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ПОСЛЕДИЦА КОШАВЕ КОЈА ЈЕ ДИВЉАЛА

ВЕЛИКИ ПОЖАР У ОМОЉИЦИ
Није било настрадалих
и повређених, али
материјална штета
је огромна
Ватру гасили ватрогасци
из Панчева и Београда,
као и чланови ДВД-а из
Старчева
У уторак, 20. новембра, у поподневним сатима, у Омољици је избио велики пожар, у којем, на срећу, није
било повређених, али је причињена
огромна материјална штета.
Ватра је букнула у великом хангару једног Омољчанина, а гасили су је

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 оружне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за држање 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 ношење оружја.
Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радника „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 законску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну прекршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз одузимање оружја.

заједничким снагама ватрогасци из
Панчева, као и њихове колеге из Београда и Добровољног ватрогасног друштва из Старчева. На лице места је
врло брзо дошао и градоначелник
Панчева Саша Павлов, који се обратио новинарима и пренео своја сазнања о узроцима избијања пожара.
Он је изјавио:
– Отежавајућа околност је то што
је хангар у коме је избио пожар био у
великој мери испуњен и што је у једном делу било складиште нафтних
деривата који се користе за механизацију у овом погону. Срећна околност је што су четири ватрогасне екипе из панчевачке Ватрогасне бригаде, које су гасиле пожар заједно с још
две које су дошле као испомоћ из Београда, успеле да брзо локализују пожар и зауставе ширење ватре. Они су
то урадили и поред изузетно неповољних временских околности, с обзиром на то да је целог дана дувала
изузетно јака кошава. Сем тога, гашење пожара било је отежано и због

ствари које су гореле у хангару. Најбитније је да није било повређених,
као и да није било последица по животну средину. Добро је и то што није
било људи који су се жалили на здравствене проблеме проузроковане тим
пожаром – нагласио је Павлов.
Одговарајући на питања новинара,
он је додао да је пожар захватио велику површину, око 1.000 квадратних метара. Истакао је да је у хангару
у коме је букнула ватра било сламе,
жита, гума и нафтних деривата.
Иако су панчевачки ватрогасци и њихове колеге заслужили похвале због успешне и брзо окончане интервенције у више него тешким временским условима,
поједини београдски медији су показали одсуство елементарног осећаја за
објективно преношење информација.
У жељи да направе што сензационалније и бомбастичније извештаје, својим читаоцима и гледаоцима су јављали да је „у Панчеву у току велика катастрофа”(!?), да су „мештани Омољице
у страху”, да су „експлодирали танкови
с нафтом” и да су „грађане узнемириле
јаке детонације које су се чуле”.
На лицу места су се због тога врло
брзо појавиле екипе неких телевизија и листова из Београда, а ситуација
се смирила тек када је градоначелник Павлов телефоном позвао уреднике неких медија и рекао им да ситуација ипак није тако страшна као
што обавештавају и замолио их да
мало „смање доживљај”.
Надајмо се да ће надлежни у нашем граду извући поуке из овога и да
ће у случају да се у Панчеву догоди
нешто ванредно и великих размера,
одмах изаћи у јавност с тачним подацима, јер ће само на тај начин бити
спречено ширење лажних вести на
интернету и друштвеним мрежама.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Шампионска рапсодија
Иако стојим иза тога да је писање у првом лицу помало нарцисоидно, овог пута ћу морати да направим изнимку. У причи која
следи, другачије и није могуће, јер кад имаш посла са емоцијама, уопштавање не долази у обзир.
А у овом случају напросто су прошикљале, попут млаза нафте
из тек начетoг извора црног злата...
Баш такав ми је утисак након одгледаног филма „Боемска рапсодија”: незабележена експлозија највредније твари којом људско биће располаже, приказана на врхунски начин, и суштински
и технички.
На почетку један савет поштоваоцима злата вредне заоставштине култне групе „Квин” и њеног величанственог спиритус
мовенса – Фредија Меркјурија (који још увек нису погледали
ово ремек-дело покретних слика): они с вишком „срчаних вибрација” треба да се добро психички припреме!
Филмска прича почиње сценама са епског концерта „Live Aid”,
одржаног 13. јула 1985. године, на стадиону „Вембли”, када је,
по идеји музичара и племенитог човека Боба Гелдофа, истовремено и у Филаделфији уприличен сличан хуманитарни мегахепенинг, на којем су наступила највећа имена ондашњег рока и
попа. Треба напоменути да се том приликом цела здравомислећа планета ујединила с циљем да помогне изгладнелима у Африци, макар и праћењем директног преноса путем ТВ пријемника,
први пут у преко сто земаља.
Међу њима се нашла и моја тинејџерска маленкост, попут многих вршњака бескрајно усхићена тим догађајем, нарочито ако се
зна да у то време није било тако лако доћи до информација с напредног Запада. И тако „закуцани” уз мале кутије које прозор у
свет значе, нетремице смо гутали Боуија, Џегера, Клептона, Фила Колинса, тек „испилелу” Мадону и многе друге.
Ипак, импресију за незаборав оставио ми је човек у белој атлетској мајици, препознатљивих црних бркова, јаких црта лица и
громовитог погледа. За собом је назаустављиво ширио хемију
недодирљивог господара стејџа, а хипнотишућим очима управљао је сваким трептајем десетина хиљада фанова, који су се
беспоговорно лелујали у стању потпуног транса. Тај горостасни
бркајлија могао је бити само Фреди.
Морам признати да ми „Квин” дотад није био ни у „топ-фајв”,
поред „Стонса”, „Дорса”, „Флојда” или „Стренглерса” и „Погса”,
премда сам довољно наслућивао о каквој је величини реч. Али
тог дана, када је Фреди запевао „Bohemian Rhapsody”, а получасовну свирку завршио са „We Are the Champions”, нисам имао
сумње ко је краљ над краљевима.
Ту импресију није могло да избрише ни то што сам касније
чуо да је геј, ни да болује од сиде, па ни када је премлад одјездио
ка небеском холу славних.
И, коначно, вратимо се филму. Ето, пре неки дан, подлегао
сам „притиску” пријатеља који су ми га најтоплије препоручили;
купио кокице, сместио се у централни део празњикаве сале и, не
слутећи шта ме чека, почео да се џигеришем због несносне буке
маратонских реклама. (А тек хладна сала...)
Ипак, сва та „копривњача” уминула је у секунди када је кренула бајка, то јест боемска рапсодија о великом Фредију.
И тада сам схватио да је испод тих зидина недодирљивости
живела једна фрагилна душа подложна неслућеним емоционалним краховима. Споља тако моћан, а унутра тако рањив, душевно располућен и растргнут између два пола.
Но упркос наизглед трагичном епилогу, јер Фреди је ипак умро
млад, ова прича има срећан крај. И то највише због тога што је
главни јунак био довољно искрен и храбар да се суочи са собом и
призна „слабости”. А када сте довољно одважни да то урадите,
онда то више и нису слабости, већ саставни део мозаика вашег
бића. Притом, само тако искрен човек може досегнути истинску
доброту.
И то свакога мора да гане до суза...
Али то исто тако не треба да буде разлог за тугу, већ нека врста
путоказа ка правом себи. Отприлике онако како је Фреди лепо
закључио на крају своје не тако дуге, али ванвремене (животне)
рапсодије: „I consider it a challenge before the whole human race.
Аnd I ain’t gonna lose. We are the champions...”

ФОТОГРАФИЈА Новембарске значке.
У нашем граду, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

ПРВИХ ВЕК И ПО
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.

КАКО СУ ПОТРОШЕНЕ ИЛУЗИЈЕ?
„Када је после ’Лекс специјалиса’ и
пораза СПС-а на локалним изборима
у двадесетак градова у Србији победила и преузела власт опозиција, односно Коалиција ’Заједно’, то се десило и у Панчеву. Међутим, већ две
године касније, од фебруара 1997,
ствари су се драстично промениле.
„Од некадашњих 12 чланова Извршног већа Панчева који су представљали странке из Коалиције „Заједно”, на седнице општинске владе је
долазило само њих шесторо. Због тога може да се каже да је у Панчеву на
власти коалиција ’Раздвојено’.”
Овако је гласио почетак уводника с
прве стране нашег листа број 3813,
објављеног 28. јануара 2000. године.
Била је то година почетка краја дугогодишње владавине Слободана Милошевића и његових социјалиста.
Крај првог месеца те године донео
нам је праву зиму и доста снега. Међутим, запослени у „Војводинапуту”
су без већих проблема успели да га
савладају и да очисте путеве и градске саобраћајнице. Због тога је и данданас оправдано питање због чега им
се не омогући да то сваке зиме раде,
већ се за зимско одржавање бирају ма-

ло познате и том послу недорасле
фирме.
„Панчевац” се у броју 3813 бавио
тужном судбином фабрике „Утва–Авиони”, која је жестоко оштећена током бомбардовања Србије. Наш лист
је подсетио на то да је тој фабрици
некада предвиђана лепа будућност, да
јој је прорицана сарадња с „Боингом”,
израда делова за француске сателите
„Аријана” итд. Нажалост, од тога није било ништа.
Ту фабрику је сада преузела београдска компанија СДПР, а њено ново руководство је пре неколико месеци
представило медијима нови авион,
чијом производњом „Утва” покушава
да се врати на старе стазе. Држимо
им палчеве да успеју у томе!
У броју нашег листа 3813 писали
смо и о једној појави која је све непријатно изненадила: за деветнаест
дана јануара 2000. године у нашем
граду су умрла 104 лица. Питали смо

стручњаке Здравственог центра „Јужни Банат” за узроке тога, али нису
могли ништа да нам кажу. Рекли су
само да за то постоји више разлога,

попут епидемије грипа, свакодневног
стреса итд.
У кафеу „Купе” је три дана трајао
фестивал „Blues Summit 2000”. Свирали су познати панчевачки блуз бендови, приказани су филмови „Crossroads” и „Blues Brothers”, а публика
је три ноћи заредом пунила „Купе” до
последњег места и уживала.
Било је дешавања и у Галерији савремене уметности. Изложена су дела настала у 31. ликовној колонији
„Делиблатски песак”. Међу представљеним ауторима било је оних који
су се определили за слике на којима
су доминирали природа и пејзажи, а
било је и других, који су хтели да дочарају емотивна стања на портретима различитих људи.
„Панчевац” је писао и о петогодишњици од смрти трагично настрадалог песника и сарадника нашег листа
Зорана Душковића. Иако су прошле
године, у Панчеву још увек нема никог ко је достигао лепоту његовог раскошног талента, као и књижевног и
песничког израза у писању о историји нашег града, важним догађајима,
занимљивим људима, нашим навикама и обичајима итд. Штета је што нас
је рано напустио, јер да је још проживео, сигурно би оставио дубљи траг.
М. Глигорић
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НЕМИЛИ ДОГАЂАЈ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

ЛОПОВ НАПАО МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ
Брза акција
панчевачке полиције
Панчевачки полицајци ухапсили су тридесетшестогодишњег Т. А. због постојања основа сумње да је прошле среде,
14. новембра, на Дечјем одељењу Опште болнице у нашем
граду починио два кривична
дела: крађа и наношење тешких
телесних повреда.
Он се терети да је тог дана
најпре ушао у чајну кухињу
Дечјег одељења и од једне медицинске сестре која ради ту
украо новчаник с документима, новцем и картицама.
Оштећена га је приметила и
покушала да га спречи, али је
Т. А. побегао. Њену вику је чула друга медицинска сестра,
која је била у близини. Одмах
је потрчала за лоповом и покушала да га заустави на степеницама. Међутим, он ју је одгурнуо, због чега је она пала и
сломила руку. Панчевачка полиција га је врло брзо ухватила и привела уз кривичну пријаву у Основно јавно тужилаштво у Панчеву. Према незваничним информацијама, одређен му је у притвор у трајању
од месец дана.
Поводом овог немилог догађаја на Ортопедском одељењу
у Општој болници 21. новембра одржана је конференција
за новинаре на којој су говорили Славен Кључар, председник
Коморе медицинских сестара
и здравствених техничара Србије, и др Михајло Митровић,
начелник Ортопедског одељења. Кључар је изјавио да Комора најоштрије осуђује напад на
медицинску сестру и најавио
да ће јој бити пружене финансијска и правна подршка. Он је
рекао да напад на медицинску
сестру у панчевачкој болници
није изненађење, с обзиром на
то да су медицинске сестре, техничари, као и други здравствени радници већ дуже време широм Србије суочени с вербалним и физичким насиљем.

Због тога ће, према речима
Славена Кључара, Комора медицинских сестара и здравствених техничара интензивирати
залагање за пооштравање законске регулативе, ради кажњавања свих који врше вербално
и физичко насиље над медицинским сестрама, техничарима и другим здравственим радницима. Сви они, а нарочито

ништава у Општој болници, на
другим одељењима. Додао је
да је медицинска сестра коју је
лопов одгурнуо тешко повређена и да је морала да буде
оперисана. На срећу, постоперативни ток тече добро и ускоро ће бити пуштена на кућно
лечење.
– Здравствени радници у читавој Србији се, нажалост, сва-

тлана Каначки Станковић, заменица начелника Дечјег одељења:
– Захваљујући нашим камерама, снимљен је човек маскиран црном капуљачом како се
попео до првог спрата. Ушао је
у кухињу и почео да претура
по ташнама. Отворио је ташну
једне сестре док је делила терапију и узео њен новчаник.

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.

кошта 2.000 динара, ултразвучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара,
док обе ове услуге у пакету
коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабора-

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
Оне раде изузетно тешке послове
медицинске сестре и техничари, раде најтеже и најодговорније послове и насиље над њима не сме да буде толерисано.
Кључар је обавестио да здравствени радници од 10. августа
прошле године могу да поднесу
при ја ве
на
сај ту
www.kmszts.org.rs уколико су,
док су били на дужности, били
жртве вербалног или физичког
насиља.
Митровић је додао да је и
пре овог догађаја било разбој-

кодневно сусрећу с таквим случајевима. Наша колегиница која је повређена, с једне стране,
показала је личну храброст, јер
се супротставила лопову. С моралне и етичке стране, то је
позитивно. Међутим, с друге
стране, тиме је угрозила своје
здравље, а то је, док је на радном месту, број један – додао
је он.
Поводом догађаја на Дечјем
одељењу изјаву новинарима локалних медија дала је и др Све-

Сестра је кренула за њим, а он
је бацио њен новчаник и почео
да бежи. Она је кренула за њим
и почела да виче. Чула ју је
друга сестра, која је нападнута, и даље је све познато. Нажалост, ово није прва крађа,
јер се, на пример, и раније дешавало да су медицинским сестрама с другог спрата крадени мобилни телефони. Срећна
околност је да нико од њих није повређен.
М. Глигорић

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ МИШЕ АЛЕКСИЋА

У ГАЛЕРИЈИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Аутобиографија: Уживо!

Дела инспирисана
бароком
У галерији Градске библиотеке Панчево у среду, 14. новембра, отворена је трећа самостална изложба слика
Александре Вуксановић из Београда.
Слике су настале у периоду
од октобра 2017. до августа
2018. године. Ауторка ових дела бавила се личним емоцијама које су повезане с периодом осамостаљивања од родитеља и одласка из родног града. Слике су инспирисане барокним стилом, који карактеришу велики контрасти.
Александра Вуксановић
(1994) завршила је пре пет година Техничку школу „Дрво
арт”, одсек дрворезбар, а 2017.
године дипломирала је на Ви-

Миша Алексић, басиста „Рибље чорбе”, једне од највећих
и најдуговечнијих група у комплетној историји домаће рок
музике, представиће своју књигу „Аутобиографија: Уживо!”
у четвртак, 22. новембра, у
клубу „Аполо”, у 20 сати. У
овој обимној књизи (преко 600
страница) Алексић је писао о
целом животу и каријери, од
детињства па до „Чорбиног”
наступа на „Beer Fest-у”, београдском фестивалу музике и
пива, пред рекордних 200.000
људи.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Алексић је један од оснивача „Рибље чорбе” и, уз певача
Бору Ђорђевића, једини члан
који је све време – читавих четрдесет година – у њеној постави. „Чорбин” басиста долази у Панчево само два дана после повратка из Аустралије, с
још једне од многих успешних
турнеја ове групе. Разговор с
њим водиће новинар и публициста Иван Ивачковић, аутор
новембарског циклуса „Укоричени рокенрол”, који се Алексићевим гостовањем уједно и
завршава.

