМ три хек та ра зе -
мље у се вер ној зо ни.
066/354-791. (269759)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Скро ба ра,
10 ари, во до вод, стру ја, за -
по че та град ња. 060/346-51-
11. (и)

УЖИ цен тар, но ва ку ћа, 320
квм, 5 ари, 135.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(269789)

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.
(269795)

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. (269795)

СА ЛАШ са три хек та ра зе -
мље, уз асвалт, се вер на зо на.
066/354-791. (269802)

КУ ЋА, Стре ли ште, 53 квм +
по моћ не про сто ри је 27 квм,
ле га ли зо ва но, на 3 ара,
22.000 евра. 063/771-42-24.
(269809)

МА ЊА за себ на ку ћа на
Мар ги ти, вла сник. 064/248-
90-16. (269810)

ПЛАЦ на Ја буч ком пу ту, 30
ари, 25.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (269813)

ЈА БУЧ КИ пут, но ва ку ћа, 86
квм, енер гет ски па сош,
укњи же на, вла сник, 48.000
евра. 065/258-87-77.
(269816)

НА ПРО ДА ЈУ два лан ца зе -
мље, ма ли на дел. 064/447-
53-97. (269829)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, пре ле па 120
квм, 2,3 ара, две је ди ни це,
50.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (269844)

ОМО ЉИ ЦА, но ва, 100 квм,
5.5 ари, из ла зи на По ња ви -
цу, 26.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (269844)

ЦА РА ЛА ЗА РА, од лич на,
140 квм, 4.5 ара, 82.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (269844)

НО ВА МИ СА, три ета же, 6 х
10, из вор но, 56.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(269853)

МАР ГИ ТА, Ка ра ђор ђе ва,
5,38 ари, 15 ме та ра фронт,
плин, стру ја, во да, 46.000.
(49), „Му станг”, 069/226-
66-58. (269853)

ДО ЊИ ГРАД, 60 квм, тро -
соб на на 2.5 ара, га ра жа,
23.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (269853)

ГОР ЊИ ГРАД, 3 ара, ку ћа
80 квм, гас, до бар обје кат,
52.000, до го вор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
3456-392. (269855)

ЦЕН ТАР, ку ћа ква ли тет на,
ком фор на, ај нфор ка пи ја,
4.5 ара, од лич на ло ка ци ја,
вла сник. 258-06-47.
(269881)

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)

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)

МИ СА, три ета же, ЕГ,
70.000; Те сла, 180, ЕГ,
70.000. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (269894)

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)

КУ ЋА, Омо љи ца, 70 квм,
к6.5 ари, усе љи ва, по моћ -
ни објек ти. 064/961-00-70.
(269907)

СТА РА МИ СА, ку ћа 80
квм, 3,3 ара, 17.500. (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30 (269895)

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

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)

ПЛАЦ 6 ари, са три објек та
стам бе на, усе љи ва, три ку -
ће 60 + 100 квм + 70 квм.
Сва ка свој улаз и ка пи ју,
49.000 евра. До го вор. 1/1,
Ко за рач ка 10. Тел.
063/804-07-85. (269965)

ДЕО ку ће, по се бан улаз и
дво ри ште, 68 квм, 13.000
евра, Ми са, Ко за рач ка.
Тел. 063/804-07-85.
(269965)

КУ ЋА 100 квм, ре но ви ра на
+ 3 ара, 1/1, 25.000 евра.
Ко за рач ка 10. Тел.
063/804-07-85. (269965)

МОН ТА ЖНА ку ћа 70 квм,
но ва, усе љиа, 17.000 евра,
1/1, Ко за рач ка 10-ц. Тел.
063/804-07-85. (269965)

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 у Ка ча ре ву.
064/369-47-02. (269824)

КУ ПУ ЈЕМ ку ћу, Пан че во,
укњи же на, кол ски улаз, ин -
фра струк ту ра, са мо стал на,
усе љи ва. 064/210-31-86.
(269905)

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

У СА МАЧ КОМ про да јем
на ме ште ну гар со ње ру.
065/353-07-57. (268333) 

МЕ ЊАМ јед но со бан ком -
фо ран стан 43 квм, на Те -
сли за дво со бан на Те сли
уз до пла ту (до го вор).
064/175-34-30. (269702)

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. (269718)

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

ДВО СО БАН стан, 57 квм,
ком плет но сре ђен, без ула -
га ња, Со да ра, вла сник.
064/570-64-70. (269756)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 73 квм,
Ко теж 2, дру ги спрат.
060/488-38-15. (269826)

СО ДА РА, 36 квм, ЦГ, ВПР,
усе љив, укњи жен, 22.000.
063/836-23-83, „Трем 01”
(679). (269789)

СО ДА РА, дво и по со бан, 75
квм, ЦГ, V, лифт, пре леп,
42.000. 063/836-23-83,
„Трем 01” (679). (269789)

ТРО И ПО СО БАН, вој не
згра де, VI, ЦГ, 83 квм,
52.000. 063/836-23-83,
„Трем 01” (679). (269789)

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. (269795)

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. (269795)

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. (269795)

ЦЕН ТАР Стре ли шта, трос -
до бан, 80 квм, сед ми
спрат, 40.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (269795)

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. (269795)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се ље,
дво со бан, 61 квм, II, га ра -
жа, по друм, ЦГ гас. (188),
UnaDalli”, 064/255-87-50.
(269813)

НО ВА МИ СА, дво и по со -
бан, 88 квм, III, 28.000.
(188), UnaDalli”, 064/255-
87-50.(269813)

ТЕ СЛА, но во град ња, I, 50
квм, ета жно гре ја ње, лифт.
(188), UnaDalli”, 064/255-
87-50. (269813)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, 17
квм, III,  ТА, сре ђе на,
13.500. (188), UnaDalli”,
064/255-87-50. (269813)

КО ТЕЖ, дво со бан, ЦГ,  од
31.000 – 33.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (269821)

КУПУЈЕМ једнособан/двосо-
бан стан за реновирање, ли-
сплата одмах. 064/206-55-
74, 013/362-027. (269795)

АГЕНЦИЈА „Дива некрет-
нине”, Жарка Зрењанина
14, купује једнособан и
двособан стан у згради за
познатог купца. Кућу у
оквиру пруга до 45.000
евра. 345-534, 064/246-05-
71. (269821)

КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и си-
гурна исплата.  „Перфект”,
064/348-05-68. (269898)

ПОТРЕБНИ станови на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (269895)

КУПУЈЕМ једноипособан
стан на Котежу 1, исплата
одмах. Агенција „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.
(269942)

ЗА ПОЗНАТОГ купца купу-
јем једноипособан стан на
Стрелишту. „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(269942)

АКО купујете или продајете
своју некретнину дођите у
Агенцију „Лајф”. 061/662-
91-48 (269964)

ИЗДАЈЕМ ненамештен стан,
Котеж 2, ЦГ, 100 евра. Тел:
064/267-72-59 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан. 062/976-85-
76 (269117)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, зграда, без
грејања, Содара.
013/344-167, 064/950-23-
40. (269695)

ВЕОМА повољно издајем
стан, 46 квм, Милоша
Требињца 7. 063/213-171.
(269675)

ИЗДАЈЕМ станове, јед-
нособне и двособне,
лукс опремљене, WF,
паркинг, клима, пар-
кинг засебан, улаз.
065/283-53-01. (269759)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан код Бол-
нице. 063/809-51-72.

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
намештен, двособан стан,
полунамештен, празан,
ТА центар. 061/131-79-
04.

ИЗДАЈЕМ нов стан, цен-
тар, опремљен 50 квм,
странцима,  три особе.
064/354-69-76. (269773)

БЕСПЛАТНО собу, кухи-
њу, купатило, издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (269777)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан на Стрели-
шту. 064/832-80-90,
013/321-033. (269742)

ЈЕДНОСОБАН комфоран
намештен, први спрат,
зграда близу центра.
013/681-235, 063/890-90-
60. (269793)

ПАНЧЕВО, издајем двосо-
бан стан, ненамештен,
Спортски центар, нова
Миса, грејање ТА.

064/363-60-08. (269814)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
Котеж 2, 73 квм. 060/488-
38-15. (269826)

ИЗДАЈЕМО намештен јед-
нособан стан, новоградња,
у центру, женској особи,
месечно 150 евра, са свим
рачунима и грејањем.
065/520-53-00. (269838)

ИЗДАЈЕМ намештену кућу
у Старчеву. 061/322-90-
19, 063/191-73-60.

(269880)

ДВОСОБАН стан, 72 квм,
намештен, угао Стевана
Шупљикца и Книћанино-
ве. 062/321-270. (269903)

КУЋА, 68 квм, Старчево,
намештена, потпуно за-
себна. Одмах усељива.
064/305-80-73. (269909)

ИЗДАЈЕМ стан на Содари,
80 квм, намештен, рено-
виран. 064/261-91-24.
(269953)
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ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала
на јабучком путу, 170 квм,
75 квм, вибер. 004176
4250302. (268313)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
преко пута „Авива”. Пого-
дан за све делатности.
061/206-49-03. (269616)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште,
код смарт блока, излози, ме-
тални шалони, 16 квм.
064/474-99-11. (269288)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ло-
кал, 18 кв, близи „Максија”,
излог, клима, изолација, но-
воградња. 063/752-04-00.
(269009)

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, у
центру Панчева. 060/333-
52-61. (269767)

ПРОДАЈЕМ повољно разра-
ђен локал 18 квм, 13.000
евра, центар „Динамо”, хит-
но. 013/315-707. (2697121)

ПОВОЉНО издајем 50 квм,
П.П. Милоша Требињца 7,
погодан за агенције, салон,
канцеларије. Тел. 063/213-
171. (269675)

ИЗДАЈЕМ локал у З. Јовиној
2. 063/853-93-29. (269734)

ПРОДАЈЕМ локал на Котежу
1, 80 квм или мењам за
стан. 063/248-732. (269755)

ЛОКАЛ за издавање, више-
наменски, 130 квм, Његоше-
ва 7. Тел. 062/821-44-94.
(269761)

ИЗДАЈЕМ локале 23 и 30
квм, код Аутобуске станице.
352-105. (269847)

ИЗДАЈЕМ магацине у Скро-
бари, 100 – 300 квм.
063/281-891. (269806)

ПРОДАЈЕМ локал 21 квм,
угао Карађорђеве 15 и Бра-
ће Јовановић, 13.000 евра.
065/849-71-94. (269866)

ИЗДАЈЕМ локал у ЈНА, 20
квм.  065/235-752. (269866)

ИЗДАЈЕМ локал, центар, ше-
талиште, два излога, 65 квм,
Његошева. 065/334-32-80.
(269882)

ЛОКАЛ код смарт блока,
центар Стрелишта, излози,
заштитни шалони, повољно.
064/474-99-11. (269892)

ИЗДАЈЕМ нов локал на Те-
сли код „Максија”, повољно.
065/205-92-33. (269927)

ИЗДАЈЕМ локал на промет-
ном месту, између „Темпа”
и Зелене пијаце. 063/864-
87-02. (269940)

ПОТРЕБНА зена за чишће-
ње, контакт телефон.
061/204-03-42 (СМС)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ – потреб-
не раднице за рад у кухињи
и за роштиљем. 063/897-55-
04. (269216)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб-
не раднице. 063/820-87-61
(268784)

ПОТРЕБНИ пекари и помоћ-
ни радници пекари „Rex”,
Банатско Ново Село.
063/616-694. (268877)

АУТОПЕРИОНИЦИ „Бибац”
потребни радници са и без
искуства. 066/001-050.
(269270)

ПОТРЕБНА радница у пека-
ри. 062/404-144. (269706)

ПОТРЕБАН посластичар.
062/404-144. (269706)

ПОТРЕБАН менаджер и
агент за некретнине.
063/102-94-16. (269709)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије из Панчева, за стал-
ни радни однос. Унутрашњи
саобраћај. 062/850-00-82.
(269733)

ПОТРЕБАН радник за рад у
трафици, трећа смена.
064/163-59-33. (269760)

ФРИЗЕРСКОМ салону хитно
потребна мушко-женска
фризерка, услови одлични.
064/255-57-31. (269771)

ПОТРЕБНА радница за рад

у трафици. 064/462-12-61.
(269797)

ПОТРЕБНО особље за про-
дају, у пекари. CV слати на
mail:  064/217-48-56.
(269837)

ПОТРЕБАН радник фари ко-
ка носиља, у Панчеву.
063/776-67-29. (269839)

ПОТРЕБАН радник за рад у
ауто-перионици, у Панчеву.
Звати на 064/646-66-10. (ф)

ПОТРЕБАН млађи помоћни
радник на браварско-фар-
барским радовима. 066/908-
66-58. (269857)

ПОТРЕБАН радник, за рад у
кухињи, ресторану „Тре-
шњица”. 013/320-065.
(269864)

ПОТРЕБНА радница за про-
дају кокица, киоск у центру
града. 063/821-79-45.
(269867)

РЕСТОРАНУ „Банатски ку-
так”, поребан конобар/ица
са или без искуства.
060/512-59-99. (269862)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу флаје-
ра. 064/241-45-14. (269876)

ПОТРЕБНЕ раднице у про-
даји и кухињи за ресторану
у Авив парку. 013/377-230,
064/643-41-22. (269870)

ПОТРЕБНА радница/радник
у пиљарници, искусан, рад-
ник на роштиљу на угаљ.
Услови добри. 064/960-82-
69. (269889)

ПОТРЕБНА радница за рад
у прехрамбеној продавници.
064/169-32-35. (269888)

ПОТРЕБАН помоћни радник
у штампарији, са или без ис-
куства, Б категорија.
063/295-789, од 16 до 20 са-
ти. (269652)

ПОТРЕБАН радник за трећу
смену у трафици. 064/853-

83-50. (269901)

ОПОВО потребан радник за
рад на клизалишту. Тел.
063/312-333. (ф)

ПОТРЕБАН чувар – домар,
за тениски клуб. 060/(362-
22-26. (269910)

„ШИШ ЋЕВАПУ” У Жарка
Зрењанина, потребна рад-
ница , плата 35.000.
064/960-44-21. (269926)