сокој школи ликовних и примењених уметности струковних студија у Београду, одсек
медији слике. Студије сликарства је прошле године наставила 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 признања, од којих је као најдражу издвојила прву награда за
портрет „Тамна страна”, коју
је добила у јануару 2018. на
Првом међународном тријеналу аутопортрета и портрета у
Меморијалној галерији „Душан
Старчевић” у Смедеревској Паланци.

ПОВОДОМ 1. ДЕЦЕМБРА

Бесплатно тестирање
на ХИВ
Поводом обележавања 1. децембра, Светског дана борбе
против сиде, Завод за јавно
здравље Панчево организоваће тестирање на ХИВ и саветовање на ову тему.
Заинтересовани се могу тестирати у суботу, 1. децембра,
од 8 до 12 сати, и од понедељка до петка, 3–7. децембра, од

10 до 12 сати, у Улици Вука
Караџића 8 (бивша Железничка амбуланта).
Тестирање је анонимно и бесплатно, није вам потребан упут
и не заказује се. Пре анализа
немојте доручковати. Све додатне информације можете добити путем телефона 310-466.
Д. К.

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
Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, а уролошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из области гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”. Треба напоменути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренутно на акцији, па тако комплетан уролошки преглед

торији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА РАСПИСАЛА

ДРУГА ЕВРОПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕЋЕНА МЕДИЈИМА

Конкурс за набавку
репроматеријала

СИСТЕМ МАЊИНСКОГ ИНФОРМИСАЊА
ВАЖАН ЗА ПУТ СРБИЈЕ
За пројектно
суфинансирање сада
се издваја много
више

Право да конкуришу имају
привредна друштва, задруге и
предузетници који имају седиште или огранак на територији АП Војводине, а у АПР су
уписани до 1. јуна 2017. Рок за
подношење пријава је 3. децембар.
Остали услови јавног позива
и позивна документација могу
се погледати и преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs.

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Управни одбор
НАЛЕД-а
Када се овај број „Панчевца”
буде већ налазио на улицама
код колпортера, у четвртак, 22.
новембра, у 13 сати, тећи ће
петнаесто заседање Управног
одбора Националне алијансе
за локални економски развој
(НАЛЕД) у Градској управи

Панчева. Очекује се да ће с
медијима комуницирати градоначелник Панчева и члан
УО НАЛЕД-а Саша Павлов, као
и председник тог тела Владимир Новаковић, који је и генерални директор „Апатинске
пиваре”.

КОНЦЕПТ
На силу су покушали све: и да уђу у Унеско, и да се изгласају
резолуције у Савету безбедности против српског народа, и да
постану чланица Интерпола. Сматрали су да је довољно да
велике силе напишу захтеве и да их пошаљу и да ће све земље то без поговора подржати. Међутим, доживели су дебакл.
(Ивица Дачић, министар спољних послова Србије,
на конференцији за новинаре, 20. новембар)

***
Постоји тенденција да два министра из Владе Србије ударају пацке Народној скупштини мада је у њеној надлежности
критика рада извршне власти, а не обрнуто.
(Маја Гојковић, председница Народне скупштине,
„Политика”, 16. новембар)
***
Оним што је приказала на вежби „Век победника 1918–2018”
Војска Србије је доказала да у њу вреди улагати.
(Начелник Генералштаба Војске Србије генерал-потпуковник
Милан Мојсиловић, „Српски телеграф”, 17. новембар)
***
Може Тачи да јури Путина где и колико хоће, али неће добити подршку за било шта са чиме се Србија не сагласи.
(Председник Србије Александар Вучић у изјави
за „Српски телеграф”, 17. новембар)
***
На церемонији поводом 100-годишњице од завршетка Првог светског рата која је одржана у Паризу био сам шокиран
местом које су организатори одредили за председника Србије Александра Вучића. Некима од наших некадашњих непријатеља указана је част, а наши савезници из времена Првог светског рата премештени су на споредне трибине.
(Пјер Траније, унук француског генерала у Првом
светском рату Шарла Транијеа, „Политика”, 18. новембар)
***
Свака част „Црвеној звезди” на победи на „Ливерпулом”.
Нико, па ни ви у Србији, нисте веровали у то. Али то је фудбал, предивна игра, и доказ да новац не игра све у животу.
(Златко Далић, селектор фудбалске репрезентације
Хрватске, „Политика”, 18. новембар)
***
Немам ништа против ЛГБТ особа. Свачије право је да изабере
своју сексуалну оријентацију, жељу и правац живота. Поштујем те особе. Не гледам их другачије уколико се тако представе. За мене је њихово опредељење храбро, зато што живимо у
друштву које још није у стању да прихвати тако нешто.
(Новак Ђоковић, у изјави на конференцији за
новинаре у Лондону, 19. новембар)
***
Могу да саопштим да је наш бивши кошаркаш, а потом председник клуба Никола Пековић одлучио да опрости све дугове
нашем клубу, иако је две сезоне улагао свој новац. Позајмио
нам је око 500.000 евра, а сада је решио да нам не тражи да
му вратимо те паре назад. Тиме је још једном дао огроман
допринос стабилизацији и опоравку клуба, учинио да знатно
мање дугујемо и показао колико му значи „Партизан”.
(Остоја Мијаиловић, председник Кошаркашког клуба
„Партизан”, „Информер”, 19. новембар)

Позиција мањинских медија
као активних чинилаца развоја европских друштава била је
тема Друге европске конференције посвећене мањинским
и локалним медијима „Да ли
су мањински медији културно
наслеђе?”, одржане у оквиру
панела „Да ли и како мањински медији утичу на процес
евроинтеграције”, од 15. до 17.
новембра, у Новом Саду.
Модератор током расправе
на поменуту тему био је Панчевац Валентин Мик, уредниккоординатор недељника на румунском језику „Либертатеа”.
Очување националног
идентитета
Модел информисања на језицима националних мањина који функционише у Републици
Србији је, без сумње, један од
елемената који даје позитиван
допринос европском путу наше земље – закључак је конференције.
Говорећи о том моделу, чија
практична примена је, због њене националне структуре, највећим делом везана за АП Војводину, помоћник покрајинског
секретара за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама Ђорђе Вукмировић рекао је да га чине три сегмента: листови чији су оснивачи национални савети националних мањина, Радио-телевизија Војводине (РТВ), која, као
регионални јавни медијски сервис, програм производи и емитује на чак петнаест мањинских језика, и регионални и локални медији чији су оснивачи
приватна лица или организације цивилног сектора.
Вукмировић је казао да је
„за суфинансирање 22 листа
чији су оснивачи национални
савети АП Војводина ове године издвојила око 275 милиона

динара, или пет одсто више него прошле године”, и додао:
– Слично повећање може се
очекивати и у 2019. У директном финансирању РТВ-а не учествујемо, јер то не предвиђа закон, али је управо актуелна Покрајинска влада покренула изградњу нове зграде те медијске куће, која ће бити готова
наредне године. Да прецизирам, за пројектно суфинансирање мањинских медија издвајамо четири пута више средстава од претходне администрације.
Став да је постојећи модел
информисања на језицима националних мањина који се примењује у Републици Србији добар, потврдила је и извршна
директорка Асоцијације медија Далила Љубичић, нагласивши да је за њих веома важно и
организовање у оквиру професионалних асоцијација преко
којих ће лакше остварити и
сопствене интересе.
Учесницима панела се, преко видео-бима, обратио посланик у Европском парламенту
Андор Дели, који је потцртао
да „квалитет српског модела
информисања на мањинским
језицима недвосмислено потврђује и његову једнакост у
поређењу с моделима других
земаља, укључујући и земље
Европске уније”.

Он је рекао и да се, у европским оквирима, „веома благонаклоно гледа и на наш модел оснивања националних савета националних мањина као начин очувања националног идентитета”.
Важна предавања
Главне теме скупа биле су културна права, саморегулација
мањинских медија и дефинисање феномена мањинских медија као културног наслеђа.
Европски карактер ове конференције омогућио је увид у продукцију и степен утицаја мањинских медија широм континента на друштва у којима они
стварају садржаје.
С обзиром на то да је догађај
интегрисан у „ПЛУС дане интеркултуралности”, фокус је био
и на једном од оперативних циљева предвиђених за 2018: промовисање Војводине као културне дестинације, уз коришћење потенцијала изворног мултикултурног окружења кроз подршку активне сарадње с мањинским медијима, како у Србији, тако и широм Европе.
Првог дана Друге европске
конференције одржавана су предавања о главним темама догађаја намењеним новинарима
и студентима, менаџментима
медија и представницима институција и организација које
се баве положајем мањинских

заједница, мањинским и културним правима („Нови бизнис
модели и одрживост медија”),
као и она која су држали гостујући професори и професионалци из медијске сфере („Мањинска права и медији у Јужном Тиролу”). Сутрадан је на
програму био пленарни рад у
четири панела, а током трећег
дана домаћини су госте повели
у разгледање Новог Сада.
Боје Панчева је, како смо навели, успешно представио Валентин Мик. Да подсетимо, покрајински секретаријат који се
бави културом и медијима ове
године није суфинансирајући
подржао пројекат „Панчевца”
под називом „Мултијезички додатак на језицима националних мањина”.
Наша редакција ће и следеће године аплицирати с пројектом сличне садржине ка Граду, Покрајини и Републици.
Другу европску конференцију
о мањинским и локалним медијима је, уз подршку Покрајинског секретаријата за културу,
јавно информисање и односе с
верским заједницама, Министарства културе и информисања, те
Града Новог Сада, организовала
новосадска агенција „Херор медија понт” у сарадњи с листом
„Мађар со”, Асоцијацијом медија и Центром за развој мањинских и локалних медија.

„НОВОГОДИШЊИ БАЗАР” ОД 21. ДО 23. ДЕЦЕМБРА

Мали предузетници и локални производи и услуге
Узор – сличне
манифестације у
европским градовима
Традиционална манифестација „Новогодишњи базар”, према сценарију Града и Туристичке организације Панчева, ове
године биће одржана осми пут,
и то у периоду од 21. до 23. децембра. Циљ организатора је
да на једном месту, на платоу
испред Градске управе, представи мале предузетнике кроз
бројне локалне производе и
услуге, а шаренилом понуде и
пратећим забавним садржајима желе да допринесу стварању празничног расположења у
сусрет дочеку нове године, по
узору на сличне манифестације у европским градовима.
Концепт „Новогодишњег базара” је такав да ће он представљати место на ком ће наши суграђани моћи да набаве
оно што им је потребно за организацију новогодишње прославе и да купе поклоне.
Град је за све учеснике базара обезбедио бесплатне штан-

Из архиве „Панчевца”

Покрајински секретаријат за
привреду и туризам расписао
је Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. Укупан фонд конкурса је 25 милиона 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.

У европским оквирима
веома благонаклоно
се гледа на наш
модел оснивања
националних савета

дове, који ће бити распоређени унутар шатора са амбијенталним светлом и грејним телима. Такође, током сва три
дана трајања базара биће одржаване новогодишње радионице за децу у холу Градске управе Панчева и бројне активности културно-уметничког карактера за одрасле на платоу.
Право учешћа на базару имају правна и физичка лица која
сама производе и израђују своје производе. Кандидати уз комплетно попуњен формулар прилажу 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, Министарства или АПР-а за правна лица), најмање три фотографије
различитих производа које кандидат планира да излаже на
овој манифестацији, као и, уколико излажу прехрамбене производе, фотокопију санитарне
књижице и потврду о прегледу
меса односно месних прерађевина.
Рок за пријављивање је 10.
децембар, а на сајту Града Панчева могу се наћи пријава за

учешће и критеријуми за одабир излагача по којима ће се
додељивати изложбени простор.
Попуњени формулари с прилозима могу се слати на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за привреду и економски развој, Трг краља Петра I 2–4, с назнаком „за
Новогодишњи базар”, или предати на шалтеру број 2 Градског услужног центра. Број места је ограничен, а предност
ће имати излагачи који испуне критеријуме конкурса.
За више информација о самој организацији овог догађаја
заинтересовани се могу обратити Гордани Ћирић, координатору Тима за реализацију „Новогодишњег базара”, на телефоне 065/866-22-73 и 013/308-961,
или електронским путем на
имејл gordana.ciric@pancevo.rs.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 23. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА УДРУЖЕЊА ПАРАПЛЕГИЧАРА

АКТИВНОСТ ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

БИРАМ ЖИВОТ ЖЕНЕ

Настављено уређивање
зелених острва

Изолација води мањку
самопоштовања
и негативним осећањима
Удружење параплегичара јужног Баната, уз финансијску помоћ Града, у
оквиру области унапређења социјалне политике у Панчеву у 2018. години, 16. новембра, на Међународни
дан толеранције, одржало је радионицу „Бирам живот жене”. Овај пројекат је усмерен на пружање подршке
женама са инвалидитетом, њихово
оснаживање и већу видљивост, с циљем њихове веће укључености у све
области друштвеног живота, као и
упознавања начина за остваривање
права на репродуктивно здравље кроз
планиране активности, попут радионица и медијског промовисања.
Жене с повређеном кичменом мождином, којима се ово удружење највише бави, углавном су кориснице
инвалидских колица. Оне су често
маргинализоване у друштвеном и породичном животу, односно теже се
одлучују на то да се укључе у друштвене токове.
На основу истраживања Светске
здравствене организације, чак десет
процената становника планете, или
око 500 милиона људи, има неки урођени или стечени инвалидитет – локомоторни, ментални или сензорни.
Данас само у земљама Европске уније има 42 милиона особа са инвалидитетом, од чега су 51 одсто жене,
које су генерално дискриминисане, а
жене са инвалидитетом и по основу
пола и инвалидности. Изолација и не-

признавање засновани на култури и
традиционалним ставовима и предрасудама често више утичу на жене
него на мушкарце са инвалидитетом,
што води мањку самопоштовања и
негативним осећањима.
Пројекат „Бирам живот жене” реализује се у складу с Конвенцијом о
правима особа са инвалидитетом, чији је потписник Србија, као и с Националном стратегијом за унапређење
положаја ОСИ до 2020. Генерална
скупштина Уједињених нација усвојила је Конвенцију о правима особа
са инвалидитетом 13. децембра 2006.
Република Србија је потписала Конвенцију 17. децембра 2007, а рати-

ПРОМОЦИЈА ТВ СЕРИЈЕ „НА ВЕСЛУ ПРИЧА”

Осам књижевника о природи
Претпремијерна пројекција заједничке епизоде у трајању од 25 минута у
којој осам књижевника из Панчева у
паралелном интервјуу суочавају своје погледе на природу, свет и стваралаштво, биће одржана у Културном
центру Панчева у четвртак, 22. новембра, у 12 сати, када овај број наших новина буде већ био на улицама.
Повод је почетак премијерног емитовања девет епизода серије „На веслу 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 кратке приче о природи осам књижевника док веслају. Пресек снажне књижевне сцене Панчева укључује прозаисте, песнике и једног стрип-аутора. Васа Павковић говори о централном току, Александар Зограф открива графите преисторије, Јасна Милићев Мартинес Ернандез потписује да
„нисмо на мору”, Слободан Бубњевић
открива начин на који се може бити
„негде другде”, Јасмина Топић поетски сањари о Корчули, Немања Ротар

„вози” на „двојцу без кормилара”, Драгана Младеновић сецира „град који
гута”, а Вуле Журић евоцира „социјалистички чамац”.
Богатство разлика поетика и погледа на свет уз природно благо чини
окосницу ове серије која се већ шест
година емитује на јавном сервису.
Осамдесет до сада снимљених епизода у продукцији удружења „Шта хоћеш” чине озбиљну кинематографску
антологију српске књижевности, у којој је Панчево достојно заступљено.
На промоцији ће се обратити аутори серијала редитељ Растко Шејић,
композитор Владимир Лешић, директор фотографије Часлав Петровић,
као и уредник Трећег канала РТС-а
Синиша Алексић. Шејић, аутор оригиналног концепта документарноигране 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 Тамиша. Панчево већ деценијама, не
случајно, има снажан еколошки покрет, те нема природнијег града за
отелотворење концепта серије „На веслу прича”, који покушава у краткој
модерној форми да повеже духовно
и природно благо нашег културног
простора. Надам се да смо у томе успели и да ће премијерне епизоде бити занимљиве Панчевцима, колико и
националном аудиторијуму.
Снимање серије финансијски су помогли Министарство културе и информисања Републике Србије и Град
Панчево.
С. Т.

У „АПОЛУ”, 5. ДЕЦЕМБРА

Гимназијски идол
Ученици Гимназије и други млади из
нашег града који 5. децембра дођу у
„Аполо”, имаће прилику да присуствују лепом и занимљивом рокерском догађају.
Тог дана биће одржан „Гимназијски идол”, популарно такмичење на
којем се већ годинама ученици Гимназије „Урош Предић” такмиче у певању популарних поп-рок хитова. Прати их бенд који такође чине гимназијалци.
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 песама и осамнаест такмичара, а бенд који ће их пратити, чине седам чланова. 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 жирија. Иако за награду не могу да, попут већ афирмисаних певача и певачица, добију велике суме новца, довољно је и то што ће победник или
победница једно време сигурно бити
највећа звезда у Гимназији.

фиковала ју је 29. маја 2009. Ратификацијом је Конвенција постала део
домаћег законодавства. Конвенција о
правима ОСИ у члану шест говори о
томе да су државе уговорнице свесне
да су жене са инвалидитетом изложене вишеструкој дискриминацији и
да ће државе у том погледу предузимати мере како би им обезбедиле потпуно и равноправно остваривање свих
људских права и основних слобода.
Како каже председница удружења
Александра Мања, у оквиру овог пројекта 16. новембра је у просторијама
Удружења параплегичара јужног Баната одржана радионица за десет жена, коју је водила Татјана Стојшић
Петковић из Новог Сада, психолог с
дугогодишњим искуством, особа са
инвалидитетом. Она се петнаест година бави питањима жена ОСИ из
психолошко-социјалног угла, па је радионица успешно реализована.
С. Трајковић

Јавно комунално предузеће „Хигијена” објавило је на „Фејсбуку” да су
у протеклих недељу дана радници
„Зеленила” посадили тује на тзв. зеленим острвима у нашем граду с којих „Хигијена” односи ђубре. Тиме
је настављена реализација замисли
да се зелена острва (ограђена бетонска постоља на којима се налазе контејнери) оплемене сађењем украсних биљака.
Новац за опремање и украшавање
зелених острва, у висини од три милиона динара, обезбедила је компанија Нафтна индустрија Србије, као
конкретну подршку пројекту Регионалног 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 одмах распоредило по градским улицама. Надајмо се да се они неће наћи на мети наших несавесних суграђана који сваке зиме у контејнере убацују жар, пепео, цигле, шут и
други отпад коме ту није место, јер

их тако оштећују и праве велику материјалну штету.
Сва зелена острва у граду добиће
по један нови метални контејнер и
два пластична. Они ће бити означени таблама са сликама и упутствима како се разврстава и одлаже свака врста отпада, како би простор око
стамбених зграда остао чист.
„Хигијена” је саопштила и да је
на време набавила потребне количине соли. У магацин тог јавног комуналног предузећа крајем прошле
недеље лагеровано је 20 тона соли
за посипање пешачких прелаза и
стаза, аутобуских стајалишта и прилаза свим градским установама и
другим локацијама током најхладнијег годишњег доба.
Надајмо се да током зиме неће
бити великих падавина, а да ће у супротном оне бити кратког века. Подсећамо, прошле зиме је Панчево задесио један краткотрајан хладни талас, током којег је било снега, али
путари се нису прославили чишћењем нашег града. На срећу, снег се
брзо истопио, а нових падавина није било.
М. Г.

НАША АНКЕТА
ШТА НАЈЧЕШЋЕ ГЛЕДАТЕ НА ТЕЛЕВИЗИЈИ?

Спорт убедљиво води

Д. ЂУРЂЕВ

С. СТЕФАНОВИЋ

У среду, 21. новембра, обележен је
Светски дан телевизије, који велича
овај медиј као симбол комуникације
и заједништва савременог света, камен темељац демократије и стуб слободе изражавања и културне разноликости.
Генерална скупштина Уједињених
нација прогласила је 21. новембар за
Светски дан телевизије Резолуцијом
од 17. децембра 1996. године, због
чињенице да је телевизија главни инструмент у информисању и утицају
на јавно мњење, те да олакшава друштвену и културну комуникацију и
подстиче сарадњу и партнерство у
свету. Телевизија негује образовање,
континуирано позива људе да истражују даље из својих дневних соба, а
данас и с мобилног телефона – било
кад и било где у свету. Данас је телевизија, као претеча свих накнадних
усавршавања електронских медија, и
даље важно средство информација о
животу на планети, оном из прошлости, из садашњости и с погледом у
будућност.
Питали смо наше суграђане шта
они најчешће гледају на телевизији
и како генерално оцењују квалитет
програма.
ДРАГАН ЂУРЂЕВ, предузетник:
– Тренутно пратим емисију „Марс”
на каналу „Национална географија”.
Прва сезона је била перфектна, а друга је сада почела. Мислим да је телевизијски програм добио на квантите-

Д. НИКОЛИЋ

З. ЗУБОВИЋ

ту, али је изгубио у квалитету. Понекад се појави нека емисија која је изнад просека, али је генерално све
унифицирано и стерилно, без личног
потписа аутора. Чак су и филмови
постали поприлично исти, с тим да
понеки глумац у одређеном тренутку
заблиста.
СНЕЖАНА СТЕФАНОВИЋ,
медицинска сестра:
– Скоро сваког дана гледам јутарњи програм на телевизији „Прва”, а
кад имам времена, пратим понеку
серију. У последње време то је домаћи „Ургентни центар”. С децом једном недељно гледам „Пинкове звездице”. Морам рећи да дечјег програма има баш мало и генерално је
веома лош, а да нема кабловске, не
би било скоро ничега за најмлађе гледаоце. У суштини, од обавеза не стижем баш пуно да пратим телевизију,
а кад то радим, бирам програм који
ме опушта.
ДАРКО НИКОЛИЋ, професионални
возач:
– Телевизију иначе волим да гледам, али због мањка слободног времена оштећен сам по том питању.
Спорт је оно што највише гледам, па
онда филмове. Такође, волим емисије о животињама. Квалитет програма
је сасвим задовољавајући. За свакога
има по нешто, само треба испратити
кад се емитује оно што нас баш занима и ускладити с никада довољним

Б. АРДАЛИЋ

В. ЈЕШИЋ

слободним временом. Ко поседује кабловску телевизију, а данас већина
свакако то може, не би требало да
има проблема око избора програма.
ЗОРИЦА ЗУБОВИЋ, гумарски
техничар:
– Углавном гледам ТВ „Прва”, скоро све квизове и емисије о кувању.
Једна од емисија које волим да пратим, јесте „С Тамаром у акцији”. Мислим да данас свако може да изабере
шта жели да гледа јер постоји доста
програма с различитим садржајем.
БОЖИДАР АРДАЛИЋ, пензионер:
– Највише гледам спорт и углавном пратим спортске канале. Жена
прати серије. Мислим да је, на пример, раније дечји програм био много
бољи. Мени то све делује као да је
препуно насиља. И цртани филмови
и игрице. Мада, времена се мењају.
Можда је то што се нама не допада
баш оно што њима сада одговара.
ВЕРА ЈЕШИЋ, пензионерка:
– Слабо гледам телевизију. Одгледам две серије у току дана. Чини ми
се да на ТВ-у има много насиља, да је
постало и претерано. „Ријалити” емисије су с телевизије дошле на улицу,
у комшилук, свуда су око нас. Сви
кажу: то је 21. век, а ја мислим да у
њему јако лоше живимо. Инстант,
кратко. Волим спорт. Посебно одбојку и тенис.
Анкетирала Мирјана Марић
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ГОСТОВАЊЕ У КРАЉЕВУ

ИЗЛОЖБА О БИЈЕНАЛУ УМЕТНОСТИ
Документи,
фотографије и
аудиовизуелни
материјал

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Агротероризам
Термин агротероризам почео је да улази у свакодневни говор нарочито након
терористичких напада спроведених на територији САД
11. септембра 2001. године. Само значење наведеног термина односи се на
злонамерни покушај да се
прекине или уништи пољопривредна индустрија и/или
систем хране кроз „злоупотребу патогена биљних или
животињских врста да би
се изазвале погубне болести у пољопривредном сектору”. О овој теми се све
више говори, нарочито у
светлу појаве неких досад
не тако познатих болести и
инсеката, који се брзо шире и угрожавају људско здравље и екосистем у целини.
Неке од њих смо помињали у на шим прет ход ним
текстовима, какве су нпр.
инвазивне врсте (корови,
штеточине и др.), које својом бројношћу и брзином у
великој мери могу нанети
ненадокнадиву штету живом свету одређене области
у коју су унете (интродуковане). Једну од студија које

се баве темом агротероризма приредио је амерички
Сектор за истраживање наци о нал не
без бед но сти
(RAND – Research and Development). Ова сту ди ја
усмерава пажњу на питање
намерног увођења агенаса
за болести, било против стоке, било у ланац исхране,
како би се поткопала социо е ко ном ска ста бил ност
и/или створио страх. У случа ју ве ли ког агро те ро ри стичког напада десиле би
се значајне економске последице, посебно када се
узму у обзир савезне индустрије и услуге – добављачи, превозници, дистрибуте ри и лан ци ре сто ра на.
Овакав напад би се одражавао и кроз друге секторе
привреде и на крају би утицао и на самог потрошача.
С друге стране, осим неповерења у стабилност економског, друштвеног и политичког система, потребан
је и дуг период да би се санирале последице тзв. бионапада. Иако није званично презентована као агротероризам, због појаве слинавке током 2001. године у
Великој Британији уништено је између 6,5 и 10 милиона крава, свиња и оваца и
причињена је штета од 8,5
милијарди фунти (12,2 ми-

лијарде евра), а многе фарме су затворене и нису обновљене.
Тренутно се у Сједињеним Америчким Државама
за набавку хране издвоји само око 6,4% прихода, што
је у поређењу с неким другим државама прилично мање. Примера ради, у Гватемали и Нигерији то је око
40%. Ипак, САД не снабдевају само сопствено становништво храном, него су и
велики извозници. У 2017.
години САД су извозиле пољопривредне сировине и робу у вредности од 139,8 милијарди долара. Овај глобални тржишни систем је
динамичан, али и високо
угрожен болестима. Према
Светској здравственој организацији (World Health Organization), 75% нових болести у свету су зоонотичне, што значи да се оне могу пренети са животиња на
људе, а њихов број се само
повећава. С тим у вези, један од шест послова повезан је с пољопривредом, а
то је индустрија у Сједињеним Америчким Државама

представљена у милијардама долара. Напад не би уништио само критични економски мотор, већ америчку економију у целини. Још
важније, сигурност хране је
у блиској вези с вером у
владу. За избијање болести
или несташицу хране брзо
би се окривила америчка
влада, што би нарушило веру јавности, а тиме би се
изгубило и поштовање реда и закона. Поред тога, напад на Сједињене Америчке Државе повећао би цене
хране широм света, јер су
остале земље биле присиљене да траже нове изворе
на бав ке по љо при вред них
сировина и робе, ширећи
глобалну кризу, чак и онима који не увозе храну из
Сједињених Америчких Држава.
Терористи, еко-радикали,
економски опортунисти и
конкуренти су највероватнији починиоци агротехничког напада. Нажалост,
на располагању су различите болести. Патогени могу
бити украдени из лабораторије или узети из природног окружења. За разлику
од нуклеарног оружја, биолошко не узима исту количину људи, новца, стручности или времена за стварање или дистрибуцију.

У Културном центру „Рибница” у Краљеву у четвртак, 22.
новембра, у 19 сати, биће отворена изложба посвећена најзначајнијој уметничкој манифестацији у Панчеву – Бијеналу уметности.
На изложби ће бити представљени плакати осамнаест до
сада реализованих манифестаци ја (1981–2018) ди зај не ра
Жељка Рајачића, као и видеорадови с перформанса Лале Номаде (Мексико) и Ирене Микец (Хрватска) са осамнаестог
Бијенала уметности „Просторни агенс”, одржаног у мају 2018.
На отварању ће говорити Немања Ротар, члан Градског већа задужен за културу и омладину, и Ивана Маркез Филиповић, уредница програма визуелних уметности Културног
центра Панчева.
Бијенале уметности је током
више деценија свог постојања
успешно успостављао јасну артикулацију између савремених
уметничких тенденција, публике и стручне јавности. Национални, али и међународни зна-

чај ове манифестације, која
представља контакт са савременим изразом, квалитетно је
документован и архивски обрађен, доступан истраживачима, па тиме чини значајан део
научне грађе савремене уметности у последње три деценије.
Сачувана је велика архива у
којој се налазе: документи, фотографије, аудиовизуелни материјал – богата архивска грађа, као и солидна колекција
уметничких радова, која се данас чува делом у депоу Галерије савремене уметности.
Визуелни идентитет истори-

јата Бијенала уметности био је
ове године у јуну приказан у
оквиру програма Деска „Креа-

тивна Европа” Србија, у простору Задужбине Илије М. Коларца у Београду.

винске школе „Паја Маргановић” Панчево с рецитацијом песме на румунском „Адио!” („Збогом”) Михаја Еминескуа (ментор Милица Ковачевић).
У категорији рецитовање поезије на страним језицима прво
место је освојила Марија Станојевић из Гимназије „Урош Предић” Панчево. Она је рецитовала пољску песму „Inge Bartsch”
аутора Константина Илдефонса
Галчињског (ментор Софија Пинку Крстић). Друго место је зау-

зела Сара Дивљаков из Медицинске школе „Стевица Јовановић” Панчево с рецитацијом песме „The Moment I Threw Your
Toothbrush Away” („Тренутак када сам бацила твоју четкицу”)
Ане Кеј Акане (Маја Марковић).
Трећа је била Ева Веселиновић
из Гимназије и економске школе „Бранко Радичевић” из Ковина. Она је рецитовала песму на
француском „Cet amour” („Та
љубав”) Жака Превера (ментор
Милица Покрајац).

ШЕСТА „СТИХОВИЗИЈА”

Рецитације на
дванаест језика
Финале такмичење у рецитовању поезије на страним језицима
и језицима националних мањина за ученике средњих школа,
које организује удружење „Лас
хентес” из Панчева, одржано је
у читаоници Градске библиотеке у понедељак, 19. новембра.
Ове године је прихваћено сто
шест пријава из осам средњих
школа, једног културног центра
и једног студија за учење страних језика. Највише пријава стигло је из Медицинске школе
„Стевица Јовановић” (тридесет
осам) и Гимназије „Урош Предић” Панчево (тридесет шест).
Рецитовало се углавном на енглеском језику (шездесет двоје),
али било је рецитатора и на руском, немачком, француском,

словачком, румунском, шпанском, мађарском, пољском, латинском, арапском и турском.
У категорији рецитовање поезије на језицима националних
заједница прво место је освојила Јана Берацка из Економскотрговинске школе „Паја Маргановић” Панчево, која је рецитовала песму „Клебетнице” („Трачаре”) словачке ауторке Људмиле Подјаворинске (ментор Оливера Милин). Друго место је заузела Анелија Бабуц из Гимназије „Михајло Пупин” у Ковачици, с рецитацијом румунске песме „Trei, doamne, si toti trei”
(„Сва тројица, Боже”) Ђорђа Кошбука (ментор Флорина Велић Бабуц). Треће место је освојио Трајан Адријан из Економско-трго-

ПРИЗНАЊА У ХРВАТСКОЈ И ТУРСКОЈ

ИЗЛОЖБА СЛИКА НЕНАДА СТОЈКОВА

„Терет” осваја
филмске фестивале

Банат као
инспирација
У Културном центру „Влада Дивљан” у Београду у петак, 23.
новембра, у 19.30, биће отворена изложба радова сликара Ненада Стојкова под називом „Мој
Банат”.
Један део слика настао је у
ликовним колонијама у Банату, а други део током протеклих

Остварење „Терет” редитеља
Огњена Главонића награђено је
„Златним колицима” на шеснаестом „Загреб филм фестивалу”, a 15. новембра освојило je и
награду „Кристална кајсија” за
најбољи филм у међународном
такмичарском програму фестивала у Малатији, у Турској.