ПОТРЕБНЕ раднице за пече-
ње меса на роштиљу „Иде-
ал”, 063/855-65-56,
062/826-65-02. (269948)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
Маркету „Идеал”, 063/855-
65-56, 062/826-65-02.
(269948)

ПОТРЕБНА молер-гипсар и
помоћни радник. Плата по
договору. 063/861-44-00.
(269950)

ШЉУНАК,  песак сејанац
одвоз шута малим кипером,
до два кубика. 064/664-85-
31, 013/342-338 (СМС)

АЛУ и ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (268907)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бој-
лера, шпорета индикаторе,
разводних табли, инсталаци-
ја. Мића, 064/310-44-88.
(269290)

***

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, венеци-
јанери, уграђујем, попра-
вљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (269504)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, изда-
вање, 10 евра дан, позовите
064/235-08-15. (268862)

ПРОФЕСИОНАЛНО органи-
зовање пословних догађаја
(годишњица фирме, конфе-

ренција за новинаре..). Тел.
061/310-27-81. (269113)

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

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03 (269701)

МАТЕМАТИКА, физика, хе-
мија, механика... часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-22-
43. (269708)

КОМБИ превоз робе и ма-
ње селидбе. 069/129-72-71.
Никола. (269715)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетони-
рање, стиропор, бавалит фа-
саде. 063/865-80-49.
(269694)

КАМИОН мали кипер, пре-
воз: шљунка, сејанца, песка,
ризла утовар и одвоз шута.
060/474-74-57. (269696)

ВРШИМ селидбе, одвозим
стари намештај, са радници-
ма, повољно. Златко,
063/196-54-56. (269728)

ЧИСТИМ шут и одвозим, вр-
шим превз, чистим таване,
подруме, дворишта, рушим
старе објекта, са радници-
ма, повољно. Златко,
063/196-54-56. (269728)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако дрво
које вам смета. 063/369-846
(269743)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика и информатика, мо-
гућност месечног плаћања,
професор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336, 061/603-
94-94. (269766)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, обрада шпалета на
ПВЦ столарији, чисто, по-
вољно, педантно. 063/304-
476. (269781)

НЕГА и помоћ старим боле-
сним и инвалидним лицима.
063/868-04-51. (269780)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, квалитет-
но педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-37-
06. (269768)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање парке-
та као и бродских подова.
060/643-21-53. (269769)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, бетона,
обарање дрвећа, ископи, од-
ношење ствари. 064/122-
69-78. (269775)

ОБАРАЊЕ стабала, одноше-
ње ствари, рушења, чишће-
ња тавана, подрума, ископи,
итд. 060/035-47-40. (269775)

МОЛЕРСКИ радови и фаса-
де, повољно и квалитетно.
064/698-97-41. (269790)

ВОДОИНСТАЛАТЕР – адап-
тације купатила, славине,
вентили, одгушење канали-
зације одмах. 061/193-00-
09. (269798)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, заме-
не одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (269804)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (269811)

ПРЕВОЗИМ повољно кипе-
ром: песак, шљунак, сеја-
нац, одвозим шут. 064/354-
69-94. (269817)

ДИМЉЕЊЕ меса, сланине и
месних прерађевина – услу-
жно. Тел. 063/179-01-79.
(269836)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних, непокретних. Тел.
061/660-31-84. (269848)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
комбијем, камионом, са
утоваром и истоваром или
без. Дејан, 061/626-14-50.
(269856)

СВЕ врсте физикалија, уто-
вар-истовар, селидбе, руше-
ње објеката, разбијање бе-

тона, чишћење подрума, та-
ван, шупа, однос шута и не-
потребних ствари и слично.
Дејан, 061/626-14-50.
(269856)

ЕЛЕКТРИЧАР поправља ста-
ре инсталације, бојлере, ел.
шпорете и остале ел. Уређа-
је. 060/521-93-40. (269859)

ОРЕМ и култивирам баште.
063/855-92-70. (269900)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све оста-
ло. Најповољније. 065/361-
13-13 (269137)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врта кера-
мичких плочица, повољно.

Тел. 063/744-08-24. (269933

ПОПРАВКА компјутера,
сервис, чишћење, инстала-
ција, нових компоненти.
Повољно, брзо. 060/351-03-
54. (269938)

ЧИСТИМО таване, подруме,
шупе, купујем гвожђе и
остале метале. 061/631-51-
46. (269924)

ОЗБИЉАН физички радник,
водоинсталатер и возачка Ц
категорије. 062/170-20-55.
(269949)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ и антена
плус. 064/866-20-70.
(269952)

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ЛОКАЛИ

„ТЕХ НО МАР КЕТ” ДОО ПАН ЧЕ ВО

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 
ЗА СЛЕ ДЕ ЋЕ РАД НО МЕ СТО:

OPE RA TER NA PRE SI ZA EKS TRU ZI JU  

ALU MI NI JU MA 1 iz vršilac

– mašin ske ili elek tro stru ke

– poželj no is ku stvo u ra du sa alu mi ni ju mom

Uko li ko ste za in te re so va ni pošalji te svoj CV sa fo to gra fi -

jom na email:  ili se ja vi te lično na adre su: 

      Ska dar ska 73, Pančevo

Kon takt te le fon: 069/847-90-12, 013/307-700

O na ma sa znaj te više na www.teh no mar ket.com 

НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД

ул. Народног фронта бр.12

21102 Нови Сад, Република Србија

Нафтна индустрија Србије (НИС) а. д. Нови Сад

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању отворене Аукције А-039/2018 за продају непокретности

Врсте непокретности:

•                                                Земљиште у Књажевцу, потез Каванлук;

•                                             Земљиште у Кањижи, потез Рузвелтова;

•                                          Земљиште у Србобрану, Улица 19. октобар;

•                                              Земљиште у Криваји, Горња Рогатица;

•                                           Земљишта у Панчеву, Баваништански пут;

•                                          Земљиште у Орому, потес Салашка земља;

•                                              Пословни простор у Београду, Врачар.

Датум и време завршетка пријема понуда са ценом: 21. 12. 2018. године до 12 сати.

Датум, време и место одржавања аукције: 28.12.2018. године у 11.30 сати, адреса: НИС а. д.

Нови Сад, Народног Фронта 12, 21102 Нови Сад, VIII спрат, канцеларија бр. 018.

Захтеве за учешће на аукцији и понуде са ценом доставити у одвојеним ковертама на адресу:

Милентија Поповића 1, 11070 Нови Београд (Писарница, соба 14, са назнаком „За Сектор

тендерских поступака”, „Аукција за продају непокретности. Поверљиво. Не отварати пре

одржавања аукције”).

Контакт особе: Биљана Мићовић, тел 064/888- 27-42; Јасмина Јурјевић, тел 064/888-14-47,

Лука Алексић, тел: 064/888-6767; радним данима 09 -16; Електронска пошта: aukcije@nis.eu

Детаљније информације могу се пронаћи на сајту компаније www.nis.eu, на линку Набавка и

тендери/Продаја и закуп имовине/Аукције.

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

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о до но ше њу ре ше ња о оби му и са др жа ју сту ди је о

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

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

жи вот не сре ди не је да на 15. 11. 2018. го ди не, до нео

ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни ути ца -

ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ Ре кон струк ци ја

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

опре ме у ци љу при ла го ђе ња си сте ма за по стро је ње ду -

бо ке пре ра де у РНП, на к.п. број 3529/1, 3531, 3532,

3533, 3534, 3541, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3552/1,

3555, 3557, 3558, 3559, 3563, 3568, 3569, 3570, 3572 и

3576 КО Вој ло ви ца.

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

Са да, Ули ца На род ног фрон та бр. 12.

      Ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни про је кат

мо же се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до 14 са -

ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур -

ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла

Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

      За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на

до не то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња

овог оба ве ште ња.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на

животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА  ЈАВНОСТ

Носилац пројекта  „VIP MOBILE” D.O.O. BEOGRAD

Улица Милутина Миланковића бр. 1ж, Bеоград,

поднео је захтев за одлучивање о потреби  процене

утицаја  на животну средину за  Појекaт радио-базне

станице за мобилну телефонију „BA1040_01 ПА

Панчево Центар” Улица Војводе Радомира Путника 8,

Панчево.

      Увид у податке и документацију из захтева

носиоца пројекта може се извршити у просторијама

Секретаријата за заштиту животне средине  Градске

управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба

708  у периоду од  23. новембра до 03. децембра 2018.

године   радним  даном од 10 до 14 сати.

      Позивамо заинтересовану јавност да нам у

наведеном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом.
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УСЛУГЕ

Република Србија

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

СТЕЧАЈНА МАСА ДУЖНИКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ  ДОЛОВО –

у стечају, 

Ул. Победе бр. 52-а, матични број 27006531

ОГЛАШАВА
издавање у закуп пољопривредног земљишта 

јавним прикупљањем писaних понуда

Предмет издавања у закуп-целина 1

Пољопривредно земљиште, које према сазнању стечајног управника незасејано, укупне површине 15ха 39а 67м²,

као једна целина уписана у лист непокретности 1188 KO Долово, која обухвата следеће катастарско подручје:

1.   К.О. ДОЛОВО ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ 1188:

10780, 10791/2, 11671/3, 11911/2, 12261/3, 12337, 12369, 12728/1, 12902/1, 12902/2, 12902/3, 12910, 13499/1,

13644, 13863, 13864/1, 13961/2.

Пољопривредно земљиште, које према сазнању стечајног управника незасејано, укупне површине 28а 34м², као

једна целина уписана у лист непокретности 6434 KO Долово, која обухвата следеће катастарско подручје:

2.   К.О. ДОЛОВО ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ 6960:

12300

Предмет издавања у закуп-целина 2

Пољопривредно земљиште, које према сазнању стечајног управника незасејано, укупне површине 5ха 05а 80м2,

као једна целина уписана у лист непокретности 3370 KO Долово, претходно засејан сунцокрет која обухвата следе-

ће катастарско подручје:

1.   К.О. ДОЛОВО ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ 3370:

11100

Предмет издавања у закуп-целина 3

Пољопривредно земљиште, које према сазнању стечајног управника незасејано, укупне површине 25ха 16а 36м²,

као једна целина уписана у лист непокретности 3372 KO Долово, претходно засејан сунцокрет која обухвата следе-

ће катастарско подручје:

1.   К.О. ДОЛОВО ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ 3372:

12600/7

НАПОМЕНЕ: 

·      Пољопривредно земљиште које представља предмет закупа  према сазнању стечајног управника је незасејано .

Право на учешће у поступку издавања у закуп јавним прикупљањем понуда имају сва правна и физичка лица која:

1. Уплате депозит у износу од 300.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника број 150-43773-60, који се во-

ди код „Директне банке” а. д, најкасније 28. 11. 2018. године;

2. Потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Образац пријаве за учешће и образац Изјаве о губитку

права на повраћај депозита се преузима од повереника стечајног управника уз претходну најаву на контакт теле-

фон 064/402-75-47.

Пољопривредно земљиште из овог огласа издаје се у закуп у виђеном стању и закупац се не може позивати на њего-

ве физичке и друге недостатке.

Након уплате депозита, а најкасније до 28. 11. 2018. године до 15 сати, потенцијални закупци, ради правовремене

евиденције, морају предати поверенику Агенције за лиценцирање стечајних управника:

– попуњен образац пријаве за учешће, доказ о уплати депозита, потписану изјаву о губитку права на повраћај де-

позита,

– извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални закупац пријављује правно лице), 

– фотокопију личне карте (ако се као потенцијални закупац пријављује физичко лице), 

– овлашћење за заступање, уколико отварању достављених понуда присуствује пуномоћник или законски заступ-

ник (за правна лица).

Закуп се уговара на одређено време од дана закључења уговора до 30. 11. 2019. године. 

      Закупнина се плаћа авансно у целости по потписивању уговора за цео период закупа, умањена за већ уплаће-

ни депозит. 

Крајњи рок за достављање понуда је 30. 11. 2018. године до 12.45. Прихватају се искључиво понуде у запечаћеној

коверти са назнаком „ПИСМЕНА ПОНУДА ЗА ЗАКУП СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ДУЖНИКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ДОЛОВО – у стечају Ул. Победе бр. 52-а матични број 27006531 – НЕ ОТВА-

РАТИ” на коверти. 

      Понуде се достављају на следећу адресу: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Те-

разије бр 23, Београд, III спрат, канцеларија 321.

      Минимално прихватљива понуда износа закупнине је 250 евра по хектару у динарској противвредности по

средњем курсу НБС на дан уплате. Понуде морају бити исказане у укупном износу за цео период закупа.

      Отварање понуда биће одржано дана 30. 11. 2018. године у 13 сати (15 минута по истеку времена за доставља-

ње понуда), на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Теразије бр 23, Београд, III

спрат, сала 301 („Симпо” сала).

      Запечаћена коверта са понудом доставља се лично и треба да садржи:

– безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи;

– овлашћење за заступање, уколико отварању понуда не присуствује понуђач лично;

      Понуда мора да буде јасна, недвосмислена, читко исписана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

Понуде са варијантама нису дозвољене.Све понуде се достављају на српском језику. Непотпуне и неуредне пону-

де, као и понуде које садрже услов неће се узимати у рaзматрање.

      На самом отварању понуда комисија за отварање понуда ће дати могућност понуђачима да три пута побољша-

ју иницијалне понуде.

      Учесницима који нису стекли статус закупца или другог најбољег понуђача, депозит се враћа у року од 8 дана

од дана проглашења најбољег понуђача. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом

о губитку права на повраћај депозита.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта закључује се у року од 3 радна дана , од дана прибављања сагласности

Одбора поверилаца. 

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог уговора о закупу у целости сноси закупац.

Закуподавац и Одбор поверилаца нису у обавези да прихвате ни једну достављену понуду.

Oвлашћено лице: повереник Милутин Протић, контакт телефон 064/402-75-47.

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

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

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о до но ше њу ре ше ња о  да ва њу са гла сно сти на

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

Над ле жни ор ган оба ве шта ва јав ност да је 16. 11. 2018.

го ди не,  до не то Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на Сту -

ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК -

ТА Из град ња три сфе р на ре зер во а ра за скла ди ште ње

ТНГ у кру гу Ра фи не ри је наф те Пан че во, на ка та стар -

ској па р це ли бр. 3526 и 3529/1 КО Вој ло ви ца СО Пан -

че во, но си о ца про јек та НИС а. д. Но ви Сад из Но вог

Са да, Ули ца На род ног фрон та бр. 12.

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

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

нич ке ко ми си је као и уви дом у до ста вље ну до ку мен -

та ци ју, ко јом је кон ста то ва но да пред мет ни про је кат

сво јом ре а ли за ци јом не ће има ти не га тив них ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну уко ли ко се ис по шту ју про пи са не

ме ре за шти те.

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

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

де фи ни са не по гла вљем 8.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну, као и да обез бе ди из вр ша ва ње

про гра ма пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, пред -

ви ђе ног по гла вљем 9.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја  на

жи вот ну сре ди ну.

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

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

по ступ ку. Про тив овог ре ше ња се мо же по кре ну ти

управ ни спор пред Управ ним су дом у Бе о гра ду у ро ку

од 30 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ    

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

због по ве ћа ног оби ма по сла рас пи су је

КОН КУРС
за рад но ме сто:

МЕ ДИ ЦИН СКА СЕ СТРА – ТЕХ НИ ЧАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл адре су

zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че вац”, 

на адре су

Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 30. 11. 2018.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

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

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

Но си лац про јек та  „VIP MOBILE” D.O.O. BEOGRAD

Ули ца Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа бр. 1ж, Bеоград, под -

нео је зах тев за од лу чи ва ње о по тре би  про це не ути ца -

ја  на жи вот ну сре ди ну за  Појекaт ра дио-ба зне ста ни -

це за мо бил ну те ле фо ни ју „BA1096_04 ПА  Пан че -

во/Гор ња Ва рош “ Ули ца Вој во ђан ски бу ле вар 34,

Пан че во.

      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -

ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -

та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не  Град ске упра ве

Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба  708  у

пе ри о ду од  23. но вем бра  до 03. де цем бра 2018. го ди -

не   рад ним  да ном од 10 до 14 са ти.

      По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -

ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те -

вом.     

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, по-
вољно, пензионерима по-
пуст. 061/626-54-06.
(269954)

РОЛО-НАЈ вам нуди поправ-
ку, уградњу: ролетни, венеци-
јанера, тракастих завеса, ро-
ло-комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-челична
заштина врата, тенда. Ми
смо најквалитетнији, најпо-
вољнији, са највећом гаран-
цијом. Проверите!  063/894-
21-80, 013/344-594. (268982)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (267295)

ПАРКЕТ постављам и хоблу-
јем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с ма-
теријалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-
220, 063/847-74-38. (4788)

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

БАЛТОКАД када, обнова гла-
зуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. (и)

„ПЕРФЕКТ” - демит фасада,
зидање, малтерисање, глето-
вање, кречење, ламинати, ке-
рамика. 063/122-14-39.
(26966)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, ме-
талне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73.
(269730)

СЕЛИДБЕ, камионски, комби
превоз. Екипа радника, одво-
зимо непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/731-77-
67. Владимир. (269738)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправ-
ка; ролетне, комарници, ве-
нецијанери, све завесе, тен-
де, хармо-врата, роло-зашти-
та, затварање тераса провид-
ним материјалом. 063/816-
20-98, 013/351-498. (269511)

КОМБИ превоз терета, пла-
ћање може преко рачуна.
064/106-81-11. (269749)

ЗИДАЊЕ, бетонирање,
оправка старих, нових кро-
вова, разне изолације.
013/664-491, 063/162-53-89.
(269762)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинт, гипс, чисто,
педантно. 062/156-02-07,
064/390-00-87. (269776)

СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа на-
мештаја, паковање и зашти-
та ствари, одношење непо-
требних ствари са радници-
ма и без њих, 00-24 сата.
064/047-55-55. (269852)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације, во-
доводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерија, са-
нитарије, све за воду, 0-24 са-
та. Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах. 013/348-
139, 064/493-44-63, 063/811-
74-89, Јовичин. (269548) 

МОЛЕРСКИ радови, лами-
нат. 062/976-18-42. (469916)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 064/317-10-05.
(269916)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско
прање аутомобила, тепиха,
намештаја. Сушење у комо-
ри. 302-820, 064/129-63-79.
(269919)

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

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи,  поправља-
мо са гаранцијом.  „Фриго-
техник”, 361-361, 064/122-
68-05. (269601)

УДОВАЦ, непушач, без оба-
веза, живи у иностранству,
жели познанство са женом
око 70 година, без обавеза,

ради дружења. +41774 466
06 69 (269176)

НУДИМ издржавање за стан
или кућу. 063/853-93-29.
(2697349

ОГЛАШАВАМ неважећом ди-
плому издату од Пољопри-
вредне школе „Јосиф Панчић”
на име Миша Ђуровић.

(269689)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску карту издату
од АТП-а, на име Добривоје
Денчић. (269832)

УДОВАЦ, усамљен, 60 годи-
на, упознао би жену од 45 –
70 година, озбиљна веза.
061/193-00-09. (269798)

РАЗНО
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С не из мер ним бо лом и ту гом оба ве шта ва мо да је на ша

дра га

МА РА ЗО РИЋ

пре ми ну ла 19. но вем бра 2018.

Не у те шна по ро ди ца: су пруг НИ КО ЛА, си но ви РА ДО -

ВАН и ПРЕ ДРАГ, сна ја ГОР ДА НА и се стре ДРИ НА и

СТА НА

(56/269858)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо род би ну и при ја те -

ље да је 14. но вем бра 2018, у 81. го ди ни, пре -

ми ну ла на ша дра га

АНА ЈЕ РИЋ
1938–2018.

Са хра на је оба вље на 19. но вем бра 2018. го ди -

не на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: син АЛЕК САН ДАР, сна ха ТА ТИ -

ЈА НА, уну ци БРА НИ СЛАВ и ИВАН и оста ла

род би на
(57/269863)

По след њи по здрав дра гој се стри

АНИ ЈЕ РИЋ
1938–2018.

од се стре СЛАВ КЕ и се стри чи не ОЛИ ВЕ РЕ
(58/269863)

ВИК ТОР 

АН ДРЕВ СКИ

По след њи по здрав од 

ЗО РА НА ПЕ ШЕВ СКОГ с по ро ди цом

(91/ф)

У не де љу, 25. но вем бра, на вр ши ће се че тр де сет нај -

бол ни јих да на, ка ко нас је на пу стио наш див ни муж

и та та

ДРА ГАН ИВ КО ВИЋ ЦО КИ

У 11 са ти, на Но вом гро бљу, по се ти ће мо ње гов гроб

и одр жа ти по мен. Но си ће мо га у ср цу цео жи вот, као

што је и он нас.

Цео жи вот ће нас

во ди ти тво ја љу бав,

и те ши ти у 

нај у ту жни јим  да ни ма.

Тво ја МИ ЦА, МИ ЛОШ и БА НЕ

(16/1269729)

АВ НИ ЈУ 

ХО ТИ ЈУ

по след њи 

по здрав од по ро ди це

ПЕ ТРО ВИЋ – ЧЕ ДЕ,

ДИ НЕ, МИ ШЕ и ЕЛЕ НЕ

(85/269946

По след њи по здрав 

на шем дра гом 

КО СТИ 

ВЛА ШКОМ
1940–2018.

Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни 

тво ји нај ми ли ји

(39/269812)

Во ље ној ба ки

РУ ЖИ 

КУ ТА ЊАЦ

Унук ЂО ЛЕ са су пру гом 

МА ЈОМ и си ном ВИК ТО РОМ
(61/Ф)

По след њи по здрав на шој дра гој су пру зи, мај ци, ба ки, пра ба -

ки и све кр ви

РУ ЖИ 

КУ ТА ЊАЦ

Ожа ло шће на по ро ди ца 

Ку та њац: су пруг ЂОР ЂЕ 

са де цом и уну ци ма
(59/ф)

24. новембра 2018. годи-

не, у 11 сати, на гробљу

Котеж у Панчеву, дава-

ћемо шестомесечни по-

мен нашој драгој

МИЛКИ

ДИМОВ

С поштовањем

породица

(63/269869)

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

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

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Ва љи по след њи 

по здрав од БО БА НА,

ћер ки МА РИ ЈЕ и 

ВА ЛЕН ТИ НЕ 

с по ро ди ца ма

(26/269763)

СЛА ВИ ЦА 

ПАН ДУ РО ВИЋ

ЦА ЦА

Цај ка, за у век ће мо Те

во ле ти и пам ти ти.

Тво ји: ЉУ БИ ЦА, 

БОГ ДАН и СА ЛЕ

(88/269961)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
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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По след њи по здрав

СЛА ВИ ЦИ ПАН ДУ РО ВИЋ
1949–2018.

Се стри це мо ја ми ла – за што си оти шла без по -
здра ва.
Ти си би ла та ко ја си ми да ва ла сна гу да ис тра јем
у сво јим  му ка ма. Оста ће за у век бол и ту га у на -
шим ср ци ма.

За у век тво ји: КЕ КА, ПЕ РА, НА НЕ и ИВА НА 
с де цом
(10/264703)

С ве ли ким бо лом и ту гом оба ве шта ва мо

да је мој брат из не на да пре ми нуо 14. но -

вем бра 2018.

ЖИ ВА ЖИ ВА НОВ
1948–2018.

Идвор

Оти шао си пут веч но сти без по врат ка, у

на шим ср ци ма и ми сли ма оста ћеш ве чан,

јер до бри и во ље ни ни ка да не уми ру.

Тво ја се стра ЦВЕ ТА НА и се стри чи на

АЛЕК САН ДРА

(11/264704)

По след њи по здрав дра гом су пру гу

ДАН ЧИ РИ СТИ ЋУ
1953–2018.

од су пру ге СЛА ВИ ЦЕ

(13/264721)

По след њи по здрав ку му

ДАН ЧИ
од ку ме ЧЕ ДЕ 

с по ро ди цом

(14/264721)

ЖИ ВО ЈИН НИ КО ЛИЋ
1944–2018.

По след њи по здрав во ље ном су пру гу и оцу од ње го вих нај ми ли јих.

Су пру га СТО ЈА и си но ви НЕ НАД и ПРЕ ДРАГ с по ро ди ца ма

(20/269740)

По след њи по здрав дра -

гој дру га ри ци

МИ ЛИ ЦИ ШАЈН
ЈЕ ЛА с по ро ди цом

(21/261744)

По след њи по здрав во -

ље ној мај ци, ба ки и та -

шти

МИ ЛИ ЦИ

ШАЈН

1951–2018.

Ожа ло шће ни: ћер ка

КРИ СТИ НА, зет 

МИ ЛАН и уну ка НИ НА

(22/269745)

По след њи по здрав на -

шој дра гој ко ле ги ни ци

МИ ЛИ ЦИ

од НА ДЕ, АМА ЛИ ЈЕ,

НА ТЕ, МА РИ ЈЕ, 

МИЛ КЕ, БРАН КЕ 

и ВИН КЕ

(23/269748)

По след њи 

по здрав дра гој

МИ ЛИ ЦИ
од по ро ди це 

МР ЂЕ НО ВИЋ

(24/269751)

По след њи по здрав 

МА РИ 

ЗО РИЋ

од по ро ди це 

РЕ ПА ЈИЋ

(31/269784)

РА ВИ ЈОЈ ЛА АЛЕК СИЋ

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма, 

ми сли ма и се ћа њу.

Тво ји: су пруг ТИ ХО МИР, син МИ ЛИ ВО ЈЕ

и уну ке МИ ЛИ ЦА и МА РИ ЈА

с по ро ди цом
(28/269778)

ВИКТОР АНДРЕВСКИ

Успомене на њега неће никада избледети. 

Нека те анђели чувају.

ЉИЉА, ФИЋА, БЕКИ

и баба ДРАГИЦА

(79/269926)

19. новембра 2018. преминуо је наш вољени

ВИКТОР АНДРЕВСКИ

2006–2018.

У нашим срцима велика је туга, нема ви-

ше осмеха твога. 

Са анђелима сниваш и светлост пратиш.

Заувек остаћеш у нашим срцима. 

Воле те твој отац ЉУБОМИР, мај-

ка СЛАЂАНА и сестра САЊА
(80/269925)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 20. новембра 2018, у 93. годи-

ни, преминуо наш драги

АВНИ ХОТИ
из Косовске Митровице

1926–2018.

Сахрана је обављена 21. новембра 2018, у 14 сати, на Котеж гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: ћерка СУЗАНА, синови АГРОН и АРМЕНД, снаје ЕНИСА и

ЈАСМИНА, унучад ЏЕНЕТ, РАГБЕТ, ДЕНИЗ и ДИЈАНА и праунучад

(82/269939)

Последњи поздрав драгом колеги

ЦОКИЈУ

од колега из Службе за заштиту животне среди-

не ХИП „Азотара ” Панчево – МАРКО, ДЕНИС,

ВЛАДА, БОБАН, МОМИР, ИВАНА, МИЛИЦА и

САЊА и РАЈКА
(78/269922)

Дра га на ша

ГО ЦО

Вре ме про ла зи, те бе не -

ма, оста ла је ту га и

успо ме не.

Во ли мо те.

ЈА ЊИ ЋИ и КЕ БИ ЋИ

(49/269834)

ЈУ ЛИ ЈА НА 

КЕН ДЕ РЕ ШКИ

Пре ра но си нас на пу -

сти ла, али знај да те

ни кад не ће за бо ра ви ти

тво ја да да ДАН КА и

МИ КИ с по ро ди ца ма

ЧО ЛА КО ВИЋ и ДИ МИ -

ТРИ ЈЕ ВИЋ

(52/269846)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

ЖИ ВО ЈИ НУ 

НИ КО ЛИ ЋУ

За у век у ср ци ма и ми -

сли ма се стре ЈЕ ЛИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(54/269850)

СЛА ВИ ЦА 

ПАН ДУ РО ВИЋ

ЦА ЦА
Дра га на ша Цај ка, за у -

век ћеш би ти у на шим

ср ци ма и ми сли ма. Не -

ка Те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји: НЕ СКЕНС, 

ЖЕ ЊА, ИВА и НИ КО ЛА

(90/269961)

СЛА ВИ ЦА 

ПАН ДУ РО ВИЋ

ЦА ЦА
Дра га на ша Ца цо, Тво ја

бол је про шла и са да

мир но спа вај, а тво ја се -

стра Та ша ће па ти ти и

пла ка ти за то бом док је

жи ва.