Страну припремила

Мирјана
Марић

„Терет” ће моћи да погледа и
публика на четрдесет деветом
Међународном филмском фестивалу у индијском граду Гоа,
а предстоје му и учешћа на фестивалима у Лођу и Бриселу.
Српска премијера ће бити организована у склопу програма овогодишњег издања Фестивала ауторског филма у Београду. Детаљне информације о пројекцијама можете пронаћи на „Фејсбук” страници догађаја под називом „Београдска премијера
филма ’Терет’”.

месец дана. Аутор је пореклом
из Баната и гаји велику љубав
према овом делу Војводине.
– Волим да сликам банатске
мотиве: ђермове, гуске, роде,
равнице и шорове. И када желим да сликам за своју душу,
тада сликам Банат – рекао је
Стојков.

ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕСЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
АКЦИЈЕ „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА КАМПАЊА
НИС наставља
програм подршке
локалним заједницама
Панчево међу
дванаест градова
У Београдском драмском позоришту у понедељак, 19. новембра, свечано је обележена деценија НИС-овог програма друштвене одговорности „Заједници заједно” и вишегодишњег
успешног партнерства компаније са 12 локалних заједница
широм Србије. Током овог периода НИС је са својим пријатељима из градова и општина у
којима послује предано радио
на унапређењу квалитета живота грађана. За десет година постојања овог друштвено одговорног програма реализовано је
више од 900 пројеката и НИС је
у ту сврху издвојио преко милијарду динара.
Свечаном догађају су присуствовали Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, представници Владе Републике Србије, представници 12 партнерских градова и општина: Београда, Новог Сада, Чачка, Ниша, Панчева, Пожаревца, Зрењанина, Кикинде, Кањиже, Србобрана, Житишта и Новог Бечеја, као и многобројни гости и
носиоци пројеката који су реализовани у деценији за нама.
Биланс прве деценије
Генерални директор НИС-а Кирил Тјурдењев овом приликом
је рекао да успешно пословање
једне компаније добија своју
праву вредност у ономе што је
уложено у будућност и заједницу у којој радимо и живимо.
– НИС није само велики пословни систем, већ и добар корпоративни грађанин, блиски
комшија и пријатељ. Кроз програм „Заједници заједно” већ
десет година доприносимо развоју једанаест општина и градова у Србији. С великим поносом гледамо како некадашње
идеје и пројекти постају бољи
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ПРОСЛАВЉЕН ДАН ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”

Чувари наше
традиције
Ученици и запослени у ОШ
„Ђура Јакшић” прославили
су у суботу, 17 новембра, дан
школе. На пригодној свечаности одржаној у школској
сали, уз присуство великог
броја гостију и пријатеља те
угледне панчевачке основне
школе, ђаци и њихови наставници су песмом и игром
изразили велики понос што
раде и уче у установи која
носи име по великом српском песнику. Школа „Ђура
Јакшић” прославила је 105
го ди на по сто ја ња и не ма
много образовних установа
у нашем граду које се могу
похвалити оваквим јубиле-

послали су поруке љубави, а
њихови одрасли другари показали су велико умеће приликом извођења вокално-инструменталних тачака. Као
и сваке године, у делу програма прославе дана школе
учествовали су гости, пријатељи школе. Овог пута су малишане и њихове родитеље
поздравили књижевница Нада Малек, која је подсетила
присутне на посебност „Ђуриног шешира”, и ликовни
уметник Никола Драгаш, који је својим специфичним
изразом осликавао дешавања из песама Ђуре Јакшића.
С друге стране, члaнови ан-

јом. Стога су се садашњи и
бивши ђаци и наставници
ОШ „Ђура Јакшић” својски
потрудили да и ова прослава годишњице остане упамћена.
Колаж разноврсног дечјег
умећа, фолклора, музике, поезије и глуме био је распеван, разигран, весео и поучан. Ђаци нижих разреда, уз
подршку својих учитељица,

самбла нижег узраста РКУД-а
„Јединство” извели су неколико игара и показали раскош и лепоту традиције нашег народа.
И ове године су ђаци и наставници оправдали оно што
краси ову панчевачку васпитно-образовну установу, а
то је да негују љубав, толеранцију, другарство и традицију.

Градоначелник Панчева гост на свечаности НИС-а
део живота за њихове житеље.
Скоро хиљаду пројеката и више од милијарду динара које

Овај програм нам је
обезбедио пре свега
да наставимо и на
већи ниво подигнемо
организацију многих
културних
манифестација.
смо уложили – биланс је прве
деценије. Пред нама су нови
изазови и, сигуран сам, нови
успеси. Улагање у заједницу је
наше потврђено стратешко опредељење. Сваки корак у њеном
напретку је и корак до наших
циљева, јер у заједници смо заједно – рекао је генерални директор НИС-а.
Панчево партнер
Панчево је међу градовима који су имали ту привилегију да
учествују у овом амбициозном

пословном програму руско-српског нафтног гиганта. На свечаном скупу говорио је и градоначелник Панчева Саша Павлов и том приликом он је у
име наше локалне заједнице
изразио велику захвалност НИСу на дугогодишњој сарадњи и
истакао најзначајније пројекте
које је компанија до сада подржала.
– Овај програм нам је обезбедио пре свега да наставимо и
на већи ниво подигнемо организацију многих културних манифестација по којима је град
Панчево познат. Реализовано је
укупно 165 пројеката из различитих области, као што су образовање, наука, култура, одрживост и екологија, чија је вредност 152 милиона динара. Споменуо бих да је уложена знатна
сума у лабораторију Техничке
школе „23. мај” и да је захваљујући управо компанији НИС
отворен нов образовни профил,
техничар за обраду нафте и гаса, као занимање које има своју
будућност запослења у Нафтној индустрији Србије. Поред
бројних реализованих пројеката, овом приликом навео бих и

реновирање Свечане сале Народног музеја у Панчеву, подизање функционалности Дома
омладине, као и опремање Културног центра – подсетио је присутне градоначелник Панчева.
Караван
Кроз програм „Заједници заједно” НИС је до сада подржао
реконструкцију вртића, паркова, игралишта и школа, опремање школских лабораторија
и учионица, као и реализацију
пројекaта из области образовања и науке, културе, екологије,
спорта, јавног здравља и социјалне заштите. У јубиларној години спровођења програма друштвене одговорности „Заједници заједно” компанија НИС је
својеврсним „караваном” обишла све партнерске градове и
општине широм Србије с којима сарађује, прослављајући деценију успешног пријатељства.
И у 2018. години компанија
наставља да улаже у пројекте
чији је циљ побољшање квалитета живота грађана локалних
заједница, подршком 26 пројеката за чију реализацију је
опредељено 114,5 милиона динара.

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА

Зелени караван

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Ђаци посетили дом „Збрињавање”
Ученици ОШ „Свети Сава” посетили су Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање” у
петак, 16. новембра. Традицио нал но за Дан то ле ран ци је
представници вршњачког тима ове школе организују дружење ђака виших разреда и ко-

рисника услуга ове панчевачке јавне установе.
Ученици „Савине школе” из
глумачке секције за ову прили ку од и гра ли су сце ну из
драмског дела „Кирија”, а њихови вршњаци из музичке секције одржали су кратак кон-

церт тамбурица и хармонике.
После приредбе уследило је
дружење уз песму. Према речима Ане Мартиновић, терапеута у дому „Збрињавање”, позитивна енергија коју су деца
унела својим доласком, њихова искрена љубазност и отво-

реност јасно су показале да ђаци ове школе већ много тога
знају о толеранцији и различитостима и да имају велико
срце. Како је рекла, корисници су им узвратили на најбољи
начин, добродошлицом и позивом да поново дођу.

ЗАВРШЕНА ВАЖНА ЕКОЛОШКА АКЦИЈА

Грађани подржали рециклажу
– У Панчеву су посебно изражена два еколошка проблема:
грађани још увек после куповина на пијаци и у продавницама превише користе пластичне кесе, које загађују животну средину и споро се разграђују, а осим тога, још увек
немају формирану навику да
одређене врсте отпада који може да се рециклира одвајају на
страну, већ га бацају – изјавила је ових дана у просторијама „Хигијене” Кристина Цвејанов, директорка националног оператера за управљање
амбалажним отпадом „Екостар
пак”.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Каква ће бити судбина отпада?
Она је до дала да је же ља ком августа и септембра. Учеда се Панчевци у већој мери ство ва ли су „Еко стар пак”,
за ин те ре су ју за ре ци кла жу „Хигијена” и „Зеленило”, као
би ла по вод за ак цију која је и НВО Уни ја младих из Ја бу одр жана у нашем гра ду то- ке.

Акција се одвијала сваког викенда, а тим данима су грађани који су ишли на пијацу доносили пластичне флаше и конзерве, које су убацивали у посебне контејнере, после чега су
они ношени у „Хигијенин” погон за рециклажу. Заузврат, добијали су брендиране шарене
цегере са амблемима „Хигијене” и „Екостар пака”.
– Наша порука је била да наш
отпад који може да се рециклира не бацамо било где, већ само на оним местима где може
да се прикупи и однесе на рециклажу. Одзив грађана је био
одличан, па се у једном тренутку десило да више није било
цегера. Презадовољна сам и због
тога што су у акцији учествовали радници„Хигијене”, као и
активисти Уније младих – додала је Кристина Цвејанов.

У оквиру пројекта „Дечји зелени караван II”, ученици ОШ
„Васа Живковић” посетили су
16. новембра предузеће „Божић и синови” и том приликом сазнали на који начин се
збрињава електрични и електронски отпад. Малишани су
у погонима панчевачког „Рециклажног центра” могли да
виде како се расклапају и одлажу компоненте из телевизора, рачунара, фрижидера
итд. Према речима организатора овог едукативног еколошког програма, стални напредак друштва условљава
убрзани развој савремених
технологија, што доводи до
све веће производње и употребе различитих електричних уређаја и опреме без којих је свакодневни живот немогуће замислити. Када из
било ког разлога ова ЕЕ опрема постане неупотребљива,
претвара се у опасан електронски отпад за који се треба побринути. Често тај отпад завршава на дивљим депонијама, где угрожава животну средину. Стога је циљ
овог пројекта унапређење зна-

ња, тј. едукација првенствено
школске деце, учитељица, али
и шире заједнице, грађана
Панчева, о могућностима рециклаже електронског и електричног отпада, посебно компјутера, које они користе свакодневно. Посета предузећу
„Бо жић и си но ви”, где су
основци на лицу места видели процес рециклаже, позитивно утуче на стварање јасне еколошке свести.
Овај еколошки пројекат је
реализовало удружење грађана „ЕкоПан”, уз финансијску подршку града Панчева.
Секретаријат за заштиту животне средине ове године расписао је конкурс за суфинансирање програма организовања манифестација које
промовишу заштиту животне средине и предлажу конкретне активности у области
заштите природних вредности, очувања и унапређења
би о ди вер зи те та, про гра ме
еколошке едукације деце и
младих, као и подизања свести јавности на територији
града Панчева и околних насеља.
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Главобоља

Пише:
др Мирослав Тепшић
У свету препуном обавеза, јурњаве и стреса рекло би се да
је сретан онај ко никада није
имао главобољу. Медицинска
статистика потврђује да је готово деведесет процената главобоља из категорије тензионих, у виду стезања и тупог
бола који је генерализован.
Мигрена је ређа, али је због
своје хроничне појаве и бола
који онеспособљава заслужна
за велик број изостанака с посла.
Прича о категоријама и процентима не значи много за
неког ко се веома често сусреће с главобољом. Када је
терапија у питању, пацијенти
су углавном упознати с медикаментима који више или
мање помажу. Чини се ипак
да се најмање пажње посвећује превенцији, која је заправо и најефикаснија у борби против главобоље. Лекари
све више истичу важност вођења дневника главобоље. У
тој писаној евиденцији требало би навести време почетка, интензитет и трајање бола, храну и лекове које смо
узимали, било који фактор

који је допринео настанку главобоље или њеном смиривању. Физичка активност, шетња, вожња бицикла или пливање двадесетак минута дневно проредиће мигренозне главобоље, а тензионе ће готово
елиминисати. Често заборављамо да лоше држање тела
при седењу, с главом нагнутом напред, како то обично
бива у раду на рачунару, доприноси затезању леђних и
вратних мишића, притиску
на нерве и последичној главобољи. Исправљање врата и
леђа и повремене паузе су веома важне. Напрезање очију
и интензивна светлост монитора додатно погоршавају главобољу. Кад већ спомињемо
положај тела, требало би напоменути да је спавање на леђима најефикасније за опуштање мишића и избегавање
затезања врата. С друге стране, предуго спавање, поготово викендом, може проузроковати главобољу. Умерена
конзумација кафе смирује главобољу, али не заборавите да
више од три шољице кафе
могу да је погоршају. Прескакање оброка с последичним
варијацијама нивоа глукозе у
крви такође доприноси главобољи. Алкохол, нитрати у
месним прерађевинама, тирамин у чоколади и сиру, моносодијум глутамат у супама
– неке су од супстанци које
могу узроковати или погоршати главобољу.
За крај, не заборавимо да
мало спустимо лествицу свакодневних очекивања од сопственог живота и да више простора дамо ведрини и добром
расположењу.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Витилиго

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Витилиго спада у стечене депигментације. Ову аномалију
карактерише одсуство пигмента на деловима коже. Број меланоцита у кожи је неизмењен, али они су изгубили моћ
стварања меланина.

тако да се може рећи да је то
више козметичка аномалија
него кожна болест.
Код витилига кожа је депигментована, а беле мрље
различите величине и облика
јасно су ограничене. Њихов
број се углавном с временом
повећава. Јављају се најчешће
на деловима коже изложеним
погледу, као што су лице и
руке, али могу настати и на
било ком другом делу тела,
изузев дланова и табана.
Витилиго се лечи ПУВА терапијом, која представља зрачење коже ултравиолетним А
зрацима уз локалну примену
фотосензибилизирајућих материја из групе псоралена. Међутим, ова техника траје дуго
и штетна је за целокупан организам због зрачења, а притом веома ретко доводи до из-

Петак, 23. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА

ПРЕСУДНА РАНА ДИЈАГНОЗА
И ПОДРШКА ПОРОДИЦЕ
У јужном Банату
прошле године 991
нови случај
оболевања од
дијабетеса мелитуса
У свету 425 милиона
људи има шећерну
болест
Светски дан борбе против шећерне болести, 14. новембар,
обележен је и ове године с циљем да се скрене пажња и интересовање јавности на могућност примарне превенције овог
обољења, као и на сложеност
последица које дијабетес са собом носи. Дијабетес спада у
једну од најчешћих хроничних
незаразних болести и представља велики јавноздравствени
проблем и у свету и у нашој земљи. Тема Светског дана дијабетеса ове и наредне године је
„Дијабетес и породица”.
Алармантна прогноза
У свету данас готово 425 милиона људи има дијабетес. То
значи да је оболела свака једанаеста одрасла особа. Иако ови
подаци уносе немир, још је
алармантнија најава да ће број
људи с дијабетесом до 2030.
године достићи чак 522 милиона.
Свака друга особа с дијабетесом не зна да је оболела. Преко милион деце и адолесцената има тип 1 дијабетеса. Само
током прошле године дијабетес је био узрок четири милио-

Свакодневна
на смртних исхода широм планете, а трошкови у здравству у
вези са овом болешћу лани су
износили најмање 727 милијарди долара – то је више од
војног буџета одбране САД и
Кине заједно!
И у Србији је дијабетес пети
водећи узрок умирања, али и
оптерећења болестима. Институт за јавно здравље Србије процењује да око 710.000 одраслих становника Србије чине
дијабетичари. Половину оболелих чини радно способно становништво, а код приближно
39% особа болест није дијагностикована, па оне и не знају
да имају дијабетес. Нажалост,

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција
28. новембра

лечења. Кожа захваћена витилигом изузетно је осетљива
на директно деловање сунчевих зрака, што је логично ако
се има у виду заштитна улога пигмента меланина. На
тим местима кожа на сунчање реагује бурно – црвенилом и пликовима.
Од козметичких третмана
могу се радити скоро сви, а
највише се препоручују третман кисеоником, мезотерапија и биолошки третмани лица.

неизоставни
ковању фактора ризика кључну улогу има породица.
На спречавање компликација дијабетеса и постизање бољих исхода превасходно утичу
рана дијагноза и благовремено
лечење. Дијабетес може представљати и велики економски
терет за појединца и породицу,
па су зато у први план овогодишње кампање истакнути доступност лекова, медицинских помагала и дијабетолошке здравствене заштите, будући да они
знатно утичу на исход болести.
Да би се дијабетес држао под
контролом, неопходни су свакодневна терапија, редовно праћење болести, здрав начин живота
и стално учење о овом обољењу.
Подршка породице је кључна.
Стога, уколико неко од чланова
ваше породице има дијабетес,
упознајте се с ризицима и знацима упозорења како бисте допринели спречавању развоја болести и настанка компликација.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Шарени пудинг
од поврћа
Због законских измена, добровољни даваоци крви од септембра крв више не дају у Служби трансфузије Опште болнице, већ сада тај хумани чин
обављају у просторијама Црвеног крста, у Улици Жарка Зрењанина 15, и то само средом,
од 9 до 12 сати.
Поред тога, спроводе се и акције 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 живот имаћете у среду, 28. новембра, од 9 до 12 сати, у Црвеном крсту. Крв могу дати
све здраве особе мушког и
женског пола од 18 до 65 година уколико задовоље медицинске услове и критеријуме
након лабораторијског и лекарског прегледа. Размак између два давања код мушкараца је најмање три месеца, а
код жена најмање четири месеца.

ПИСМО ЧИТАОЦА

Узрок настанка овог обољења још увек је непознат, али
све више се повезује са емотивним и психичким стресом
као окидачем. Најчешће се јавља код младих особа, али нема правила. Ако се појави у
најранијем детињству, карактерише га бледобела, непигментована кожа око очију.
Када је реч о оздрављењу,
прогноза је лоша, но добра
вест је да ово обољење не утиче на опште стање појединца,

терапија и редовно праћење су
болест се код скоро трећине
оболелих открије случајно, када већ узнапредује и када наступе компликације.
Статистички подаци су слични и када је реч о нашем округу. Током 2017. године Заводу
за јавно здравље Панчево пријављен је 991 нови случај оболевања од дијабетеса мелитуса
на територији јужног Баната.
Ако посматрамо последњих пет
до десет година, инциденције
показују да у Јужнобанатском
округу од дијабетеса мелитуса
типа 2 чешће оболевају жене
него мушкарци, а највећи број
новооболелих региструје се у
узрасту 50–64 године.
Фактори ризика
Већина оболелих на свету има
тип 2 дијабетеса, који се у великој мери може спречити кроз
редовну физичку активност,
правилну и уравнотежену исхрану и промоцију здравог животног окружења. У модифи-

Захвалност Служби
хитне помоћи
Осећам искрену потребу и дужност да јавно захвалим пре
свих панчевачкој Служби хитне помоћи на беспрекорној и
професионалној, пожртвованој
и несебичној помоћи коју нам

Страну
припремила
Драгана

Кожан

је пружала у дугом периоду током тешке борбе за живот моје
недавно преминуле супруге Миле Марковић.
Исто тако, моја породица и
ја јавно захваљујемо Одељењу
пулмологије Опште болнице у
Панчеву и Служби кућног лечења за савесно и стручно обављање дужности током лечења
моје супруге.
Лазар Марковић
с породицом

Састојци: 500 г кромпира, 500 г
шаргарепе, 700 г спанаћа, три
јајета, 100 г маслаца, 200 г качкаваља (или гауде), 100 г димљене шунке, четири-пет кашика
брашна, чешањ белог лука, мускатни орашчић, со и бибер.
Припрема: Скувати посебно
кромпир и шаргарепу у благо посољеној води, оцедити и испасирати у фини пире (свако поврће посебно). Спанаћ само кратко бланширати, оцедити и ситно исецкати. Поврће распоредити у три чиније, па у сваки део додати по комадић маслаца и једно јаје. Измешати и посолити још мало ако је потребно.
Пире од кромпира можете зачинити с мало нарибаног мускатног
орашчића (ако волите). У спанаћ додати ситно сецкани бели лук и
две-три кашике брашна, пошто је смеса нешто ређа. У пире од шаргарепе додати такође две кашике брашна.
Калуп за куглоф премазати маслацем и посути мрвицама (презлом), па распоредити прво пире од кромпира. Можете ређати и неким другим редоследом, али је декоративније кад се зелени пире
налази у средини.
Преко кромпира нарибати сир и посути коцкицама сецкане шунке. Преко тога распоредити пире од спанаћа, поново нарибати сир
и посути коцкицама шунке. На крају ставити и пире од шаргарепе и
све лепо поравнати. Пећи 30–40 минута у рерни претходно загрејаној на 190 степени.
Пре него што ћемо пудинг извадити на тањир, треба сачекати неколико минута да се мало прохлади, поклопити већим тањиром и
све заједно пажљиво окренути. Ако се пудинг не одвоји одмах, преокренути и само благо ножем одвојити од ивица калупа па покушати поново. По потреби мало протрести калуп. Послужити топло као
прилог уз печено месо или натур шницле.
Напомена: Пудинг је укуснији када се послужи док је још топао,
али имајте у виду и то да га је ипак лакше исећи на шните кад се
мало прохлади.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ПРОМЕНЕ У РАГБИ САВЕЗУ СРБИЈЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

СТОЈАДИНОВИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК
За генералног секретара РСС-а
именован је Марко Јовановић
из Београда, који је до сада обављао дужности техничког директора савеза, а нови чланови
Управног одбора постали су Томислав Петковић из Београда,
Горан Поробић из Новог Сада
и Добривоје Негић из Лознице.
Скупштина савеза једногласно је усвојила извештај о раду у претходном периоду. Делегати су захвалили досадашњем председнику Данилу Булатовићу и генералном секретару Стевану Илијашевићу на
труду и раду који су уложили у
протеклих десет месеци на највишим позицијама у српском
рагбију.
Пред Игором Стојадиновићем и његовим сарадницима
је период када игру с јајастом
лоптом треба да учине још популарнијом и врате је на стазе
некадашњих успеха. Не треба
сумњати да ће ови ентузијасти
и велики заљубљеници у рагби
успети у својим намерама.
Срећно!
А. Живковић

Велико признање
нашем суграђанину
Игра с јајастом
лоптом на добром путу
На недавно одржаној ванредној избор ној скупшти ни Рагби савеза Ср би је изабрано је
но во ру ко вод ство нај ви шег
руководећег тела у игри с јаја стом лоп том у на шој зе мљи.
После оставке председника
Данила Булатовића, условљене бројним приватним и пословним обавезама, одржана је
скупштина на којој су делегати изабрали ново руководство
РСС-а.
У на ред не че ти ри го ди не
функцију председника Рагби
савеза Србије обављаће наш
суграђанин Игор Стојадиновић, ко ји до ско ра био пот председник РСС-а и спортски
директор Рагби клуба „Динамо 1954”, с којим је постигао
много успеха.

КАДЕТСКИ ТУРНИР У ШАХУ

Злато за Вука, Пантелији сребро
Прошлог викенда у Зрењанину је одржан ша ховски тур нир у конкуренци ји каде та,
под на зи вом „Пе тров град
опен”. Учествовало је око педе сет младих игра ча из целе

земље, а ШК „Аљехин” из нашег гра да оства рио је још је дан запажен успех.
У групи дечака до дванаест го ди на Вук Ка нач ки је

осво јио пр во ме сто.
Ипак, најпријатније изне нађе ње био је Панте ли ја По пић, ко ји је
заслужио сре бр но од личје у надметању најмлађих шахи ста.
Члан ШК-а
„Црвена звезда” из
Београда Лука Ристић, који наступа
и за ШК „Аљехин”,
достојно је представљао нашу земљу на
Светском првенству
у Шпа ни ји. Он је
освојио шест поена
из једанаест партија, а бодове је сакупљао
про тив ри ва ла ко ји
имају много већи рејтинг од њега.
А. Ж.

Клинци нижу медаље
новић Ес”, који је одржан прошлог викенда у Београду, у
организацији ЏК-а Партизан.

Он је Јохан Тролман (1907–
1943), најбољи боксер у нацистичкој Немачкој, али постоји једна ситница: он је
Циганин.
Јоханов живот се нагло убрзава када као дете открије
бокс и попне се у ринг. Он у
тај спорт доноси вредности и
традицију свог народа и остварује сензационалне победе, с
публиком (нарочито женском)
у заносу. Али Циганин није
попут осталих Немаца: како
може да представља велику
Немачку на Олимпијади
1928? Путеви успеха убрзо ће
му бити запречени, политичка клима се погоршава, нацизам ће окренути све нагла-

вачке, па тако и његов живот
и живот његове породице. Није важно што је Јохан најбољи: упркос победи у рингу
биће му оспорена шампионска титула у средњој и полутешкој категорији.

Два читаоца који до среде, 28. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Ко
је за вас највећи шампион?”, наградићемо по једним примерком књиге „Шампион” Дарија Фоа. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Девојка и ноћ”
Гијома Мусоа
Престижна школа окована
снегом. Троје пријатеља које
повезује мрачна тајна. Девојка коју је однела ноћ.
Азурна обала, зима 1992.
У леденој ноћи, док је круг
гимназије паралисан снежном
олујом, деветнаестогодишња
Венка Роквел, једна од најпаметнијих ученица завршне
године, бежи са својим професором филозофије, с којим је била у тајној вези. За
ову младу девојку љубав је
све или ништа. Нико је никада више неће поново видети.
Азур на оба ла, про ле ће
2017. Некада нераздвојни,
Фани, Тома и Максим – Венкини најбољи пријатељи –
нису били у контакту од завршетка заједничког школовања. Поново се састају током окупљања бивших ученика. Двадесет пет година
раније, под сплетом ужасних

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

Најмлађи џудисти из нашег
града имали су успеха на турниру „Трофеј Светислав Ива-

„Шампион”
Дарија Фоа

околности, починили су убиство и зазидали тело у сали
за физичко. Истој оној сали
која ће сада бити срушена
како би се на њеном месту
подигла нова зграда.
Стога више ништа не стоји на путу истини. Узнемирујућој. Болној. Окрутној...

Два читаоца који до среде, 28. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико је тешко сачувати тајну?”, наградићемо по једним примерком књиге „Девојка и ноћ” Гијома Мусоа. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

Златне медаље за Динамо
освојили су Милица Секуловић и Ђорђе Јакимовски. Сре-

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
бром су се окитили Дејан Долинга, Урош Ђуришић, Никола Мирковић, Матеја Зубовић и Милош Стојановић,
а бронзе су зарадили Никола
Долинга и Никола Митић.
На овом турниру су се надмета ли и чла но ви ЏК-а Панчево.
Вук Вељ ко вић је осво јио
зла то, а Ма те ја Калинић и
Нина Ал бија нић зарадили су
сребрна од лич ја.
A. Ж.

Животни лавиринт
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли сте
се некада нашли у животном
лавиринту. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Човек из лавиринта” Доната Каризија за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Скоро сваког дана се налазим у животном лавиринту. Лутам путевима лавиринта, гледајући како да прехраним децу и како да, кад питају има ли 20 динара за ужину
за школу, одговор буде позитиван.” 063/3879...
„Можда и јесам, али сам
имала срећу да увек одаберем прави пут, па нисам имала осећај да сам у лавиринту.” 064/2624...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање
која књига из детињства је на
њих оставила најјачи утисак.
Они ће освојити по један примерак књиге „Хајдук из Београда” Градимира Стојковића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„То су управо биле књиге
Градимира Стојковића. Он је
мој омиљени писац из детињства, а сад је дошло време да
га упознају и заволе и моја
деца.” 064/4951...
„Нушићеви ’Хајдуци’. Свевремено дело које заволи свако дете које га прочита.”
063/8085...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на
страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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КРАЂА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Лопов сломио руку
жртви

КОД ТРОЈЕ ПАНЧЕВАЦА ПРОНАЂЕНИ
ДРОГА И ОРУЖЈЕ
Двадесетдеветогодишњакиња држала
марихуану, таблете с
наркотицима и
дигиталну вагицу за
мерење дроге

Припадници панчевачке поли ци је ухап си ли су Т. А.
(1982) због постојања основа сумње да је починио кривична дела крађа и тешка телесна повреда.
Он се терети да је из чајне кухиње Дечјег одељења
Опште болнице у Панчеву
од оштећене украо новчаник с документима, новцем
и картицама. Пошто га је

она приметила и покушала
да спречи, Т. А. се истргао и
побегао.
То је приметила медицинска сестра, која је покушала
да га заустави на степеницама, али ју је лопов одгурнуо,
због чега је она пала и сломила руку. Осумњичени је,
уз кривичну пријаву, приведен Основном јавном тужилаштву у Панчеву.

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ УХАПШЕН ПРИВАТНИК

Правио лажне
регистарске таблице

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 сумњичи да је као
одговорно лице једне приватне фирме из места у околини
Панчева направио 174 комада фалсификованих регистарских таблица. Осумњичени је,
уз кривичну пријаву, приведен надлежном тужилаштву.

ЗАВРШЕНА ВАЖНА ЕКОЛОШКА АКЦИЈА

Грађани подржали
рециклажу

Такође двадесетдеветогодишњи младић
чувао три ловачке
пушке, револвер,
ваздушну пушку, око
170 метака
различитих калибара
и три оптичка нишана
При пад ни ци Ми ни стар ства
унутрашњих послова у Панчеву, по налогу надлежног тужилаштва, поднели су кривичну
пријаву у редовном поступку
против двадесетчетворогодишњег мушкарца, због постојања основа сумње да је извршио
кривично дело неовлашћена
производња и стављање у промет опојних дрога. Полиција
је приликом претреса његовог
стана и других просторија пронашла 119 грама и 29 семенки
марихуане.
Пан че вач ки по ли цај ци су
поднели кривичну пријаву у
редовном поступку и против
двадесетдеветогодишње жене,
због постојања основа сумње

да је извршила кривично дело
неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Током претреса њеног стана и
других просторија пронађени
су око 44 грама марихуане, 71
таблета с листе психоактивних
супстанци и дигитална вагица
за прецизно мерење.
При пад ни ци По ли циј ске
управе у Панчеву су по налогу
надлежног тужилаштва поднели кривичну пријаву у редовном поступку против двадесетдеветогодишњег младића због
постојања основа сумње да је
починио кривично дело недо-

звољена производња, држање,
ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Полиција је током претреса
стана у коме осумњичени живи
пронашла три ловачке пушке,
револвер, ваздушну пушку, око
170 метака различитих калибара и три оптичка нишана.
Некима од ових лица одређен је притвор, а против других
је поднета кривична пријава у
редовном поступку после серије акција које су полицајци ових
дана извели широм Србије.
Током тих акција они су у
сарадњи с надлежним тужила-

штвима ухапсили двадесет једну особу осумњичену за трговину наркотицима и за недозвољено поседовање и ношење
оружја. Запленили су око 24
килограма различитих врста
дрога и одузели 17 пушака и
1.723 комада муниције.
Међу ухапшенима је лице из
Смедерева које је држало прави арсенал оружја у кући своје
жене: две аутоматске пушке,
ловачки карабин, 12 пиштоља,
ваздушну пушку, два двогледа,
сабљу, војну палицу, пет секирица, војни бајонет, оруђе ручне израде, дрвену палицу с ланцем и куглом на крају, две мачете, два оптичка нишана, алуминијумски кофер са 65 нових
ножева у футролама и око 200
метака различитих калибара.
Београдски полицајци ухапсили су три особе осумњичене
да су извршиле разбојништво
у две банке. Код њих су приликом претреса пронашли око
130 грама кокаина, мању количину марихуане, пиштољ и
осам метака.
По ли ци ја у По жа рев цу је
приликом претреса стана и викендице једне осумњичене особе пронашла ловачки карабин,
ваздушну пушку, експлозивну
направу ручне израде, 15 метака за карабин и 60 патрона
за ловачку пушку. Осумњичени је, уз кривичну пријаву, приведен надлежном тужилаштву.