Тво ји РА ДА НО ВИ ЋИ

(89/269961)

19. новембра 2018, у 79. години, преминуо је наш дра-

ги супруг, отац и деда

ИЛИЈА ШУЊКА
1940–2018.

Ожалошћени: супруга МАРА, ћерке БРАНКА
и ДОСТА са породицама, као и остала ближа и даља

родбина и пријатељи

(68/269878)
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24. но вем бра 2018. на вр ша ва се че тр де сет
да на от ка ко ни је с на ма на ша во ље на

СО ФИ ЈА ПЕ ТРО ВИЋ
рођ. Јо ва ше вић

1946–2018.
Ка жу да Бог узи ма нај бо ље, а ти си ме ђу
њи ма, и по сле све га оста де се ћа ње.... 
Пра зне ру ке и пре пу на ду ша... те бе...
Док је нас жи ве ћеш у на ма.
Тво ји: су пруг СВЕ ТИ СЛАВ, ћер ка СНЕ ЖА -

НА, син БО ШКО, сна ха БРАН КА, зет РА -
ДО ВАН, уну ци ЛУ КА, ЈО ВА НА, НЕ ВЕ НА и

АЛЕК САН ДРА
(36/269803)

По во дом смр ти мај ке на шег дру га

РУ ЖЕ КУ ТА ЊАЦ
Упу ћу је мо из ра зе искре ног са у че шћа це лој по ро ди ци.
ЧЕ ДА, ДА ЧА, СА ЛЕ, ПЕ ЦА, КРА ШНА, ДРА ГА НА и
МАР КО, ГО ЦА и ЗЛА ЈА и ВЕ СНА и ВЛА ДА

(48/269833)

Последњи поздрав

РАВИЈОЈЛИ

АЛЕКСИЋ

од брата ВУКАДИНА и

снаје НАДЕ са ћеркама

(62/269868)

Прошло је шест месеци откако више ниси са нама

РУЖИЦА ЏАМТОВСКИ
1948–2018.

Недостајеш нам много, али остаје љубав, успомена и понос што си

била део наших живота.

С љубављу, сећају се: супруг ЂОРЂЕ, син НЕНАД, кћи НАТАША,

снаја НЕДА, зет БОЈАН и твоји унуци
(64/269873)

У уторак, 27. новембра 2018, у 11.30, даваћемо

четрдесетодневни помен нашем драгом

МИЛАНУ ПЕМЦУ

Када одеш небу своме, и кад спокој нађе душа,

вечну ноту успомена, наше срце ће да слуша…

Заувек у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији: супруга МАРИЈА,

ћерка МАРИЈАНА и син ИВАН с породицама

(65/269874)

24. новембра навршава

се четрнаест година от-

како није са нама наш

вољени син,  отац и брат

МИЛЕНКО

ГАЈИЋ
1967–2004.

Са љубављу и тугом чу-

вамо успомену на тебе.

Мајка КОСА, ћерке

МИЛИЦА и ДРАГИЦА,

сестра СМИЉАНА, 

сестрићи ДЕЈАН и

ВЛАДИМИР и

зет ЗОРАН

(66/269875)

26. новембра 2018. навршава се пет година откако ни-

је са нама наш драги

МАНЕ ЖАКУЛА
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(67/269877)

У суботу, 24. новембра 2018. обележићемо годишњицу

смрти наше вољене супруге, мајке и баке

СЛОБОДАНКЕ КОКОВИЋ

рођ. Витковић

1934–2017.

Сећамо се са тугом и поносом њене племенитости и

љубави коју нам је несебично пружала.

Супруг МИХАЈЛО, ћерка ДАНИЦА и

син БРАТИСЛАВ с породицама

(69/269883)

16. новембра 2018. године, изненада нас је на-

пустила наша драга

ИВАНКА МАРИЋ

8. V 1941 – 16. XI 2018.

Хвала за сву неизмерну љубав коју си нам пру-

жала. 

Неутешни: супруг НЕДЕЉКО, ћерке

ГОРДАНА и ВЕСНА, зетови САВИЦА и

НИКОЛА, унуци МАРИО, МАРИЈАНА, МИЉА-

НА и ДУШАН и праунука ДУЊА
(70/269884)

САНДРА

ТОШИЋ

УРОШЕВ
23. XI 2011 – 23. XI 2018.

Увек у ми-
слима, лепим сећањи-
ма, срцу. Превише ту-
жни, сачуваћемо сва-
ку успомену на тебе.

Твоји: син
НИКОЛА, мама, тата

и сестра с породицом
(71/269890)

Двогодишњи помен нашем драгом

ЈОВАНУ РАКИЋУ

Недостајеш нам све више.

Твоја супруга МИЛАНКА

и ћерка ТАЊА с породицом
(72/269897)

Последњи поздрав драгом ујаку

КОСТИ ВЛАШКОМ

од ВЕСНЕ са супругом и СРЂАНА

(73/269846)

МА РИ ЈА 

ВУ ЛИ НО ВИЋ

Чу ва мо те у на шим 

ср ци ма, са осме хом 

на ли цу.

Пра у нук ЛУ КА 

с по ро ди цом

(27/269765)

25. но вем бра 2018. на -

вр ша ва ју се две го ди не

од смр ти мо је мај ке

РУ ЖИ ЦЕ 

СТОЈ НОВ

Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

Ћер ка 

ЈЕ ЛИ ЦА с по ро ди цом

(84/269943)

21. но вем бра 2018. пре ми ну ла 

је на ша во ље на

МИ ЛА ПА ПИЋ

1940–2018.

Са хра на ће се оба ви ти 22. но вем бра, у Стар -

че ву

По ро ди ца
(87/269958)

ПРЕ ДРАГ МАР КО ВИЋ ПЕ ЦА
21. XI 2017 – 21. XI 2018.

Жи ве ћеш у на шим ср ци ма.

Твој кум НО ВИ ЦА, тво ја ге не ра ци ја МА ЈА, МАР КО и

ЛУ КА ЈО ВА НО ВИЋ
(25/269753)

25. но вем бра на вр ша ва се че тр де сет да на од

смр ти на шег во ље ног су пру га, оца, бра та, све кра

и де де

ДИМ ЧО МАР КОВ СКИ
1944–2018.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

По ро ди ца МАР КОВ СКИ
(32/269787)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВИ ЦА БРАН КОВ

2011–2018.
1, 2, 3, 4, 5, 6 и про ђе го ди на сед ма, као да је бра те ју че би ло.
Кад год гла ву на стра ну окре нем ти си увек по ред ме не.
Та ко ће би ти све док је Це ца жи ва.

Тво ја се стра СПА СА с по ро ди цом
(38/269807)

На ша дра га тет ка

ФИН КА ВА СИЋ

1930–2018.

Са пу но љу ба ви и по -

што ва ња чу ва мо успо -

ме ну на ле пе тре нут ке,

на са ве те и дру же ње.

Спа вај мир но, и да ље си

са на ма.

Тво ја се стри чи на 

ВЕ СНА БУН ДА ЛО 

с по ро ди цом

(37/269804)

ДУ ШАН ПУ РА 

ЈО ВА НО ВИЋ
1939–2011.

Го ди не ту ге без те бе,

али си увек у мом ср цу

и ми сли ма.

Тво ја су пру га 

ДУ ШАН КА

(47/269530)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
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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Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо у суботу, 24. новембра 2018, у 11 са-

ти, давати једногодишњи помен нашем

вољеном сину

ИВАНУ АДАМОВУ АДАМУ

Прошла је година како те нема, нама је и

даље туга у срцу. На гробљу тишина а у ку-

ћи празнина.

Твоји: мама ДАНИЕЛА, тата ДРАГАН и

брат ЈОВАН
(81/269931)

26. но вем бра 2018. на вр ши ће се пет го ди на от ка -

ко ни је са на ма на ша дра га

АН ЂЕ ЛИ ЈА ГЛУ МАЦ

1938–2013.

Са мо Бог зна ко ли ко нам не до ста јеш.

МИ ЛЕ, БЕ БА, МА РИ ЈА и МИ ЛИ ЦА
(86/269957)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шој

во ље ној

СУ ЗА НИ УРС

да ва ти 24. но вем бра 2018, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

По ро ди ца
(51/269841)

ЈА ГО ДА ШВЕЦ

1951–2003.
Пет на ест го ди на … не до ста јеш

Се стра ВЕ РА с по ро ди цом

(55/269851)

27. но вем бра на вр ша ва се че тр де сет да на од смр ти на -

шег дра гог

МИ ЛА НА ПЕМ ЦА

По чи вај у ми ру.

Брат ДРА ГАН, сна ја РО СКА 

и бра ти ћи ГО РАН и НЕ ВЕ НА

(83/269931)

МИ ЛАН АЛЕК СА

Ка жу да Бог узи ма нај бо ље, а ти си ме ђу њи ма.

Не до ста јеш нам мно го.

Тво је ко ле ге из „Almex” d. o. o. Пан че во
(50/269836)

24. но вем бра 2018. на вр ша ва се се дам го ди на от -

ка да нас је на пу стио

МИ ЛАН АЛЕК СА

1986–2011.

Оста ће за у век у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Ко лек тив „Ста ри Та миш” а. д. Пан че во
(53/ф)

МА ЈА КР СТА НО ВИЋ

2016–2018.

Про шле су две го ди не, а све је оста ло исто.

По ро ди ца

(19/269737)

Прошло је четири

године од како није са

нама

КОСТА 

РАЦИЋ

Живећеш вечно у

нашим срцима. Син

Јовица с породицом

77/4791

БИЉАНА

МИЈАТОВИЋ

Недостајеш нам пуно,

туга и бол не престају.

Браћа

АЛЕКСАНДАР и БОЈАН

(76/269917)

По след њи по здрав

РУ ЖИ 

КУ ТА ЊАЦ

Ожа ло шће ни: син ЉУП КО, сна ја ИВАН КА, уну ци НЕ БОЈ ША, ЂО ЛЕ и

НЕ МА ЊА и пра у нук ВИК ТОР

(60/Ф)

РУ ЖИ 

КУ ТА ЊАЦ

По след њи по здрав и веч ни спо кој од си на НИ КО ЛЕ,

снај ке ДА НИ ЈЕ ЛЕ и уну ке СНЕ ЖА НЕ и СЛА ЂА НЕ

(42/269822)

ЖИ ВО ЈИН 

НИ КО ЛИЋ

Не ка у ти ши ни веч ног

ми ра од ма ра тво ја пре -

до бра ду ша а ми ће мо

те во ле ти веч но.

ДРА ГА, БРА НА, 

СА ЛЕ и МИ ША

(40/269818)

ЖИ КА 

НИ КО ЛИЋ
Мој де да Жи ко.

Ја, тво ја ве ли ка ра дост

а ти мој свет, мо ја веч на

ту га.

Тво ја го лу би ца 

ЈЕ ЛЕ НА, ФИ ЛИП, 

ДУ ЊА и по ро ди ца 

РУП ТАК

(41/269818)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

МИЛЕ НА ЕРИЋ
2010–2018.

У срцу те носи мо и од

забо ра ва чува мо.

Супруг СЛО БО ДАН, син

ЦВЕ ТИН и ћер ке

ЈАСМИ НА и СНЕ ЖА НА

(60/251122)

Осам на ест го ди на

ДА МИР КАПС

Пра зни на и бол за то -

бом је великa, ду шо мај -

ки на.

Ма ма БИ БА, брат 

РО БЕРТ, сна ја 

НА ТА ША и бра та ни це

ТА ША и ДО РА

(1/269624)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

КР СТИЋ

БЛА ГО ЈЕ         и       СТО ЈАН КА
1914–1993. 1916–2012.

С љу ба вљу и по што ва њем ва ши нај ми ли ји
(3/269688)

МИ РО ЉУБ 

ПИ ПЕР СКИ

1951–2009.

Пре ра ни од ла зак оста -

вио је не до у ми цу и веч -

ну ту гу.

По ро ди ца

(4/264692)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

АН ТО 
РА ДО И ЧИЋ

21. XI 2016 – 21. XI 2018.
Две го ди не су про шле от -
ка да си оти шао. Ни ка да
те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ја по ро ди ца: 
су пру га СТАЈ КА, син

БА ТО и ћер ка 
ДРА ГИ ЦА с по ро ди ца ма

(5/264698)

ВА СИ ЉЕВ СКИ

ДА НИ ЦА                 СТО ЈАН

1927–2015. 1927–1997.

Ни ка да вас не ће мо за бо ра ви ти.

Ва ша де ца НА ДА и МИ ЛАН
(6/269669)

ЉУ БО МИР 

НО ВИ ЧЕ ВИЋ

2017–2018.

Љу шко мој, не ћу ни ка -

да за бо ра ви ти те бе и пе -

де сет че ти ри го ди не на -

шег див ног бра ка.

Тво ја МИ РА

(7/264700)

ЉУ БО МИР 

НО ВИ ЧЕ ВИЋ
2017–2018.

Про шла је ту жна 

го ди на, али ти оста јеш

у ср ци ма тво је су пру ге

МИ РЕ, си на БАЦ КА,

ћер ке СНЕ ЖА НЕ 

и њи хо вих по ро ди ца

(8/264700)

МИ ЛЕ ВА 

ЦА КО ВИЋ

1988–2018.

Нај див ни ја мај ко, ни ка -

да не за бо ра вље на.

Тво је ћер ке МИ РА 

и НА ДА

(9/264700)

25. но вем бра 2018. на вр -

ша ва се де сет го ди на от -

ка ко је пре ми ну ла на ша

ЈА СМИ НА

ГО ЛУ БОВ

14. VIII 1952 – 25. XI 2008.

По ро ди ца ГО ЛУ БОВ

(12/264707)

2008–2018.

ДРА ГИ СТО ЈА НО ВИЋ
Де сет го ди на од смр ти дра гог су пру га и оца.
Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма. Пу но нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(15/269724)

ГО Р ДА НА БОГ ДА НОВ
1960–2018.