ПРЕДЛОЖЕНА ИЗМЕНА ВАЖНЕ ЗАКОНСКЕ ОДРЕДБЕ

Нема кажњавања за одбрану неповредивости стана
У једном од београдских судова још увек траје судски процес против Сашка Богеског, оптуженог за прекорачење нужне
одбране због тога што је пре
неколико година напао и тешко повредио лопова који му
је у ноћним сатима ушао у стан.
Иако је лопов, тешко рањен,
успео да побегне и истрчи на
улицу, после стотинак метара
је пао и преминуо, а Богески
се и дан-данас суди и покушава да докаже да није крив, јер
је само бранио своју породицу
и дом.
Кажњавање оних који бране
своје некретнине од лопова
ускоро ће можда бити прошлост, зато што је неколико
посланика Скупштине Србије
затражило на заседању парламента, које је у току, да буду
промењене одредбе Кривичног
законика и да у скупштинску
процедуру буде уврштен и њихов предлог закона о допуни
Кривичног законика којим се

декриминализује нужна одбрана и уводи неповредивост стана и других просторија у одређеним случајевима. У предлогу новог члана који су поднели, између осталог, пише:
„Учинилац који је прекорачио границе нужне одбране одбијајући од свог добра или добра другог истовремени противправни напад који је извршен под претњом употребе ватреног или хладног оружја, и

то неовлашћеним продором,
или претњом да ће продрети у
учиниочев стан или затворене
просторије, неће се казнити”.
У образложењу предлога да
се Кривични законик допуни
овим чланом пише да је то неопходно како би људи који су
ризиковали свој живот да би
одбранили породицу и имовину од разбојника били заштићени од непотребних трошкова, боравка у притвору и стре-

са који изазива доказивање прекорачења нужне одбране.
„Предложена допуна Кривичног закона је првенствено усмерена на демотивисање разбојништава, заштиту неповредивости стана, као и на заштиту људских права жртава разбојништава. Досадашња решења Кривичног законика су подразумевала
да жртва разбојништва мора да
доказује да је употребила адекватну силу као одговор на разбојништво. Услед стреса који настаје код власника стана када
његову некретнину повреди и
нападне разбојник, немогуће је
правилно расуђивати о томе шта
је адекватна самоодбрана. Последњи овакав пример јавност
је видела у мају 2013. године,
када је Сашко Богески провео
30 дана у притвору само зато
што је бранио своју породицу,
имовину и неповредивост властитог стана од разбојника”, такође пише у предлогу за допуну
Кривичног законика.

ВАЖНА НОВОСТ У МУП-у
– У Панчеву су посебно изражена два еколошка проблема: грађани још увек после
куповина на пијаци и у продавницама превише користе
пластичне кесе, које загађују
животну средину и споро се
разграђују, а осим тога, још
увек немају формирану навику да одређене врсте отпада који може да се рециклира одвајају на страну, већ га
бацају – изјавила је ових дана у просторијама „Хигијене” Кристина Цвејанов, директорка националног оператера за управљање амбалажним отпадом „Екостар пак”.
Она је додала да је жеља да
се Панчевци у већој мери заинтересују за рециклажу била повод за акцију која је одржана у нашем граду током
августа и септембра. Учествовали су „Екостар пак”, „Хигијена” и „Зеленило”, као и НВО
Унија младих из Јабуке.

Акција се одвијала сваког
викенда, а тим данима су
грађани који су ишли на пија цу до но си ли пла стич не
флаше и конзерве, које су
убацивали у посебне контејнере, после чега су они ношени у „Хигијенин” погон за
рециклажу. Заузврат, добијали су брендиране шарене
цегере са амблемима „Хигијене” и „Екостар пака”.
– Наша порука је била да
наш отпад који може да се
рециклира не бацамо било
где, већ само на оним местима где може да се прикупи и однесе на рециклажу.
Одзив грађана је био одличан, па се у једном тренутку
десило да више није било цегера. Презадовољна сам и
због тога што су у акцији учествовали радници„Хигијене”,
као и активисти Уније младих – додала је Кристина
Цвејанов.

Криминалистичка полиција добила нове аутомобиле
Припадници Криминалистичке полиције у Панчеву и њихове колеге у другим градовима широм Србије убудуће ће
обављати своје задатке још брже и ефикасније.
На церемонији одржаној ових
дана, којој су присуствовали
министар унутрашњих послова Небојша Стефановић и његови сарадници, криминалистичким полицајцима су уручена 322 нова аутомобила које
је за њих купило Министарство
унутрашњих послова Србије.
– Драго ми је да данас имамо прилику да побољшамо услове рада криминалистичке полиције у свих 27 полицијских
управа у Србији и тиме им омогућимо да буду још ефикаснији – истакао је Стефановић.
Он је додао да запослени у
Управи криминалистичке полиције (организационој јединици

МУП-а која обједињује све криминалистичке полиције широм
Србије), који остварују најбоље
резултате на унапређењу безбедности грађана Србије, морају да
имају добре услове за рад. Он је
захвалио припадницима Криминалистичке полиције, јер су
у протеклом периоду имали изузетне резултате и решавали и
најсложенија кривична дела, чиме су показали да држава може
на њих да се ослони.

Министар Стефановић је нагласио да припадници Кривичне полиције морају да имају
добру опрему и технику.
– Наш задатак је да у овој и
наредној години појачамо оперативне способности УКП-а,
управо кроз овакве набавке које ће им омогућити лакши рад.
Желимо истовремено да покажемо и грађанима Србије да
имају способну, добро опремљену и организовану полицију – нагласио је Стефановић.
Он је најавио да ће међу приоритетима у раду МУП-а у наредној години бити и обнова
полицијских станица и инвестирање у нове компјутере. То
ће, пре ма ње го вим ре чи ма,
омогућити грађанима да још
ефикасније и брже завршавају
своје послове у вези с вађењем
личних докумената. Поред побољшања услова рада, Стефа-

новић је изјавио да ће бити побољшан и материјални положај припадника МУП-а.
– Желим да захвалим председнику Србије Александру Вучићу и Влади на томе што ће
полиција од следеће године
моћи да рачуна на ново повећање плата за девет одсто. Трудићемо се да запослени у полицији својим радом оправдају побољшање у примањима,
али и да кроз изградњу станова за припаднике војске, БИА
и МУП-а покажемо запосленима у нашем министарству
да Република Србија стоји иза
њих и брине о њима – нагласио је Стефановић.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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УСКОРО НА СТРАНИЦИ ПОСВЕЋЕНОЈ СЕЛУ

ИЗВЕШТАЈИ СА СЕДНИЦА
МЕСНИХ СКУПШТИНА

Некад су житељи
више места били
информисани путем
локалних новина,
данас постоје само
једне

Скупштине месних заједница
су, као што је познато, најнижи орган власти. На територији нашег града деле се на градске и сеоске. Док су прве на
неки начин имале мањи значај с обзиром на то да одувек
располажу симболичним финансијским средствима, а и житељи урбаног језгра много су
упућенији на Градску управу,
ове друге су биле (и још увек
су) битне за људе чији су сервис и прва инстанца за решавање свеколиких проблема.
Није згорег поновити да месне скупштине у селима броје
између девет и петнаест столица за представнике грађана,
који их редовно бирају на сваке четири године. Мандат им
може бити краћи само када дође до распуштања поменутог
органа (услов за то је када састанак није одржан најдуже
шездесет дана, што је готово
сигурно сигнал да нема владајуће већине).
Тако нешто, ипак, тренутно
није на дневном реду, будући
да од 2016. године, када су одр-

жани последњи редовни избори, није било сметњи у функционисању овог органа власти
ни у једном од девет насељених места.
Све у свему, месне заједнице су и даље центар окупљања
људи из панчевачких села, иако, на жалост житеља руралних средина, више немају онолику моћ, оличену пре свега у
буџетима који су некада „тежили” и више десетина милиона динара годишње (данас је

то у просеку пет-шест), нити
имају ингеренције попут постављања руководстава локалних комуналних предузећа или
могућност финансирања спортских клубова и удружења.
Но и упркос томе становници девет панчевачких насељених места имају потребу за месним заједницама, које су почетна тачка за решавање сваког њиховог појединачног и колективног проблема.
Међутим, поставља се пита-

ње колико су они упознати с
радом месних скупштина и њиховим надлежностима.
По свему судећи, веома мало. Разлога за то је много, а
можда их треба потражити и у
томе што у последње време не
постоје медији који би их о томе редовно информисали. То
се пре свега односи на новине,
којих је пре десетак година било у више места. Тако су у Омољици егзистирала чак два листа; у Новом Селу дуго су излазиле „Наше новине”, у најмањем овдашњем селу – „Ивановачки добошар”, а у извесном периоду и „Глогоњске новине”.
Једине преживеле су „Старчевачке”, које већ годинама,
без изузетака, сваког месеца
доносе најактуелније вести, а
трећа страна сваког броја тог
листа резервисана је за информа ци је с по след ње сед ни це
Скупштине Месне заједнице.
То је и нека врста „пелцера”
по којем ће „Панчевац”, због
наведене важности, убудуће објављивати сажете записе о раду тог органа власти из свих
села. Нешто слично као што
то ради и када је реч о извештајима са Скупштине града
Панчева.
С тим су се сложили челни
људи из свих насељених места, а све у интересу квалитетнијег информисања грађана.

НОВЕ АКТИВНОСТИ БРЕСТОВАЧКЕ ШКОЛЕ

О читању и толеранцији
Основна школа „Олга Петров”
у кратком периоду организовала је две занимљиве ваннаставне активности.
Најпре је у оквиру пројекта „Читалачки маратон”, уз
по др шку Из да вач ке ку ће
„Клет”, оформљен читалачки
клуб за ученике од петог до
осмог разреда. Реч је о пет
радионица, то јест дебати о
романима за децу и младе,
које ће до краја године водити професорка енглеског језика Милица Шимрак и библи о те кар ка Ми ља на Зе јак.
Ову акцију је подржало и Министарство просвете.
Недуго затим, као и претходних година у ово време, ђа-

ци и наставници обележили су
Дан толеранције. У томе су нарочито предњачили чланови
ученичког парламента, праћени будним оком ментора – педагога Кристине Пинтарић, наставника техничког и технологије Ђурице Јанковића и поменуте Миљане Зејак.
Тако је у петак, 16. новембра, у одељењима петог разреда на видео-биму приказана
пригодна презентација о толеранцији, након чега је уследила кратка дискусија. Деца су
том приликом учила о важности прихватања различитости,
неопходности међусобног уважавања, као и о превенцији и
спречавању насиља.

НОВИ ДИРЕКТОР СТАРЧЕВАЧКОГ ДОМА КУЛТУРЕ – ДАРКО ЈЕШИЋ

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Дан толеранције обележен је у петак,
16. новембра, у школи. Поправљен је мост у делу насеља Кутина 2 и постављен је лежећи
полицајац на улазу у село код
фудбалског игралишта.
Банатско Ново Село: Народни оркестар и Први фолклорни ансамбл Дома културе, на
позив КУД-а „Коловит”, у петак, 23. новембра, путују у
Градишку (Република Српска), где ће одржати концерт
с братским друштвима. Ради
уштеде и бољих услова у згради културне установе наредних дана почеће замена електроинсталација и неонских
тела LED панелима, који неупоредиво мање троше, еколошки су најприхватљивији
и дају најбоље светло.
Долово: У току је уређење канала код спортског центра.
Журка за младе под називом
„Feel the Vibe” биће одржана у
суботу, 24. новембра, од 22 сата, у дискотеци Дома културе.
Глогоњ: Месна заједница је
наручила две справе за дечје
игралиште у парку. Канцеларија и библиотека Дома културе пресељене су у нову зграду. Фолклорна секција те установе је у суботу, 17. новембра, наступила на обележавању дана градске школе „Ђура Јакшић”.
Иваново: Основна школа „Моша Пијаде” у четвртак и петак, 15. и 16. новембра, организовала је за запослене семинар у оквиру пројекта „Забрана дискриминације”. Ученици виших разреда посетиће следеће недеље сајам науке у Београду.
Јабука: Месна заједница је,
уз помоћ ЈКП-а „Вод-ком”,
засадила тридесет сибирских
брестова (које је донирало
ЈКП „Зеленило”) на три локације – приобаље Скела, парк

и Спортско-рекреативни центар „Победа”. На молбу представника села Водопривредно предузеће „Тамиш–Дунав”
очистило је депонију, а на
грађане се апелује да буду савеснији у одлагању комуналног отпада.
Качарево: Потписан је уговор
о изради стајалишта у Фискултурној улици, у близини
СРЦ-а „Језеро”. Представници села захваљују Штабу за
ванредне ситуације и комуналним предузећима „Хигијена” и „Зеленило” за гашење
депоније прошле недеље. Предавање Панчевачке асоцијације за одрживи регионални
развој на тему „Блогерке са
села” одржано је у свечаној
сали Месне заједнице, а циљ
је подстицање женског предузетништва у сеоским срединама.
Омољица: Магацин ЗТР-а „Гигант” у Улици Михајла Пупина упалио се у уторак, 20.
новембра, али је правовременом акцијом ватрогасаца на
време локализован. „Сунчана јесен живота”, програм намењен бакама и декама, на
тему „Тако је спремала моја
бака”, биће одржан у уторак,
27. новембра, у фискултурној сали и холу школе, а за
најукуснију посластицу следи награда.
Старчево: Књига афоризама
„Ситно, калуђерски” Зорана
Т. Поповића биће представљена у петак, 23. новембра,
у галерији „Боем”. Шесторица чланова пчеларског друштва добила су цертификат
за производњу меда заштићеног порекла из Делиблатске
пешчаре, а у среду, 28. новембра, од 18 сати, у свечаној
сали Месне заједнице, Балинт
Јанош из Мужље одржаће предавање на тему „Сублимација оксалном киселином”. Наредног дана, од 16 сати, Дом
културе обележиће свој дан –
29. новембар, и то свечаном
академијом и наступом фолклораша и тамбураша. Потом
ће у 19 сати бити отворена
изложба „Сећање на Фрању
Радочаја”, а од 21.30 у ККК-у
ће наступити „Креативни неред” и „Блуз деливерс”.

ЗА ВИКЕНД ДЕЧЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ

Малишани поново
глуме у Јабуци

Устоличење књиге један од циљева
Почетком октобра Скупштина
града поставила је Дарка Јешића, рођеног 1979. године, за
вршиоца дужности новог директора старчевачког Дома културе „29. новембар”. Поред тога што поседује диплому високе стручне спреме, неке од ставки у биографији овог Старчевца, које га реферишу за поменуто место, јесу то што се дуго
бавио писањем поезије, што је
аутор књиге о четрдесет година постојања старчевачког рокенрола под називом „Рокери
из неолита”, а моментално довршава и свој први роман. Од
средине двехиљадитих година
учествовао је у раду Креативног културног клуба, то јест од
самог оснивања тог удружења,
када је водио литерарну секцију, као и бројне књижевне
вечери у улози модератора.
По ступању на дужност он
је, што је и логично, направио
анализу постојећег стања.
– Прво што ме је дочекало,
јесте завршетак реновирања библиотеке и галерије „Боем”,

чије смо пуштање у рад недавно обележили скромном свечаношћу. Што се тиче других
улагања у инфраструктуру, поред редовног одржавања, у перспективи ће главни приоритет
бити кровна конструкција, која захтева велику инвестицију.
Када је реч о актуелним радовима, тренутно на другом спра-

ту наше зграде приводимо крају уређење просторије којом ће
располагати удружење жена, а
тик уз њу биће и уметничка
радионица. Морам да истакнем и то да у другом делу зграде, чији је улаз из смера парка, већ годинама егзистира више удружења, попут извиђача,
пчелара, ловаца и музичара, с

којима имамо коректан однос.
Исто важи и за закупце трију
локала – наводи Јешић.
Када је реч о програмима,
он истиче да је само по себи
велики изазов и наставити одржавање постојећих догађаја.
– Ту пре свега мислим на изложбе у галерији „Боем”, „Дане дружења” и недавно одржану „Старчевачку тамбурицу”. Не
бих да сметнем с ума ни сарадњу с Креативним културним
клубом, као на пример поводом организације предстојећег
фестивала акустичне гитаре „Гашини акорди”. Што се будућности тиче, намера ми је да
установимо нешто попут старчевачких дана књиге, и то у сарадњи са основном школом, када бисмо доводили и познате
књижевнике. С друге стране, с
обзиром на то да наш Дом културе и даље носи назив „29. новембар”, настојаћемо да убудуће тај датум обележавамо пригодним садржајима – најављује нови в. д. директора Дома
културе.
Ј. Ф.