Се ћа ња не пре ста но на ви ру...
Не до стјеш. Не из мер но.

Тво ји нај ми ли ји

(17/12697319

22. но вем бра на вр ша ва ју се пу не три го ди не от ка да

нас је на пу сти ла на ша

МИ ЛИ ЦА БАН ЧАК
Ње ни нај ми ли ји

(18/269731)

ПО МЕН

МИ ЛО РАД

ТРИФ КО ВИЋ
25. XI 2010 – 25. XI 2018.

Вре ме про ла зи, 

али се ћа ња не бле де.

Син РА ДО ВАН 

с по ро ди цом

(29/269779)

27. но вем бра 2018, у 11 са ти, на гро бљу у Омо љи ци, 

да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шем во ље ном

ДРА ГА НУ СА ВО ВИ ЋУ
1945–2018.

Не до ста јеш. Љу бав ко ју смрт не пре ки да 

и ту га ко ју ваљ да вре ме ле чи.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ВОЈ КА, син АЛЕК САН ДАР, 

сна ја ГОР ДА НА и уну ци ЈЕ ЛЕ НА и ЂОР ЂЕ
(30/269782)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛЕ ПА АН ГЕ ЛОВ СКА
23. XI 2015 – 23. XI 2018.

Вре ме про ла зи али љу бав, бол и ту га не.
Тво ја се стра

(33/269786)

МИ ЛОШ ЗЛАТ КО ВИЋ
23. XI 2006 – 23. XI 2018.

По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га ко ју вре ме
не ле чи.

По ро ди ца ЗЛАТ КО ВИЋ

(34/269794)

СЕ ЋА ЊЕ

АЛЕК САН ДАР

СПА СИЋ

22. XI 2007 – 22. XI 2018.

Успо ме на и се ћа ње на

те бе не бле де, увек си у

на шим ср ци ма.

Су пру га СЛАВ КА, син

БО БАН с по ро ди цом

(35/269799)

25. но вем бра 2018, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу

да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шој

ЈУ ЛИ ЈА НИ КЕН ДЕ РЕ ШКИ
1969–2018.

Увек си у ми сли ма, а пра зни на и бол у ср цу...

Тво ји: син МИ ЛАН, мај ка НА ДА, 

брат ДУ ШАН и бра та ни ца ДУ ША НА
(43/269827)

На ша дра га

ЈУ ЛИ ШКА

Вре ме про ла зи, а се ћа -

ња не бле де...

ЗЛА ТА и КИ РА

(44/269828)

… ми слим о Те би 

дра га ба ко...

АНА ПАП

рођ. Бор бељ

18. XI 1992 – 2018.

Унук ГА БРИ ЈЕЛ 

с по ро ди цом

(45/ф9

СЕ ЋА ЊЕ

СИ МА ГО ЛУ БО ВИЋ
1939–2016.

По но сни што смо те има ли.
Тво ји нај ми ли ји

(46/269831)

Мирно спавај

ЦАЛЕ

Воле те ДРАГАН и СЕКА с породицом
(74/269919)

Четрдесетодневни

помен

ДРАГАНУ

Почивај у миру...

Породица

АЛЕКСИЋ

(75/269912)



уче ству је у свим ак тив но сти ма
и ре дов но пла ћа чла на ри ну. О
све му по дроб но ди ску ту је мо и
тру ди мо се да до но си мо ис -
прав не и ра ци о нал не од лу ке,
као и у би ло ко јој фир ми. Све
то с ци љем да про из во ди мо
нај бо ље мо гу ће ви но и по но во
афир ми ше мо наш крај као вин -
ску ре ги ју, не што по пут Гу ду -
ри це. Ка да је реч о на шој ма -

Петак, 23. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

25ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

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.

Коврџа
Ова „девојчица” се недавно појави-
ла на Котежу. Јако је умиљата и ме-
кана, а чиста је као да је недавно
окупана. Уме да седне и кад неко
чучне с намером да је мази, радо
ускаче у крило.

Коврџа није чипована, али се прет-
поставља да је неком припадала и
да му је побегла или ју је тај неко
избацио.

Ако „неко” пожели да је нађе или
уколико пак неко други жели да је удоми, може позвати
062/204-573.

Стрелка
Преслатка мрвица спасена је пр-
вог леденог дана, када је уклоње-
на са улице. Цвилела је испред
зграде, а постајало је све хладни-
је, па ју је наша хумана суграђан-
ка привремено збринула, али не
може да је задржи будући да већ
има пса у стану који је изузетно
намћораст и љубоморан.

Ова дивна, паметна и шармант-
на лепотанка сада тражи некога с ким ће се дружити и ко ће
је чувати. Она обавља своје потребе на новинама, што јој ни-
ко није показао, већ је сама схватила.

Дата јој је таблета против глиста и напрашена је против
бува. Остале информације могу се добити на контакт-теле-
фон 063/865-27-65.

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.

У да на шње вре ме те шко је спо -
ји ти и дво је-тро је љу ди у склад -
ну за јед ни цу. На ро чи то ка да
она оства ру је и не ку ма те ри -
јал ну до бит. А тек пре ко пе де -
се то ро?!

Е, упра во је дан та кав по зи -
ти ван при мер по сто ји у До ло -
ву, где већ два де сет го ди на хар -
мо нич но функ ци о ни ше Удру -
же ње ви на ра и ви но гра да ра
„Све ти Три фун”.

По ред то га што ре дов но осва -
ја ју на гра де на ра зним так ми -
че њи ма и сва ког фе бру а ра пра -
ве са да већ пре сти жну „Ви на -
ри ја ду”, они по се ду ју и свој ви -
но град, с ко јег су ове го ди не
про из ве ли ви ше сто ти на ли та -
ра ква ли тет ног ви на.

При чу о до ло вач ком удру же -
њу „Све ти Три фун” за по че ли
смо на њи хо вом ви но гра ду, на
ко јем нас је до че као пред сед -
ник те ор га ни за ци је Бог дан Ан -
ку цић. Он је у том мо мен ту
баш не што сре ђи вао око но вог
објек та, не дав но ста вље ног под
кров.

– На иде ју да на пра ви мо ту
згра ду, до шли смо у до го во ру
са он да шњом ди рек тор ком
ТОП-а Зо ра ном Вла ду, ка ко би
то по стао део ту ри стич ке по -
ну де овог гра да. На жа лост, тек
са да су ство ре ни усло ви, нај -
ви ше због ло ка циј ске до зво ле,
ко ју смо нај зад до че ка ли 2014.
го ди не. На кон што смо ску пи -
ли сву тех нич ку до ку мен та ци -
ју, на ши чла но ви и су гра ђа ни
мај сто ри су, без ијед ног ди на -
ра на док на де, уло жи ли ве ли ке
на по ре у из во ђе ње број них ра -

УДРУ ЖЕ ЊЕ ВИ НА РА И ВИ НО ГРА ДА РА „СВЕ ТИ ТРИ ФУН” ПО МНО ГО ЧЕ МУ ЈЕ ДИН СТВЕ НО

СВЕ ЧИ НЕ ДА ДО ЛО ВО ПО НО ВО БУ ДЕ ВИН СКИ КРАЈ

ска бу ре та са по две вр сте цр -
ве них и бе лих ви на. На ви три -
на ма су из ло же ни и број ни пе -
ха ри, по пут оних с „Ви но-фе -
ста” из Вр шца или по след њег
тро фе ја из Алек сан дров ца –
сре бр не ме да ље за ка бер не. Ту
су и бу рад из про шлог ве ка и
ин те ре сан тан ме ха ни зам ко -
јим је не кад па ље на све ћа уз
по моћ кре ме на, ста рог ве ро -

кар ди на ла и хам бур га до бе -
лог му ска та – Ита ли ја. Про из -
ве ли смо и шестсто ли та ра ви -
на, и то цр ве них, као што су
мер ло, ка бер не и фран ков ка,
а од бе лих ку па жу шар до неа,
со ви њо на и ри злин га, као и
мо ра ву, ко ја је по мом ми шље -
њу и по ми шље њу ено ло га, мо -
жда и нај у ку сни ја – ка же Да -
ни лов.

По ред то га, он ре дов но уче -
ству је у ак тив но сти ма удру же -
ња, па се у скло пу из град ње
по ме ну те вин ске ку ће код ње -
га у дво ри шту на ла зи пра ва по -
крет на ра ди о ни ца. А ка да је
реч по ме ну тој сло зи чла но ва,
овај мар љи ви До ло вац на ро чи -
то апо стро фи ра на по ре и стр -
пље ње пред сед ни ка Бог да на
Ан ку ци ћа.

На по слет ку, тре ба још јед -
ном под ву ћи да је ово дру штво
фе но мен, ма кар у Вој во ди ни,
као је ди но ко је у свом вла сни -
штву има опи пљи во ма те ри -
јал но до бро, као и кри стал но
ја сан циљ – да ово ле по пан че -
вач ко се ло по но во по ста не пре -
по зна тљив вин ски крај.

до ва. Има ли смо и по моћ спон -
зо ра, као што су „Тех но мар -
кет”, „Про ба нат”, „Фин нет ин -
же ње ринг”, а до при нос су да -
ли и Ме сна за јед ни ца и ЈКП
„До ло ви”, као и ин ди рект но
Град Пан че во, ко ји је фи нан -
си рао на ше ма ни фе ста ци је, па
смо дру ге до на ци је мо гли да
усме ри мо на из град њу вин ске
ку ће. И са да смо у си ту а ци ји
да би згра да мо гла да бу де у
функ ци ји до на ред ног про ле -
ћа – на во ди Ан ку цић.

По друм стар две ста го ди на
Ово удру же ње, ко је оку пља пре -
ко пе де сет про из во ђа ча гро жђа
и ви на, има вр ло ак ти ван из -
вр шни од бор, а са стан ци се
одр жа ва ју ре дов но и све, углав -
ном, про ти че у ду ху то ле ран -
ци је и раз у ме ва ња.

– На кон два де сет го ди на ис -
кри ста ли са ло се члан ство ко је

нац са 14 про це на та ал ко хо ла,
од ко јег уши зу је, за ви си од
уку са, то јест „за ким или за
чим” се оно пи је – збо ри овај
До ло вац, ко ји се бе на зи ва чу -
ва ром до бр ог ви на.

„Мла ди” про из во ђа чи
Иде ја чла но ва удру же ња би ла
је да ани ми ра ју и ак ти ви ра ју
мла де, али по ка за ло се да они
ви ше во ле лак ше по сло ве, јер
ви но град до слов це тра жи ро -
ба. Без об зи ра на то што се на
ње му мо же за ра ди ти два де сет
пу та ви ше не го на по вр ши на -
ма под ра тар ским кул ту ра ма.

И док се омла ди на не одо -
бро во љи, је дан од „мла дих” ви -
на ра и ви но гра да ра је ше зде -
сет пе то го ди шњи Јо ван Да ни -
лов, ма шин ски ин же њер у ин -
ва лид ској пен зи ји, ко ји је пре
три го ди не до био хи ља ду мла -
ди ца од удру же ња и по са дио
их на свом пла цу од 14 ари, на
па ди ни од мах ис под ста рог ви -
но гра да.

– Имам и цр ве но и бе ло; и
кон зум но и вин ско гро жђе. Ове
го ди не сам про шао ја ко до бро
с об зи ром на то да је ово пр ви
род. Од фе бру а ра, чим је до -
шло мир но вре ме, од ра дио сам
оре зи ва ње, а ка да је кре ну ло
да се про леп ша ва, док ни је би -
ло ли сне ма се, усле ди ло је пр -
ска ње. По што је ла стар до сти -
гао ду жи ну од де сет цен ти ме -
та ра, пр скао сам га про тив пла -
ме ња че, пе пел ни це, мо ни ли -
је... Од у стао сам од за ли ва ња,
јер бих та ко по ди гао ко ре нов
си стем и ти ме га угро зио, па
сам оста вио ло зи да се са ма
сна ђе. За то сам ста вљао мно -
го стај ња ка и по ма ло ве штач -
ког ђу бри ва, а про шле го ди не
и ђу бре од го лу бљег из ме та.
Све у све му, ова гли на ста зе -
мља је из у зет на за ви но град,
па сам уз по моћ по ро ди це
убрао око 400 ки ло гра ма кон -
зум ног гро жђа – од цр ве них

ни фе ста ци ји „До ло вач ка ви на -
ри ја да”, илу стра ци је ра ди, кре -
ну ли смо с три на ест узо ра ка, а
до шли на са да шњих две ста и у
ме ђу вре ме ну уве ли оби чај по -
де ле сад ни ца ло зе. До каз да
има мо све ква ли тет ни је про -
из во де, је сте и то што смо у
Вр шцу до би ли злат ну ме да љу,
у кон ку рен ци ји се дам де се так
до ма ћих и стра них из ла га ча, а
има мо и два ви те за ви на ко је
ис кљу чи во пра ви мо на тра ди -
ци о на лан на чин, без ика кве хе -
ми је, што нам је упи са но и у
ста ту ту. Ка да је реч о пла сма -
ну, то још увек иде по си сте му
кућ ног пра га и на ма ни фе ста -
ци ја ма и сај мо ви ма – ис ти че
пр ви чо век „Све тог Три фу на”.

А од ви на ко ја удру же ње про -
из ве де, ма њи део оде на про -
да ју, а дру ги, ве ћи, бу де по де -
љен у про мо тив не свр хе. Ре -
ци мо, ове го ди не је, с пла ца од
40 ари, про из ве де но око осам -
сто ли та ра. Све то се бри жљи -
во чу ва у две ста го ди на ста ром
по дру му њи хо вог чла на и су -
гра ђа ни на Ђор ђа Ста ји ћа.

Ту се на ла зе че ти ри про хром -

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ват но и три ста го ди на, а не да -
ле ко ода тле је и че пи ли ца од
нај ма ње сто пе де сет го ди на.

– Удру же ње већ де сет го ди -
на ов де ла ге ру је ви но. Мо рам
да на гла сим – до бро ви но. А
да ли ће се не ко опре де ли ти за
бе ли бур гун дац или со ви њон
блан, од но сно ка бер не или вра -



ва ла у до го во ру с тре не ром
Љуп чом Цвет ко ским, па је та -
ко по ста ла пр ва ки ња Ср би је у
два олим пиј ска спор та у се -
ни ор ској ка те го ри ји – атле ти -
ци и ди за њу те го ва. КДТ-у Ди -
на мо је при па ла част да дру -
ги пут у го ди ни ор га ни зу је Пр -
вен ство Ср би је. Ако све бу де
те кло по пла ну, на ред не го -
ди не ће мо ор га ни зо ва ти и др -
жав ни шам пи о нат за се ни ор -
ке, што се сма тра нај пре сти -
жни јим так ми че њем на на ци -
о нал ном ни воу. По себ но ми
је дра го што су так ми че њу
при су ство ва ли не ка да шњи ру -
ко во ди о ци КДТ-а Ди на мо, а
за хва лио бих и Син ди ка ту
НИС-а на по мо ћи и по др шци
у ор га ни за ци ји – ре као је пред -
сед ник КДТ-а Ди на мо Фи лип
Вла јић.

Чла но ви овог клу ба ће на -
ред ног ви кен да уче ство ва ти на
Сај му спор та у Бе о гра ду.

У про сто ри ја ма Крос фит клу -
ба „Гво жђар” у на шем гра ду у
не де љу, 18. но вем бра, одр жа -
но је Пр вен ство Ср би је у олим -
пиј ском ди за њу те го ва за же -
не, у кон ку рен ци ји ју ни ор ки и
мла ђих се ни ор ки. Ово над ме -
та ње је ор га ни зо ва но под по -
кро ви тељ ством Са ве за Ср би је
за ди за ње те го ва, Спорт ског са -
ве за на шег гра да и Гра да Пан -
че ва.

Клуб ди за ча те го ва Ди на -
мо пред ста вља ла је атле ти -
чар ка исто и ме ног клу ба Зо -
ра на Бар јак та ро вић. Она се
над ме та ла у гру пи де во ја ка
до 23 го ди не и, са са вла да -
них 112 ки ло гра ма у би а тло -
ну (тр зај и из ба чај), осво ји ла
је злат ну ме да љу.

– Зо ра на је за по че ла при -
пре ме за зим ску атлет ску се -
зо ну и ве ли ку па жњу по кла ња
тре нин гу сна ге, а ди за ње те -
го ва је са став ни део ве жби. На
овом шам пи о на ту је уче ство -

У сло вач ком гра ду Њи три
про шлог ви кен да одр жан је
ме ђу на род ни тур нир за мла -
де стрел це под на зи вом
„Олим пиј ске на де”. Из СД-а
„Пан че во 1813” на сту пио је

мла ди стре лац Алек са Ра ко -
њац, ко ји је успе шно де би то -
вао на ме ђу на род ној сце ни (о
тро шку ро ди те ља), иа ко ни је
ус пео да се пла си ра у фи на ле.

Сва ка ко је сте као ис ку ство
ко је ће му ко ри сти ти за два
на ред на ме ђу на род на так ми -
че ња: сле де ћег ви кен да у Сме -
де ре ву, а по том и 8. де цем -
бра на Ин тер на ци о нал ном пр -
вен ству Бе о гра да, где ће уче -
ство ва ти за јед но с Де ја ном
Пе ши ћем, ко ји ће се у ме ђу -

вре ме ну над ме та ти и у Ма -
ђар ској, За гре бу, Оси је ку и
Сло ве ни ји.

У Сме де ре ву је одр жан ме -
мо ри јал ни тур нир „Же ли бор
Мла де но вић Же ле” у га ђа њу

из се риј ске ва зду шне пу шке.
Злат ну ме да љу је осво ји ла

Ива Ра ко њац, са 183 кру га,
што је њен лич ни ре корд, а
сре бром се оки ти ла Те о до ра
Кон дић, ко ја је упу ца ла 179
кру го ва.

Уче ство ва ли су и: Ма ри на
Ми ја то вић, Алек са Ушље бр -
ка, Да ли бор Па вло вић, Дра -
гу тин Ди ми три је вић, Јо ван
Па вли ца, Мир ја на Сто ја но -
вић, Стан ка Ја ки мов ска и Сне -
жа на Фо дор.

Ка ра ти сти Ди на ма на ста вља -
ју да ни жу успе хе на бо ри ли -
шти ма ши ром на ше зе мље, а
ка ко се бли жи крај се зо не,
они би ва ју све успе шни ји.

Про шлог ви кен да у на шем
глав ном гра ду одр жа но је Пр -
вен ство Ср би је за ка де те, ју -
ни о ре и мла ђе се ни о ре. С јед -
ном злат ном и три сре бр не
ме да ље, Ди на мо је био је дан
од нај у спе шни јих клу бо ва на
том пре сти жном над ме та њу.

Ти ту лу шам пи о на Ср би је
осво ји ла је мла ђа се ни ор ка
Та ма ра Жи вић у ка те го ри ји
до 61 кг. Ова мла да и та лен -
то ва на ка ра тист ки ња и ре пре -
зен та тив ка Ср би је до шам пи -
он ског ло во ра до шла је по сле
три си гур не и так тич ки му -

дре по бе де, што је са мо још
је дан до каз да је ове се зо не
мно го на пре до ва ла. По сле
осва ја ња ви це шам пи он ске ти -
ту ле у Ку пу Ср би је Та ма ра је
про шлог ви кен да са мо кру -
ни са ла из у зет ну го ди ну, и то
на нај бо љи на чин – сво јом пр -
вом ти ту лом пр ва ка др жа ве.

Сре бр не ме да ље су осво ји -
ли Ја на Кој чић, Дар ко Спа -
сков ски и Урош Пе тро вач ки.

Ја на се над ме та ла у гру пи
ју ни ор ки до 53 кг. Још јед ном
се из у зет но до бро бо ри ла и на -
ста ви ла кон ти ну и тет од лич -
них ре зул та та. Та ко ђе ју ни ор,
Спа сков ски је ра дио у ка те го -
ри ји до 61 кг. У свом пр вом
на сту пу у овој кон ку рен ци ји
Дар ко је са две си гур не по бе -
де до шао до фи на ла, у ко јем
је по том из гу био од стал ног
кон ку рен та Мар ко ви ћа из Фу -
то га. Ово је за Дар ка ве о ма
до бар ре зул тат, ко ји је оства -
рио по сле те же по вре де и па -
у зе од че ти ри ме се ца. Урош
Пе тро вач ки је де би то вао у кон -
ку рен ци ји мла ђих се ни о ра у

ка те го ри ји до 68 кг. У фи на лу
је с ми ни мал них 1:0 из гу био
од од лич ног так ми ча ра из
Мла де нов ца.

Иа ко ни су осво ји ли ме да -
ље, од лич но су се бо ри ли и:
ка де ти Алек сан дар Зде шић и
Де јан Кр кљуш, ју ни ор Ни ко -
ла Ива но вић и мла ђи се ни ор
Мар ко Пу ља ре вић.

Шеф струч ног шта ба Ка -
ра те клу ба Ди на мо Пре драг
Сто ја ди нов ве о ма је за до во -
љан укуп ним ре зул та ти ма сво -
јих так ми ча ра, ко ји ма уско -
ро пред сто ји још је дан озби -
љан ис пит. Они ће се, као
чла но ви ре пре зен та ци је Ср -
би је, над ме та ти на Бал кан -
ском пр вен ству, ко је ће би ти
одр жа но од 30. но вем бра до

2. де цем бра у Ду бров ни ку.
У дво ра ни „Ран ко Же ра ви -

ца” у Бе о гра ду у су бо ту, 17.
но вем бра, се ни ор ска еки па
Ка ра те клу ба Ди на мо осво -
ји ла је сре бр ну ме да љу у Пре -
ми јер ли ги Ср би је.

С об зи ром на то да ка пи -
тен еки пе Сло бо дан Би те вић
ни је на сту пио због по вре де,
Ди на мо се над ме тао с под -
мла ђе ном еки пом, ко ја је на -
чи ни ла ве ли ко из не на ђе ње у
пр вом ко лу.

Пан чев ци су са вла да ли ис -
ку сни ју еки пу Сту дент ског
гра да са 2:1. У дру гом ме чу,
у бор би за ти ту лу, еки па Ди -
на ма из гу би ла је од Бор ца из
Чач ка са 2:1.

За ви це шам пи он ску ти ту -
лу су се из бо ри ли так ми ча ри
Алек сан дар Ан ђел ко вић, Ђор -
ђе Са ла пу ра и мла ди де би -
тант Урош Пе тро вач ки, ко ји
је сво јом пр вом се ни ор ском
по бе дом, и то про тив ре пре -
зен та тив ца Ср би је, по сти гао
од лу чу ју ћи по ен за по бе ду
про тив Сту дент ског гра да.
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„Ди зел ка” у на ле ту

Три јум фо ва ли и
Омољ ча ни

Утак ми ца ма ше сна е стог, прет -
по след њег ко ла је се њи део тр -
ке за бо до ве у Срп ској ли ги
гру па „Вој во ди на” ушао је у
сам фи ниш. Пан че вач ки Же -
ле зни чар, јед но од нај при јат -
ни јих из не на ђе ња у шам пи о -
на ту, на ста вио је да оду ше вља -
ва по кло ни ке нај ва жни је спо -
ред не ства ри на све ту у на шем
гра ду и око ли ни. Мом ци ко је
пред во ди тре нер Го ран Мр ђа у
не де љу, 18. но вем бра, од и гра -
ли су по след њи меч у овој го -
ди ни на свом те ре ну, а од на -
ви ја ча су се опро сти ли на нај -
леп ши на чин – по бе дом: Же -
ле зни чар – Бач ка 1901 2:0 (1:0).

Био је то меч од ве ли ког зна -
ча ја за до ма ћу еки пу, ко ја је
са мо с три бо да мо гла да за др -
жи ме сто у вр ху та бе ле. Го сти
из Су бо ти це пред ста ви ли су се
као сја јан тим, што и не тре ба
да чу ди ако се зна да је Бач ка
1901 не ка вр ста „фи ли ја ле” су -
пер ли га ша Спар та ка.

Да ни ло Ко ва че вић и ње го ви
са и гра чи од лич но су ушли у
ову утак ми цу. Од са мог по чет -
ка су на мет ну ли свој стил игре,
а упра во се ка пи тен пр ви на -
шао у до број при ли ци за по -
сти за ње го ла. По пу лар ни Ко ва
је вр ло бр зо „ану ли рао” по чет -
ни про ма шај ефект ним по гот -
ком. У 27. ми ну ту се нај бо ље
сна шао у ср цу ше сна е стер ца
Су бо ти ча на и, у ма ни ру вр хун -
ских цен тар фо ра, по слао је лоп -
ту у мре жу.

„Ди зел ка” је од лич ну и на -
па дач ку игру на ста ви ла и по -

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ПО ТАК ТУ БО ЈА НА ТРИП КО ВИ ЋА

сле од мо ра, у дру гом по лу вре -
ме ну. Сте зао се обруч око го ла
Бач ке, а он да је у 60. ми ну ту,
по сле јед не бр зе ак ци је до ма -
ћег ти ма, Спа сков ски не про -
пи сно за у ста вљен. Сло бо дан
уда рац са око 25 ме та ра мај -
стор ски је из вео Бо јан Трип -
ко вић – „сев ну ла” је ле ви ца ис -
ку сног игра ча, а по сле ње го вог
шу та лоп та је пре ле те ла жи ви
зид и за вр ши ла у ле вом гор -
њем углу не моћ ног гол ма на
еки пе из Су бо ти це. По стиг нут
је пра ви евро гол, ко ји је иза -
звао сал ве оду ше вље ња и на
те ре ну, али и на три би ни СЦ-а
„Мла дост”.

– Че сти там са и гра чи ма на још
јед ној по бе ди. Игра ли смо до бро,
на вре ме смо по сти гли го ло ве, па
смо мир но при ве ли утак ми цу

кра ју. Ис пла ти ли су нам се труд
и рад то ком це ле по лу се зо не –
ре као је по сле утак ми це играч
„ди зел ке” Дра ган Ђор ђе вић.

Же ле зни чар је играо у са -
ста ву: Ка та нић, Ђор ђе вић, Спа -
сков ски, Ани чић, Са рај лин, Ко -
ва че вић, А. Па вло вић, Лу кић,
Трип ко вић, Јан ку лов и Ра ди -
са вље вић, а при ли ку су до би -
ли и Ђ. Па вло вић, Ру ња јић и
Ста ној ко вић.

– Из у зет но те шка утак ми ца
је за на ма. Бач ка је вр ло ква ли -
те тан тим, млад и ве о ма уи -
гран. Ми смо де ло ва ли од лич -
но у пр вом по лу вре ме ну и, што
је нај ва жни је, на вре ме смо по -
сти гли по го дак. На па у зи, у свла -
чи о ни ци, до го во ри ли смо се да
игра мо ма ло дру га чи је. Мом ци
су ис по што ва ли све што смо

при ча ли, дру ги гол смо та ко ђе
по сти гли баш ка да је тре ба ло,
па смо до кра ја мо гли да игра -
мо без тен зи ја и при ти са ка. Оно
што смо за цр та ли пре по чет ка
се зо не, оства ри ли смо, али и у
по след њем је се њем ко лу на ред -
ног ви кен да у Но вом Са ду про -
тив Цр ве не зве зде иде мо на по -
бе ду – ис та као је шеф струч ног
шта ба „ди зел ке” Го ран Мр ђа.

У че тр на е стом ко лу Вој во ђан -
ске ли ге „Ис ток” Мла дост је за -
бе ле жи ла и сед ми три јумф. Овог
пу та у Омо љи ци је по ра же на
Сло га из План ди шта, са 4:0.

Цен трал не фи гу ре у еки пи
ко ју пред во ди тре нер Мар јан
Спа сић би ли су Тер зић и Ђу -
ка но вић, ко ји су по два пу та
са вла да ли гол ма на го сту ју ћег
ти ма.