Петнаести Дечји позоришни
фестивал у Јабуци биће одржан идућег викенда, у организацији Дома културе „Кочо Рацин”.
Овај већ традиционални догађај стартоваће у суботу, 24.
новембра, у 17 сати, у великој сали наведене установе, а
част да га отвори, као и увек,
имаће домаће Позориштанце
„Мали принц” с представом
„Уображенко и Звездана”. Након тога војловачки СКПД
„Ђетван” извешће комад под
називом „Петар Пан”. На крају прве вечери београдски
дечји театар одиграће представу „Дани и ноћ”.
Наредног дана, у недељу,
25. новембра, такође од 17

сати, „МаксимусАрт” из Београда представиће „Спасу досаду”, а потом ће наступити
само Јабучани: ученици трећег разреда Основне школе
„Гоце Делчев” извешће комад „Лакоми мечићи и лењи
мачак”; штићеници Дома за
ЛОМР „Срце у Јабуци” откриће „Ко се шета око света”,
док је за само финале задужена „Зачарана принцеза” домаћег позориштанца „Мали
принц”.

Страну припремио
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Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 22. новембар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: програм Музичког кутка „Габи Дин” под називом „Ах,
тај Бах и музичке вратоломије”.
Четвртак, 22. новембар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт „Мост КАкОр камен кост”.
Петак, 23. новембар, 21.30, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт састава „Инфинитив”.
Субота, 24. новембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бенда „Морт”.
Четвртак, 29. новембар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.
Четвртак, 29. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: „НаранЏемовање”.

Представе
Субота, 24. новембар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Чаробњак из Оза”.
Понедељак, 26. новембар, 19 сати, сцена Културног центра:
еко-концерт под називом „Класичан концерт – некласичан
концепт”.
Среда, 28. новембар, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа „Ноћ богова”.

Изложбе
Петак, 23. новембар, 18.48, Народни музеј: изложба „Панчево у револуцији 1848/1849”.
Понедељак, 26. новембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба скулптура „Лаж, слатка уморна лаж” Оливере Парлић.
Понедељак, 26. новембар, 19 сати, галерија Градске библиотеке: изложба слика Ђуре Путника.

Тематски програм
Четвртак, 29. новембар, 19.30, читаоница Градске библиотеке: промоција трилогије Душка Благојевића о „Драгојл ратницима”.

ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ „LADY WIND”

ТАКМИЧЕЊЕ НА ДУВАЧКИМ ИНСТРУМЕНТИМА
Учествовало деветнаест
солисткиња
Трећи фестивал „Lady Wind”
одржан је у недељу, 18. новембра, у Народном музеју Панчево.
Ове године у пет старосних
категорија такмичиле су се ученице из МШ „Владимир Ђорђевић” из Београда, МШ „Јосиф
Маринковић” из Зрењанина, МШ
„Ватрослав Лисински” из Београда, МШ „Јосип Славенски”
из Београда, МШ „Исидор Бајић” из Новог Сада и представнице Музичког центра Панчево.
Наступило је деветнаест солисткиња – девет на флаути,
шест на хорни, једна на мелофону и по један трио у четвртој и петој категорији.
У преткатегорији златну медаљу освојила је Ленка Орсолић (флаута) из МШ „Ватрослав Лисински” из Београда,
док су у првој категорији додељене две златне медаље: флаутисткиња ма Лени Берковић
(МШ „Ј. Маринковић”, Зрењанин) и Уни Цицварић (МШ „В.
Лисински”, Београд). Најбоља
хорнисткиња у овој категорији
била је Вања Ћосић из МШ „В.
Лисински” из Београда. У другој категорији златне медаље су
освојиле Оливера Вулета на флаути (100 бодова) из МШ „Исидор Бајић” из Новог Сада и хорнисткиња Милица Марковић
(98 бодова) из МШ „Ј. Славен-

ЧЕТВРТИ ФЕСТИВАЛ „MOONWALK”

Прилика за
неафирмисане бендове
Пријављивање за учешће на
четвртом фестивалу „Moonwalk” је почело и биће отворено до 15. децембра. Позивају
се млади, неафирмисани музичари, музичарке и бендови
који располажу ауторским ма-

МОЈ

теријалом да се пријаве за учешће на фестивалу који ће бити
одржан у фебруару 2019. године.
Пријаве с демо-снимком треба сла ти на имејл адре су:
moonwalkfest@gmail.com.

избор МОЈ

Нешто сасвим лично
Јелена Поповић, офис
менаџер у агенцији „Green
Mind Consulting”
ФИЛМ: Во лим да гле дам
филмове, јер се уз њих опуштам. Омиљени су ми „Милионер из блата” и „Нешто
сасвим лично”. Те две приче, по мом мишљењу, носе
дивну поуку да ништа у нашим животима није случајно и да је љубав оно што нас
води. Верујем у бајке и знам
да свако од нас негде дубоко
у себи има неку своју неостварену жељу која би се уз
неочекиване околности претворила у бајку. Верујући у
себе, вођени љубављу, можемо остварити своје снове. Пре
или касније коцкице се сложе. Битно је да не одустајемо и да сваку препреку, која
нас некад и баци на колена,
доживимо као корак ближе
своме циљу. Филмове видим
као сажете приче људи од
којих можемо много да научимо. Можда ће нас нека
прича дотакнути, инспирисати, отворити нам нове видике. Никад се не зна.
МУЗИКА коју слушам зависи
од мог тренутног расположења. Нисам опредељена за један правац. Некад ми прија
да слушам Бетовена, Моцарта, а у одговарајућем друштву
волим стару народну музику.
Морам признати да је Тони

Цетински један од мојих омиљених извођача и најчешће
га слушам. Прија ми енергија која се осети у његовом гласу. Свакако у музици проналазим своју инспирацију, без
обзира на то да ли је озбиљна, народна, забавна или поп.
КЊИГА: Волим трилере, али
у последње време пријају ми
штива позитивне психологије. Ту негде проналазим неку своју мотивацију, другачији поглед на решења за одређене ситуације. Омиљена
књига ми је „Највећи успех
на свету” писца Ога Мандина. Иако сам је прочитала
много пута, увек јој се радо
враћам. Постоји једна реченица која ме је јако дотакла,
а она гласи: „Ништа није немогуће, осим ако се не сложиш с тим”. И заиста је тако. Зато се у народу каже да
вера и планине помера.

Петак, 23. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ски” из Београда. У трећој категорији златне медаље су освојиле Катарина Гвозденовић на
флаути (97 бодова) из МШ „Исидор Бајић” из Новог Сада, Невена Гаврановић на мелофону
(98,33 бода), представник Музичког центра из Панчева, и
трио „The Flutifuls” из МШ „Исидор Бајић” из Новог Сада. У четвртој категорији наступио је
трио „Танго” Музичког центра
Панчево, у саставу: Димитрије
Павлов (фагот), Маријана Гаврановић (фагот) и Невена Гаврановић (клавир). Трио „Тан-

го” освојио је 99 бодова. У петој
категорији наступио је трио „Духови”, у саставу Марија Штефан (труба), Софија Паскоски
(труба) и Маријана Гаврановић
(баритон хорна). Они су освојили 99,33 бода.
Такмичаре је припремало десет професора, а солисте пратило осам клавирских сарадника. Током програма изведене су композиције панчевачких аутора: нумеру „Самохвала” Антала Нађа на хорни је
одсвирала Милица Марковић
из Београда, „Успаванку” Ма-

ријане Гаврановић на мелофону је извела Невена Гаврановић, а трио „Духови” извео је
захтевну композицију Маријане Гаврановић „Игра духова”.
Чланице Музичког центра,
сестре Гаврановић, биле су заступљене у више дисциплина:
Маријана се појавила као композитор (није такмичарска дисциплина), свирач на фаготу и
тенор хорни и као пратилац на
клавиру, а Невена се представила као солиста на мелофону
и као члан трија, у којем је
свирала клавир.

ИЗЛОЖБА СЛИКА МИЛОСАВА УРОШЕВИЋА

Незаборављене инспирације
Панчевачки уметник Милосав
Урошевић Урош представио је
своја дела на изложби која је
отворена у Народном музеју
Панчево у среду, 14. новембра.
Посетиоци су могли да виде
радове настале у последњих годину дана, а који су рађени
техникама карактеристичним
за овог ствараоца, а то су акварел, уљани и воштани пастели. На сликама се налазе мотиви Панчева и околине.
О аутору је говорио сликар
Чедомир Кесић, који је истакао да они који прате Урошевићев рад виде велики помак

у његовом уметничком експериментисању.

– Ове технике не трпе грешке – када погрешите, ту се це-

ла ствар завршава. Ја сам у разговору с Милосавом Урошевићем сазнао да су његова дела
углавном рађена комбинованим
техникама – рекао је Кесић.
Милосав Урошевић је рођен
1956. го ди не у Бо жи ћи ма
(БиХ). Завршио је Факултет
ликовних уметности у Београду у класама Милице Стевановић, Мирјане Михаћ и Јована
Сивачког. До сада је имао три
самосталне и више десетина
групних жирираних изложби.
Учесник је многих ликовних
колонија. Живи и ради у Панчеву.

ИЗЛОЖБА СЛИКА ДРАГА ТЕРЗИЋА

КЊИЖЕВНИ СЕРИЈАЛ „PUNCHTOWN POETRY”

Светлости стакла

Вечери ауторског
стваралаштва младих
уметника

У Галерији савремене уметности у среду, 14. новембра, отворена је изложба слика Драга Терзића под називом „Светлости стакла”. Изложби је присуствовао и
историчар уметности Никола Кусовац, кустос Народног музеја у
Београду.
Он је истакао да већ дуго прати рад аутора изложбе и да је приметио да он у својим радовима не
крије лепоту.
– Терзић се определио
за једну умиљату, благородну и плодну банатску
равницу. Када се прошетате међу његовим делима, осећате да сте на неком тлу које рађа и то
треба сачувати – рекао је
Кусовац.
Изложба је осврт на
скоро двадесет пет година уметничког рада.
– Ја сам у сукобу са човеком
када је у питању оно што представља моје сликарство. Изопштио сам човека са слика, јер он
ремети тај неки природни ритам.
Штети, не схватајући да ће, ако
уништи природу, уништити и самог себе. Отуда су моја неба црвена и прете да ће једног дана
температуре бити више од педесет степени. Када су плава, онда
је и моја душа смирена. Лакше је
сликати оно што је у природи

онако како је божја прича – истакао је Терзић.
Драго Терзић је рођен 1956. године у Пљевљима. Економиста је
и црта уљем на стаклу. Члан је
Галерије наивне уметности у Ковачици, Музеја наивне уметности у Јагодини и Галерије ликовних саморастников Требње у Словенији. Такође је део организације „Fine Art America” од 2014.

године. Имао је неколико самосталних и скоро триста заједничких изложби. Награђен је за најбоље изложену уметничку слику
на 40. манифестацији „Premio internazionale Giannino Grossi,
Vаrenna” (Италија, 2010). Такође, добио је прву награду у области наивне уметности на међународној изложби КТЦ Лапово–Србија 2011, другу награду на салону „International d’Art Naif SIAN”
у Румунији 2011. године, као и
плакету ЦИК Требње за уметничка достигнућа 2007. године.

У клубу „Штаб Погон” у среду,
14. новембра, одржано је вече
представљања ауторског књижевног стваралаштва младих
људи, које уређује и организује песник Стефан Станојевић.
Том приликом промовисана је
књига „Капут и купине” Драгане Марковић из Панчева.
Како је ауторка навела, у питању је збирка песама о односу између мушкарца и жене.
Она се писањем бави две године, а своје песме објављује и
на друштвеној мрежи „Инстаграм” уз своје ауторске фотографије.
– Покушавам да пренесем
неку чисту емоцију. Они који
су читали моје песме, кажу да
не личе на поезију с којом су
се до сада сусретали, али да
им се баш због тога и допада.
Углавном девојке реагују, али
и мушкарци који дају себи слободу да је прочитају имају исту
реакцију – рекла је Драгана
Марковић.
Њена књига је ове године
представљена и на Сајму књига, на штанду „Нове поетике”.
Драгана Марковић је рођена 1992. године у Шапцу, а од-

расла је у Метлићу. Од 2011.
године је у Панчеву и Београду. По занимању је струковни
економиста.
Након промоције и разговора о књизи „Капут и купине”
уредник је угостио још петоро
младих аутора који су говорили своје стихове. То су Милица Миловановић и Дејан Каназир (Београд), Милан Мажибрада (Земун), Мина Делић
и Леа Мик (Панчево).
Књи жев ни се ри јал „Punchtown Poetry” траје од јануара, а прилику да представи своје радове, имало је око петнаест младих аутора из Панчева,
Београда, Чачка, Вршца и Лесковца. До сада су одржане тематске вечери посвећене делима Џона Фантеа и Звонимира Мајдака, а такође су промовисане књиге „Све је баш лако” Стефана Кирилова и „Ја
сам Акико” Стефана Тићмија.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 23. новембар 2018.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ФИЈАТ стило 1.9 ЈТД, 59
kw, 2004. годиштe, без
улагања, караван, власник. 063/387-826.
(269683)
ОПЕЛ КОРСА Б, 1998.
тек регистрован, петора
врата, у перфектном стању. 062/827-91-01.
(269736)
ПРОДАЈЕМ заставу корал
1.1, 2004. годиште. Тел.
064/545-05-96. (269910)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
петора врата, фул опрема, на име. 064/130-3602. (269936)
ВЕКТРА 1.6, 1991, лимузина, атестиран плин, регистрован. 064/587-5024. (269936)
ЈУГО корал 1,1, 2005, у
првој боји, 51.000 км, на
име. 064/587-50-24.
(269936)
ПОЛО 1.2, 2003, петора
врата, металик црн, регистрован. 064/587-50-24.
(269936)
РЕНО клио 12, 2010. годиште, први власник, купљен нов у Србији, регистрован до новембра
2019, прешао 56.000 км,
4.000 евра. 066/319-258.
(269741)
ПЕЖО 206, 1.1, бензин,
2003. годиште, 215.000
км, нерегистрован, у возном стању, 1.000 евра.
062/821-01-84. (269754)
НА ПРОДАЈУ шкода фелиција, година производње
1997. 063/880-64-42.
(269732)

(269796)

013/672-590. (269840).

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, регистрован, гаражиран, власник. 063/345-837.
(269807)

ТОЈОТА корола версо.
069/251-16-19. Гринго.,
(269860)

ГОЛФ 3, 1995. регистрован
до априла 2019. 063/83748-34 (269787)

ПУНТО 1.2, 2002, годиште,
клима, први власник, одличан. 065/214-00-49.
(269826)

ЈУГО 55, 2005, нове гуме,
аларм, одлично стање, истекла регистрација, 250
евра. 066/348-975.