СЈА ЈАН УСПЕХ КА РА ТИ СТА ДИ НА МА

ТА МА РА ЖИ ВИЋ ШАМ ПИ ОН КА СР БИ ЈЕ

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ЈОШ ЈЕ ДАН УСПЕ ШАН ВИ КЕНД

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ОЛИМ ПИЈ СКОМ ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

ЗО РА НИ БАРЈАКТАРОВИЋ ЗЛАТ НА МЕ ДА ЉА

БАД МИН ТОН У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

ЈА КА КОН КУ РЕН ЦИ ЈА – ЗА ПА ЖЕН РЕ ЗУЛ ТАТ
У сјај ном ам би јен ту ха ле „Је -
зе ро” у не де љу, 18. но вем бра,
одр жан је тур нир у бад мин то -
ну под на зи вом „Тро феј гра да
Кра гу јев ца”. У кон ку рен ци ји
88 уче сни ка из 12 срп ских клу -
бо ва чла но ви БК-а Ди на мо по -
но во су по сти гли за па же не ре -
зул та те.

Нај у спе шни ја так ми чар ка
би ла је Ма ја Сер дар, ко ја је
осво ји ла брон за не ме да ље у ду -
блу Ц, у па ру с Ја сми ном Ми -
ло ше вић, као и у ме шо ви том
ду блу у па ру са Ог ње ном По -
по ви ћем. Још јед ну брон за ну
ме да љу у Ц-кон ку рен ци ји ди -
на мов ци ма је до нео му шки
дубл у са ста ву: Алек сан дар Сто -
ја но вић и Де јан Ми ло ше вић.

– За до во љан сам учин ком
на ших игра ча и дра го ми је
што је од зив за овај тур нир био
ја ко ве ли ки, па је и кон ку рен -
ци ја би ла из у зет на. По себ но

бих ис та као на шег де би тан та,
Алек сан дра Сто ја но ви ћа, ко ји
је у па ру са ис ку сним Де ја ном
Ми ло ше ви ћем ус пео да осво ји
од лич је. Тај спој мла до сти и

ис ку ства је до бар ре цепт за да -
љи рад у клу бу и при ме њи ва -
ће мо га на на ред ним тур ни ри -
ма – ре као је тре нер БК-а Ди -
на мо Го ран Је ле си је вић.

Бо је клу ба из на шег гра да
бра ни ли су и: Со фи ја Ка ра но -
вић, Ог њен Кра шна, Де јан Кр -
стин, Пре драг Ста ни ми ро вић,
Ду шан Аце ган и Го ран Је ле си -
је вић, али по сле ис цр пљу ју ћих
бор би у ја кој кон ку рен ци ји ни -
су ус пе ли да до ђу до од лич ја.

Стране припремио

Александар
Живковић



СПОРТ
Петак, 23. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

27

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не

Обре но вац: ТЕНТ –ДИ НА МО

ПР ВА ЛИ ГА
Мла де но вац: МЛА ДЕ НО ВАЦ –БО РАЦ

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Пан че во: ОД БОЈ КА 013 – ВО ЛЕЈ СТАРС
не де ља, 12 са ти

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА
Пан че во: ДИ НА МО –МЕ ТА ЛО ПЛА СТИ КА
су бо та, 18 са ти

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не

Пан че во: ЖРК ПАН ЧЕ ВО – ОРК БЕ О ГРАД
сре да, 28. но вем бар, 19 сати

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Фе ке тић: ЈА ДРАН –ДО ЛО ВО
му шкар ци

Ја бу ка: ЈА БУ КА –ДО ЛО ВО

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – МЕ ТА ЛАЦ

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Пан че во: ТА МИШ –СЛО БО ДА
су бо та, 20 са ти

ПР ВА СРП СКА ЛИ ГА
Н. Бе чеј: ЈЕ ДИН СТВО – КРИС КРОС

ДРУ ГА СРП СКА ЛИ ГА
Пан че во: МЛА ДО СТ–РАД НИЧ КИ
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –ПИНК
Пан че во: ДИ НА МО –О ПО ВО

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Н. Сад: Ц. ЗВЕ ЗДА – ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Б. В. Се ло: КО ЗА РА –МЛА ДОСТ

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Б. Н. Се ло: СЛО ГА – Ц. ЗВЕ ЗДА
Стар че во: БО РАЦ – ВОЈ ВО ДИ НА (Ц)
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –СТРЕ ЛА
Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА –РАД НИЧ КИ

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не

Уб: УБ –ДИ НА МО 3:2

ПР ВА ЛИ ГА
Ниш: НИШ –БО РАЦ 3:0

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Пе тро ва ра дин: СЛА ВИ ЈА – ОД БОЈ КА 013 1:3

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА
Н. Па зар: Н. ПА ЗАР – ДИ НА МО 30:33

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не

Ку че во: КУ ЧЕ ВО – ЖРК ПАН ЧЕ ВО 20:33

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

С. Цр ња: МЛА ДОСТ –ДО ЛО ВО 39:30
му шкар ци

Ин ђи ја: ИН ЂИ ЈА –ДО ЛО ВО 27:24
Си вац: СИ ВА Ц–ЈА БУ КА 26:19

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
Б. Кар ло вац: БУ ДУЋ НОСТ – ОРК ПАН ЧЕ ВО 31:27

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Пан че во: ТА МИ Ш–ВОЈ ВО ДИ НА 97:80

ПР ВА СРП СКА ЛИ ГА
Пан че во: КРИС КРОС – ХАЈ ДУК 88:74

ДРУ ГА СРП СКА ЛИ ГА
Шид: ПАР ТИ ЗАН –ЈЕ ДИН СТВО 64:83
Ши ма нов ци: ШИ МА НОВ ЦИ –МЛА ДОСТ 82:72
Ко вин: РАД НИЧ КИ –ДИ НА МО 86:77

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР – БАЧ КА 1901 2:0

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Омо љи ца: МЛА ДОСТ –СЛО ГА 4:0

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Б. Па лан ка: ДУ НА В–ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА 3:1
Ба ран да: РАД НИЧ КИ –ЈЕ ДИН СТВО 1:0
Ива но во: СТРЕ ЛА –БО РАЦ 0:1
Се ле уш: ВОЈ ВО ДИ НА –СЛО ГА 0:1
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Kц2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

МАР КО МЕ ЂУ 
ОДА БРА НИ МА

Наш су гра ђа нин Мар ко Ми ла -
но вић, ак ту ел ни пе то стру ки ка -
дет ски пр вак Ср би је у ша ху,
на ла зи се на Свет ском пр вен -
ству за мла ђе ка те го ри је, ко је
се одр жа ва у шпан ском гра ду
Сан тја го де Ком по сте ла.

Шам пи о нат тра је пу не две
сед ми це и на ње му уче ству је ви -
ше хи ља да нај бо љих мла дих ша -
хи ста, њи хо вих тре не ра и пра -
ти ла ца из пре ко 100 зе ма ља.
Мар ко је део осмо чла не ре пре -
зен та ци је Ср би је, ко ју пред во -
ди се лек тор, ин тер на ци о нал ни
мај стор ша ха Зо ран Ар со вић.

Мла ди Пан че вац је с 5,5 по е -
на из осам пар ти ја тре нут но је -
дан од на ших нај бо љих так ми -
ча ра, али има још да се игра, па
је крај њи ре зул тат не из ве стан.

КА ЧА РЕВ ЦИ 
НАЈ БО ЉИ

На Пр вен ству Ср би је за мла ђе
ка де те, одр жа ном про шлог ви -
кен да у Бе о гра ду, Џу до клуб
Је дин ство из Ка ча ре ва за у зео
је пр во ме сто у кон ку рен ци ји
56 ко лек ти ва.

Нај сјај ни је од лич је за ра ди -
ла је Ан дри ја на Кр те нић, ви -

це шам пи он ке су по ста ле Мар -
та Пе шић и Ни ко ли на То шић,
а брон за на од лич ја су за слу -
жи ли Раст ко и Ми хај ло Ан ђе -
ло вић.

Мла ди џу ди сти Је дин ства би -
ли су успе шни и на „Пар ти за -
но вом тур ни ру”, ко ји је та ко ђе
одр жан у на шем глав ном гра ду.

Кри сти јан Лех ни је осво јио
злат но, а Пе тар Но ва ко вић сре -
бр но од лич је. Иа ко су оста ли
без тро фе ја, до бро су ра ди ли и
Алек сан дра Ди ми тров ски и
Алек са Лех ни.

АТИН СКИ МА РА ТОН
Наш су гра ђа нин Алек сан дар
Вуч ко вић успе шно је са вла дао
ста зу од 42 ки ло ме тра на чу ве -
ном Атин ском ма ра то ну, ко ји
је не дав но одр жан на ули ца ма
глав ног гра да Грч ке.

На стар ту је би ло чак 18.000
уче сни ка, а тр ку је за вр ши ло

15.280 нај у пор ни јих атле ти ча -
ра. Ме ђу уче сни ци ма овог ма -
ра то на би ли су и ми ни стри у
Вла ди Ср би је Си ни ша Ма ли и
Зо ран Ђор ђе вић.

Вуч ко вић је био члан но во -
сад ске де ле га ци је ко ја је у Ати -
ни уче ство ва ла и на ску пу свих
свет ских ма ра тон ских ор га ни -
за ци ја, а пре овог над ме та ња
успе шно је са вла дао ста зе на
Но во сад ском и Бе о град ском
ма ра то ну.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Од лич на пар ти ја 
еки пе Бо ја на 
Јо ви чи ћа

По но во на свом 
те ре ну

Е, та ко се то ра ди! Он да ка да
је нај те же и нај по треб ни је, иза -
ђеш на те рен и – по бе диш. Из -
диг неш се из над тре нут не си -
ту а ци је, за бо ра виш на не срећ -
ни по раз у про шлом ко лу, вред -
но тре ни раш и осво јиш ва жне
бо до ве. И то про тив из у зет ног
про тив ни ка.

Баш та ко су мом ци ко је пред -
во ди тре нер Бо јан Јо ви чић од -
и гра ли меч сед мог ко ла Ко -
шар ка шке ли ге Ср би је, про -
шлог ви кен да, у Ха ли спор то -
ва на Стре ли шту. Ус пе ли су да
за бо ра ве на „из гу бље ну до би -
је ну” утак ми цу у Ста рој Па зо -
ви, до бро су се при пре ми ли,
па су без ве ли ких про бле ма са -
вла да ли ре но ми ра ног ри ва ла
из Но вог Са да: Та ми ш–Вој во -
ди на 97:80, по че твр ти на ма:
22:14, 23:23, 26:24 и 26:19.

Сам по че так утак ми це про -
те као је у не ком „ис пи ти ва њу”
сна га, па је у пр вом де лу пр ве
че твр ти не би ло ма ло ко ше ва
на обе стра не, а он да је Та миш
до дао гас. Јер ко вић је по го дио
„трој ку”, али у глав ној уло зи
би ли су Алек сан дар Тор њан -
ски, ка пи тен Ду шан Кне же вић
и од лич ни плеј меј кер Алек сан -
дар Ил кић. Пан чев ци су има -
ли и „ви шак” од де сет по е на,
али су Но во са ђа ни „трој ком” у
по след њој се кун ди ипак не ка -
ко оста ли у ме чу.

Ду шан Кне же вић је на ста -
вио да се по и гра ва под ко шем
Вој во ди не и у дру гој че твр ти -
ни, а цео тим Та ми ша играо је
го то во без гре шке. То по твр ђу -
је и по да так да је Бо јан Јо ви -
чић пр ви тајм-аут на утак ми -
ци за тра жио тек 45 се кун ди
пре од ла ска на од мор. Вој во -
ди на је пре ци зним шу то ви ма с
дис тан це и да ље не ка ко др жа -
ла при кљу чак, а ап со лут ну до -

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ НАД ВИ СИО ВОЈ ВО ДИ НУ

ми на ци ју свог ти ма по твр дио
је Алек са Ил кић ефект ним со -
ло про до ром за крај пр вог по -
лу вре ме на.

Но во са ђа ни су ус пе ли да ко -
ли ко-то ли ко одо ле ва ју и у на -
став ку утак ми це, иа ко ни јед -
ном ни су би ли у пред но сти. На
њи хо ве „трој ке” од го ва рао је
Бра ти слав Је ко вић истом ме -
ром, па је по сле тре ћег пе ри о -
да на се ма фо ру пи са ло 71:61.
У че твр тој че твр ти ни на те ре -
ну је по сто јао са мо је дан тим –
онај из на шег гра да. Го сти су
по че ли „трој ком”, сма њи ли ре -
зул тат на 71:64, а он да се раз и -
грао и Бо јан Кр сто вић, по ен -
ти рао је и Сми ља нић, а Тор -
њан ски је на ста вио да игра сво -
ју нај бо љу пар ти ју у дре су Та -
ми ша. Вој во ди на ни је има ла
ни сна ге ни мо гућ но сти да се

Иа ко ни су ус пе ле да оства -
ре пр ву по бе ду ни у де ве том
ко лу Су пер ли ге, од бој ка ши -
це пан че вач ког Ди на ма још
јед ном су охра бри ле на ви -
ја че да и у овој се зо ни мо гу
сти ћи до оства ре ња свог ци -
ља – оп стан ка у дру штву нај -
бо љих.

По сле ду е ла с Цр ве ном зве -
здом на свом те ре ну, ка да су
би ле на до мак ве ли ког из не на -
ђе ња и осва ја ња бар јед ног бо -
да, де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Ни ко ла Јер ко вић про шлог
ви кен да су би ле на но вом ве -
ли ком ис ку ше њу. Пу то ва ле су
на Уб, где су од ме ри ле сна ге

са исто и ме ном до ма ћим ти -
мом, но вај ли јом у дру штву нај -
бо љих, али и еки пом по ја ча -
ном ис ку сним игра чи ца ма.

Јо ва на Си мић и ње не са и гра -
чи це ни су се упла ши ле ри ва ла.
Игра ле су до бро, над ви си ле су
про тив ни ка и би ле су бли же по -
бе ди, али ни су има ле до вољ но

кон цен тра ци је да за да ју и за вр -
шни уда рац. Ипак, са овог го -
сто ва ња пан че вач ке „ла ви це” вра -
ти ле су се с јед ним бо дом, ко ји
ће им сва ка ко би ти ве ли ки под -
стрек пред на ред на ис ку ше ња:
Уб –Ди на мо 3:2, по се то ви ма:
25:19, 27:29, 22:25, 25:14 и 16:14.

Ис ку сне од бој ка ши це са Уба
бо ље су за по че ле овај меч, али
ка ко је вре ме од ми ца ло, „ла -
ви це” су се осло ба ђа ле при ти -
ска, игра ле су бор бе ни је и хра -
бри је, па су у пот пу но сти пре -
о кре ну ле ре зул тат, до бив ши
два на ред на се та. Че твр ти део
су сре та по но во је при пао до -
ма ћем ти му, а он да је усле дио
ве о ма уз бу дљив тај-брек.

Ди на мо је во дио с 9:12, а
Убљан ке су пре о кре ну ле на
14:12, али ни су ус пе ле да ре а -
ли зу ју две сет-лоп те. „Ла ви це”
су ус пе ле да из јед на че на 14:14,
а он да им је по не ста ло кон -
цен тра ци је.

У на ред ном ко лу од бој ка ши -
це Ди на ма опет игра ју у го сти -
ма. Овог пу та иду у Обре но вац.

По сле се ри је по бе да од бој -
ка ши Бор ца су по кле кли у шам -
пи о на ту Пр ве ли ге.

Про шлог ви кен да су из гу би -
ли с мак си мал ним ре зул та том
у Ни шу, од исто и ме ног до ма -
ћег ти ма, дру го пла си ра не еки -
пе на пр вен стве ној та бе ли. Ни -
шли је су пр ва два се та до би ле
са иден тич ним ре зул та том
(25:23), а у тре ћем су би ли још
до ми нант ни ји – 25:17.

Бо рац у на ред ном ко лу го -
сту је у Мла де нов цу.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” КРЕ НУ ЛЕ С МР ТВЕ ТАЧ КЕ

су прот ста ви из у зет но рас по ло -
же ној дру жи ни из Пан че ва.

– При бо ја ва ли смо се ове
утак ми це. Зна ли смо да Вој во -
ди на има из ван ре дан млад тим,
ко ји се не пре да је свих че тр де -
сет ми ну та. Би ло је ва жно да
се из диг не мо по сле оног не -
срећ ног по ра за од Ду на ва и
дра го ми је да смо ус пе ли. До -
бро смо тре ни ра ли и са вла да -
ли смо ја ко озбиљ ног ри ва ла.
Иде мо да ље, хо ће мо да што ви -
ше по ди же мо фор му и да игра -
мо што бо ље – ре као је на кон -
фе рен ци ји за но ви на ре по сле
утак ми це шеф струч ног шта ба
Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

У су бо ту, 24. но вем бра, у Ха -
лу спор то ва до ла зи Сло бо да из
Ужи ца. Би ће то но ва при ли ка
да љу би те љи ко шар ке у што ве -
ћем бро ју до ђу на Стре ли ште

и по мог ну мом ци ма Та ми ша у
бор би про тив још јед ног сјај -
ног про тив ни ка.

У осмом ко лу Пр ве ре ги о -
нал не ли ге Крис-крос је као до -
ма ћин са вла дао Хај дук из Ку ле
са 88:74, по че твр ти на ма: 27:18,
23:20, 16:17 и 22:19 и та ко оства -
рио пр вен стве ну по бе ду.

– Че сти там мом ци ма на фан -
та стич ном из да њу. По ка за ли
су пси хич ку сна гу у мо мен ту
ка да има мо про бле ма с по вре -
да ма и бо ле сти ма игра ча, као
и са се дам по ра за за ре дом. Са -
да се лак ше ди ше, до би ли смо
но ву сна гу за на ста вак пр вен -
ства. Хва ла пу бли ци ко ја нас
је бо дри ла то ком це ле утак ми -
це – ис та као је тре нер Крис-
кро са Ми лош Сте па нов.

Пан чев ци у на ред ном ко лу
го сту ју у Но вом Бе че ју.

У ЗНА КУ ОД БОЈ КЕ 013

Тим Од бој ке 013 оства рио је

пр ву по бе ду у Дру гој ли ги гру -

па „Се вер”. Де вој ке ко је пред -

во ди тре нер Вла ди мир

Јо ван чић вра ти ле су се уз диг -

ну тих ру ку с го сто ва ња у Пе -

тро ва ра ди ну: Сла ви ја –

Од бој ка 013 1:3, по се то ви ма:

25:15, 20:25, 20:25 и 19:25.

У не де љу, 25. но вем бра,

Од бој ка 013 до че ку је Во леј -

старс из Кља ји ће ва, па ће то

би ти до бра при ли ка да се

оства ри и дру га уза стоп на по -

бе да. Утак ми ца се игра у Ха -

ли спор то ва на Стре ли шту, од

12 са ти.

Од лич не су би ле и пи о нир -

ке Од бој ке 013. Оне су три јум -

фо ва ле на фи нал ном тур ни ру

Пр вен ства ју жног Ба на та, ко ји је од и гран у Ба нат ском Но вом Се лу, па су се пла си ра ле на

Пр вен ство Вој во ди не.

До бра са рад ња клу бо ва Од бој ка 013 и БНС до ве ла је до ства ра ња так ми чар ског ти ма, ко -

ји се са сто ји од де вој чи ца из Пан че ва и Ба нат ског Но вог Се ла, еки пе ко ја је без из гу бље не

утак ми це три јум фо ва ла у ре ги о нал ном над ме та њу.



Не ма сум ње да мо же мо оче ки ва ти пра -
ву ру ко мет ну по сла сти цу, дер би до са -
да шњег де ла се зо не. За то три би не тре -
ба да бу ду ис пу ње не, да се оре... Пан -
че вач ки ру ко ме та ши су то за слу жи ли.
Утак ми ца по чи ње у 18 са ти.

Фан та стич не су и де вој ке ЖРК Пан -
че ва. Оне су у осмом ко лу Су пер Б
ли ге оства ри ле и сед ми три јумф, па
са да за у зи ма ју пр во ме сто на та бе ли,
са истим бро јем бо до ва као и ОРК
Бе о град и Вр бас, али с бо љом гол-
раз ли ком.

Де вој ке ко је пред во ди тре нер Мар -
ко Кр стић про шлог ви кен да у Ку че ву
са вла да ле су исто и ме ног до ма ћи на са
20:33 (10:14).

Пан чев ке су већ на по чет ку су сре та
по ве ле с 0:4, а пред ност ни су ис пу шта -
ле до са мог кра ја. Још јед ном је на го -
лу бри љи ра ла Са ња Па вло вић, а сјај на
је би ла и Све тла на Ни чев ски, ка пи тен,
ко ја је са шест по го да ка би ла и нај е -
фи ка сни ја у ре до ви ма Пан че ва. По пет
го ло ва по сти гле су Ка та ри на Шу бе рић
и Јо ва на Но ва ко вић, а Ти ја на Ка и то -
вић би ла је пре ци зна три пу та. По два
пу та мре жу ри ва ла за тре сле су: Ма ри -
ја Ми ли ће вић, Бог да на Си мо но вић,
Не ве на Ста ни шко вић, Алек сан дра Ва -
сић и Ива на Цве ти но вић, док је Не ве -
на Џе лај ли ја по сти гла је дан по го дак.

ЖРК Пан че во у сре ду, 28. но вем -
бра, игра дер би пр вен ства. У Ха лу
спор то ва на Стре ли шту до ла зи ОРК
Бе о град. Утак ми ца по чи ње у 19 са ти.

A. Живковић

Зла та но ви ћем на че лу, још јед ном је
од ра ди ла сја јан по сао, а од лич на су
би ла и Ди на мо ва кри ла Алек сан дар
Пи ли по вић и Ми лош Ко ста ди но вић,
за ко је Но во па зар ци јед но став но ни -
су има ли ре ше ње.

Мом ци тре не ра Ива на Пет ко ви ћа
оти шли су на од мор с ве ли ком за ли -
хом, па су мно ги по ми сли ли да је по -
бед ник био од лу чен већ по сле пр вих
три де сет ми ну та.

Ипак, до ма ћин је у на став ку су сре -
та за и грао бо ље, на све или ни шта,
али за пот пу ни пре о крет ни је имао
сна ге, али ни ква ли те та. Ди на мо је у
овом тре нут ку ипак бо љи тим и за -
слу же но је од нео цео плен из Но вог
Па за ра. На кра ју, за нај бо љег ак те ра
ове утак ми це про гла шен је Не над
Вуч ко вић, али сви мом ци ко ји су про -
шле су бо те у Но вом Па за ру но си ли
бо је Ди на ма за слу жу ју по хва ле за хра -
брост и по жр тво ва ност.

Тим из на шег гра да играо је у са ста ву:
Ми ло ше вић (шест го ло ва), Пи ли по вић
(шест), Ра да но вић, Сто ја но вић, Ди ми -
три је вић (пет), Са вић, Је зди ми ро вић, Јо -
ва но вић, Па вло вић, Зла та но вић (14 од -
бра на), Дис тол (че ти ри), Ми лен ко вић,
Ба ру џић (три), Ко ста ди но вић (се дам),
Вуч ко вић (два го ла) и Ра до ва но вић.

У су бо ту, 24. но вем бра, че та Ива на
Пет ко ви ћа би ће на нај ве ћем ис ку ше -
њу до са да. У Ха лу спор то ва на Стре -
ли шту до ла зи ша бач ка Ме та ло пла сти -
ка, дру го пла си ра ни тим на та бе ли, са
са мо јед ним бо дом ма ње од Ди на ма.
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Алек сан дар
Жив ко вић, 
гим на зи ја лац:
– Иза ћи ћу у град с
дру га ри ма, да се
ле по про ве дем и
ма ло опу стим од
шко ле.

Са ва Си ђак,
гим на зи ја лац:
– Мо ра ћу да учим и
то ком ви кен да, али ћу
сва ка ко иза ћи с дру -
штвом уве че.

Ан ђе ла Ти сев ски,
гим на зи јал ка:
– Пла ни рам да иза ђем с
дру га ри ца ма. Мо жда ће
би ти и не ка жур ка у „По -
го ну”. Пре ко да на ћу ве -
ро ват но учи ти за на ред ну
не де љу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Го ле
Зи до ве пра ве љу ди.

    Они тре ба и да их сру ше.

    Ако су не по треб ни, не свр хо ви ти.

    Од но сно – го ли, на по гре шном ме сту.

    И гра не уме ју да бу ду го ле.

    Ка да их пот кре шу.

    И љу ди, по што им од се ку кри ла.

    Вре ме је по треб но да се на но во по ле ти.

Ши ри на
Ка да не ко ма ло го во ри, а мно го ка же.

    По што се не ко по ка же де ли ма, а не при чом.

    У тре нут ку ка да је то ва жно.

    По што је нео п ход но да се пре у зме од го вор ност.

    За у зме став.

    Ура ди по сао.

    Ми са о ни или би ло ко ји дру ги.

    Он да се за та квог ка же да има ши ри ну.

Исти не
Зна ју да ти из ва де ср це.

    Али и да га вра те на ме сто.

    Има ју моћ да те по ме ре, из ме сте.

    Да ти на цр та ју ре ал ност.

    За то су до бре.

    Вр те те.

    Јер, стра шно је жи ве ти у мра ку не зна ња.

    Исти не нас ва де.

У су бо ту дер би пр вен ства
– до ла зи Ме та ло пла сти ка

И де вој ке ни жу по бе де

Осам утак ми ца – осам по бе да. По -
стиг ну та су 242, а при мље но је 190
го ло ва (нај ма ње у ли ги). То је скор
ру ко ме та ша Ди на ма у до са да шњој пр -
вен стве ној тр ци за бо до ве у Су пер ли -
ги. Пред Бран ком Ра да но ви ћем и ње -
го вим са и гра чи ма ре дом су па да ли
ри ва ли, али про шло не дељ но ис ку ше -
ње на из у зет но те шком го сто ва њу у
Но вом Па за ру би ло је си гур но нај те -
же до са да.

Но ви Па зар је овај дер би че као с
тре ћег ме ста, а у па кле ној ат мос фе ри
дво ра не „Пен дик”, ко ју ства ра ви ше од
1.000 ва тре них на ви ја ча, по тај но се на -
дао из не на ђе њу. Ру ко ме та ше Ди на ма
су, са да у опре ми дру гог клу ба, до че -
ка ли до ско ра шњи са и гра чи Жу јо вић,
Ша по њић и Сла ву љи ца, као и мно га
дру га по ја ча ња до ма ћег ти ма, али ни
то ни је вре де ло. Пан че вач ки „жу то-цр -
ни” не пре пу шта ју ли дер ску по зи ци ју:
Но ви Па зар – Ди на мо 30:33 (10:19).

До ма ћин је до бро за по чео меч, па
су се на по чет ку утак ми це ри ва ли
сме њи ва ли у вођ ству. Та ко је би ло све
до сре ди не пр вог по лу вре ме на, ка да
је Ди на мо до дао гас и бр зим кон тра -
на па ди ма ства рао све опи пљи ви ју раз -
ли ку. Од бра на пан че вач ке еки пе, с
фе но ме нал ним гол ма ном Де ја ном

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

БО ГАТ „ПА ЗАР” У НО ВОМ ПА ЗА РУ

НАДМЕТАЊЕ СТРЕЛИЧАРА У БЕЧЕЈУ

ПАНЧЕВЦИ (ОПЕТ) ОБАРАЛИ РЕКОРДЕ
Отворено дворанско првенство Бече-
ја у стреличарству одржано је у неде-
љу, 18. новембра. На том такмичењу
је учествовало и девет чланова СК-а
Панчево, који су постигли врло запа-
жене резултате.

Лазар Андреев је с 543 круга обо-
рио пионирски рекорд, а одличан је
био и кадетски микс-тим СК-а Пан-
чево. Са 992 круга Ана Велимиров и
Стефан Кљајић такође су поставили
нови национални рекорд у овој кате-
горији.

Поред поменутих стреличара,
златне медаље су освојили и сени-
ор Стефан Жикић у надметању ком-
паундом, као и јуниорка Барбара
Бекић у гађању олимпијским лу-
ком.

Сребрна одличја су зарадили Сте-
фан Кљајић и сениорски тим СК-а
Панчево, који су чинили Предраг Бе-
кић, Дејан Форго и Драгиша Јевтић.
Бронзану медаљу је освојила Ана Ве-
лимиров у конкуренцији кадеткиња
у гађању олимпик стилом. A. Ж.
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