РЕНО кангу, 2007. годиште, регистрован до 28.
септембра 2019, вреди погледати. 063/766-59-18,

ВОЗИЛА
ПОНУДА

АЛУ ФЕЛНЕ 15-ице, форд
фокус, кофлин две бале,
100 грама. 069/251-16-19,
Гринго. (269861)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (269525)

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)

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова,
долазим на адресу. 063/78282-69, 061/211-59-15.
(269525)

КУПУЈЕМ стара и неисправна возила. 064/119-59-24.
(269865)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 1.000 евра.
064/230-52-21, 063/892-0825. (269899)

ГАРАЖА

ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу на Котежу 2, на углу код
Пиваре. 063/354-221.
(269723)

видео-касета квалитетно
преснимавам на дигиталне
медије. 063/288-278,
013/343-563. (269720)

ГАРАЖУ ИЗДАЈЕМ, дупла,
30, струја, грејање гратис,
зидана, Тесла. 061/295-4084. (269843)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер,
замрзивач и половни делови
од веш-машина. Тел.
013/252-05-10, 063/703-7607. (269763)

АПАРАТИ
ИЗДАЈЕМ гаражу на Стрелишту. 064/386-51-87.
(269702)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, дијапозитиве и све врсте

СЕРВИС телевизора, дигиталних пријемника, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353-463,
063/877-38-21. (4791)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ гвоздене капије
310 х 180, 350 х 180 и ограду 170 х 100. 064/144-37.65
(269719)

ПРОДАЈЕМ машину за прављење папирних џакова,
обука и купци обезбеђени.
Тел. 064/424-95-10.
(268677)

ЕЛЕКТРОНСКЕ цигарете,
модови, батерије, атомизери. Ново, повољно. Тел.
063/375-724. (269727)

ПРАСИЋИ и јагањци на продају, вршим печење на дрваражањ. Повољно. 064/99779-09. (269135)

НА ПРОДАЈУ цигла старог
формата. 064/341-79-73.
(269739)

НА ПРОДАЈУ свињске полутке. 013/632-145, 060/50030-91. (269254)
ПРОДАЈЕМ судопере и котао дакон 45 кв. 371-274,
064/176-88-52. (269701)
ПРОДАЈЕМ ТА 4.5.
064/226-07-50.

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ балирану детелину одличног квалитета. Баваниште, 064/438-54-15.
(269716)

ПРОДАЈЕМ преосталу сиву
фарбу за бетон-асвалт „пинтура”, 14 кг – 2.500 динара.
066/357-870. (4790)

МАНГУЛИЦЕ, 250 динара,
може полутка, јарићи 300
динара, обрађени. 062/16716-81. (269401)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ детелину, луцерку, издајем локал, Војводе
Радомира Путника 1. Тел.
064/156-95-30. (269747)
ПРОДАЈЕМ карабин 8 х 57,
МК пушка 6.6 м/м, са дозволом, за набавку. Тел.
013/251-09-28, звати после
17 сати. (269757)
ПРОДАЈЕМ очувани симпов
тросед фотељу и табуре.
063/801-77-37. (269750)

ТОВНЕ меснате свиње 100 –
230 кг, клање могуће.
063/812-36-04, 062/691-205.
(2697529
ПРОДАЈЕМ екстра меснате
прасиће, 20 – 30 кг.
063/812-36-04, 062/691-205.
(269752)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4.5 кв.
Тел. 062/873-62-98.
(269774)
ПОВОЉНО: регал, уљани
радијатрор, отоман, кауч,
лавабои, судопере, када.
064/339-69-13. (269789)

НА ПРОДАЈУ нова тучана
пећ, камин суслер. Тел.
013/258-467. (269800)
ФРИЖИДЕР комбиновани
шпорет, веш-машина, судомашина, угаона гарнитура,
плакар с ципеларником,
брачни душек, столице, сточићи, комоде. Тел. 063/86182-66. (269801)

ЈУНИЦА осемењена, уматичена, женско теле уматичено
и прасићи. 066/354-791.
(269802)

РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.600, столови од 4.500. 060/600-1452. (269820)

ПЛИНСКА пећ алфа врање 9
кв, повољно. 064/130-22-78,
064/919-61-30. (4791)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3.5 кв,
магнохром, 100 евра. Тел.
060/099-33-68. (2697897)

КЛИК-КЛАК лежајеви, нови
од 12.900, избор мебла по
жељи. 060/600-14-52.
(269820)

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

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
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

АКЦИЈE

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

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

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

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
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије

Цена: 400 динара

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•
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ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер, веш-машину, замрзивач три фиоке.
064/129-73-60, 013/346-790.
(269893)
ОРМАР, душек, сто, столице,
столићи, комода, грејалица,
покућство. 065/353-07-57
(269870)
БУНДА, тепих, бицикл, ТВ,
тестера, колица, патике, ципеле, витрину. 064/635-7742. (269905)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, судоперу 3.000, нова. 371-568,
063773-45-97. (269908)

ПАНЧЕВАЦ

ПОВОЉНО продајем опрему за производњу кора (месилица од 30 кг, за све врсте
теста), мешалица за бетон,
електрична. 063/346-237
(269911)

телефон:
013/301-150

РЕМОНТОВАНА крека и алфа камин. 064/367-97-18.
(269945)

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

НА ПРОДАЈУ преостала
огревна дрва – топола и врба. 063/423-466. л(269912)
ПРОДАЈЕМ ремонтована
ТА пећи и купујем старе,
исправне и неисправне, од
2 – 3.5 кв. 063/714-38-98.
(269921)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи свих кв,
достава, монтажа, гаранција, повољно. 061/641-30-36.
(269923)
ПРОДАЈЕМ шиваћу машину
багат кабинет, кухињску судоперу, десну, повољно. Тел.
066/352-328. (269233)
ПРОДАЈЕМ прасиће, кукуруз, прекрупу, доносим на
кућну адресу. Тел. 064/12945-43. (269937)
ДВЕ ПЕЋИ на чврсто гориво,
један кауч и старински ормар. 064/587-50-24.
(269936)

РАСПРОДАЈА: двоседи, душеци, каучеви, ТА пећи, комоде, витрине, ормани, крека весо, пећ на дрва, мојца
фотеља, шпорет на струју и
плин, намештај „Бошњачки”,
бутан боце, угаона гарнитура. 064/155-38-13. (269955)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

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, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (269782)

КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче,
акумулаторе, остали метални отпад. 060/521-93-40.
(269859)
КУПУЈЕМ електронски отпад, фрижидере, шпорете,
машине, телевизоре, повољно. Долазим. 061/224-48-09.
(269934)

КУЋА са поткровљем, посебан улаз, 150 квм, Старчево,
радничко насеље. 063/82861-46, 064/276-09-58.
(269332)

ПРОДАЈЕМ плац на Бавани-

(и)

штанском путу, 7 ари, вода,
струја. 060/700-50-72.
(269703)

КАЧАРЕВО, кућа усељива,
100 квм, 11 ари плаца,
условна за живот у њој.
064/172-86-12. (269725)

МРАМОРАК, хитна продаја
или замена комфорне куће.
069/255-87-86. (269550)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 квм,
подрум, гаража, шупа
(огрев), 3 ара. 064/407-7377, 063/850-97-19. (и)

ПРОДАЈЕМ земљу, Долово,
Ливадице. 319-754, 061/15334-61. (269686)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, чистимо таване, подруме, старе шупе, комплет услуга.
061/206-26-24. (269924)
КУПУЈЕМ фрижидере, замрзиваче, веш-машине, гвожђе, телевизоре, акумулаторе, итд 061/321-77-93.
(269924)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, лим,
бакар и остале метале и белу технику. 061/322-04-94.
(269924)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОTРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ јефтину лепу кућу на Стрелишту. 065/23159-60 (СМС)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр.
80. 062/415-359. (267511)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иланџи,
120 квм, подрум, плац 27
ари, 22.000 евра 065/34223-91. (269217)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 062/976-85-76.
(269117)
МЕЊАМ спратну кућу у Делиблатској пешчари, Векерле, воћњак, плац 20 х 20 метара,, за једнособан-двособан стан, Панчево или Београд. 060/034-18-52.
(269143)

КУЋА на 9 ари плаца, 11 ари
баште, Банатско Ново Село,
18.000 евра, договор.
063/879-50-88. (269714)
ОМОЉИЦА, центар, једноипособан стан, плац код бање, 7.6 ари. 064/021-19-31.

ДВА грађевинска плаца по 5
ари, укњижена, ограђена.
Тел. 064/421-02-71.
/268726)
ПРИЗЕМЉЕ куће, 2 стана,

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.
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хитно, Стрелиште, само
26.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4790)
ЗЛАТИБОР, апартман, нов,
одмах усељив, прелепа локација, Владимировац, 15 ари,
40 квм, 10.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (4791)
КУЋЕ, Горњи град, ПР, I, ПК,
ова, 8-93 ара, хитно; Стрелиште, ПР + спрат, хитно.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (4791)
ШИРИ ЦЕНТАР, 36 ари,
фронт 40 м, 102 квм, ново,
укњижено, хитно; центар,
прелепа приземна 103 квм,
2,25, 65.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (4791)
БРЕСТОВАЦ, укњижена, хитно, 16.000; Баваниште,
огромна кућа, огроман плац,
13.500, хитно. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (4791)
СТАРЧЕВО, велики плац,
хитно, 55,76 ари, 25.000;
Голубац, прелепа, 4.5 ара,
140 квм, 28.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(4791)
КУЋА, Војловица, почетак,
спратна, одлична, Јабука
спратна, хитно, де лукс, вреди погледати. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (4791)

ара, помоћни објекти,
25.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (269795)

МИСА, три етаже, ЕГ,
70.000; Тесла, 180, ЕГ,
70.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (269894)

САЛАШ са три хектара земље, уз асвалт, северна зона.
066/354-791. (269802)

ПРЕСПАНСКА, 88 квм,
трособна, на 4.85 ари плаца, два помоћна објекта,
35.000. „Перфект”,
064/348-05-68. (269898)

КУЋА, Стрелиште, 53 квм +
помоћне просторије 27 квм,
легализовано, на 3 ара,
22.000 евра. 063/771-42-24.
(269809)
МАЊА засебна кућа на
Маргити, власник. 064/24890-16. (269810)
ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (269813)
ЈАБУЧКИ пут, нова кућа, 86
квм, енергетски пасош,
укњижена, власник, 48.000
евра. 065/258-87-77.
(269816)
НА ПРОДАЈУ два ланца земље, мали надел. 064/44753-97. (269829)
КУДЕЉАРАЦ, прелепа 120
квм, 2,3 ара, две јединице,
50.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (269844)
ОМОЉИЦА, нова, 100 квм,
5.5 ари, излази на Поњавицу, 26.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (269844)

ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу у Војловици.
013/232-21-30, 063/162-5000. (269735)

ЦАРА ЛАЗАРА, одлична,
140 квм, 4.5 ара, 82.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (269844)

ЈАБУЧКИ пут, грађевински
плац 4 ара – 17 џ 24.
069/213-97-37. (269746)

НОВА МИСА, три етаже, 6 х
10, изворно, 56.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(269853)

ПРОДАЈЕМ три хектара земље у северној зони.
066/354-791. (269759)

МАРГИТА, Карађорђева,
5,38 ари, 15 метара фронт,
плин, струја, вода, 46.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (269853)

ПРОДАЈЕМ плац, Скробара,
10 ари, водовод, струја, започета градња. 060/346-5111. (и)

ДОЊИ ГРАД, 60 квм, трособна на 2.5 ара, гаража,
23.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (269853)

УЖИ центар, нова кућа, 320
квм, 5 ари, 135.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(269789)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, кућа
80 квм, гас, добар објекат,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
3456-392. (269855)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм, 4
ара плаца, чврста градња,
20.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(269795)
СТАРА МИСА, 100 квм, 3

ОГЛАСИ

ЦЕНТАР, кућа квалитетна,
комфорна, ајнфор капија,
4.5 ара, одлична локација,
власник. 258-06-47.
(269881)
ПЛАЦ, повољно, код Родића, 8 ари, са воћем, водом,
ограђен оградом и бетонским плочама. 064/223-8350. (269886)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
близина бувљака, 100 квм,
две стамбене јединице, мањи плац, 22.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(269887)

СТАРЧЕВО, приземна троипособна реновирана,
укњижена, 17 ари, 29.000.
„Перфект”, 064/348-05-68.
(269898)
КУЋА, Омољица, 70 квм,
к6.5 ари, усељива, помоћни објекти. 064/961-00-70.
(269907)
СТАРА МИСА, кућа 80
квм, 3,3 ара, 17.500. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30 (269895)
КУЋА са плацем, 6 ари,
близина центра, власник.
064/136-42-00. (269941)

У САМАЧКОМ продајем
намештену гарсоњеру.
065/353-07-57. (268333)
МЕЊАМ једнособан комфоран стан 43 квм, на Тесли за двособан на Тесли
уз доплату (договор).
064/175-34-30. (269702)
ЦЕНТАР, новоградња, 47
квм, II спрат, лифт, паркинг, гаража 14 квм, гас,
власник, укњижен.
063/449-798. (269718)
СТАН, први спрат, 98 квм,
укњижен, сређен + гаража
+ велики подрум. 064/42242-63. (269681)
ДВОСОБАН стан, 57 квм,
комплетно сређен, без улагања, Содара, власник.
064/570-64-70. (269756)

СОДАРА, 36 квм, ЦГ, ВПР,
усељив, укњижен, 22.000.
063/836-23-83, „Трем 01”
(679). (269789)

ДОЊИ ГРАД, кућа 55 квм,
2,21 ара плац, 28.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (269942)

СОДАРА, двоипособан, 75
квм, ЦГ, V, лифт, прелеп,
42.000. 063/836-23-83,
„Трем 01” (679). (269789)

ПЛАЦ 6 ари, са три објекта
стамбена, усељива, три куће 60 + 100 квм + 70 квм.
Свака свој улаз и капију,
49.000 евра. Договор. 1/1,
Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85. (269965)

ТРОИПОСОБАН, војне
зграде, VI, ЦГ, 83 квм,
52.000. 063/836-23-83,
„Трем 01” (679). (269789)

КУЋА 100 квм, реновирана
+ 3 ара, 1/1, 25.000 евра.
Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85. (269965)
МОНТАЖНА кућа 70 квм,
нова, усељиа, 17.000 евра,
1/1, Козарачка 10-ц. Тел.
063/804-07-85. (269965)
КУПУЈЕМ старију кућу у центру, пожељно у Улици Максима Горког. 064/668-97-86.
(268668)
КУПУЈЕМ кућу у Качареву.
064/369-47-02. (269824)
КУПУЈЕМ кућу, Панчево,
укњижена, колски улаз, инфраструктура, самостална,
усељива. 064/210-31-86.
(269905)

СТАНОВИ
ПОНУДА

МИСА, 30 квм, нов, 12.500,
70 квм + двориште, 22.500.
063/377-835. (268423)

кретнине”, 064/668-89-15.
(269942)
ЗА ПОЗНАТОГ купца купујем једноипособан стан на
Стрелишту. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(269942)
АКО купујете или продајете
своју некретнину дођите у
Агенцију „Лајф”. 061/66291-48 (269964)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ ненамештен стан,
Котеж 2, ЦГ, 100 евра. Тел:
064/267-72-59 (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан. 062/976-8576 (269117)

„ТЕХНОМАРКЕТ” ДОО ПАНЧЕВО

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
ЗА СЛЕДЕЋЕ РАДНО МЕСТО:
OPERATER NA PRESI ZA EKSTRUZIJU
ALUMINIJUMA 1 izvršilac
– mašinske ili elektro struke
– poželjno iskustvo u radu sa aluminijumom
Ukoliko ste zainteresovani pošaljite svoj CV sa fotografijom na email: ili se javite lično na adresu:
Skadarska 73, Pančevo
Kontakt telefon: 069/847-90-12, 013/307-700
O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

ПРОДАЈЕМ стан, 73 квм,
Котеж 2, други спрат.
060/488-38-15. (269826)

ТЕСЛА, кућа 65 квм, 1.8
ари плац, 36.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (269942)

ДЕО куће, посебан улаз и
двориште, 68 квм, 13.000
евра, Миса, Козарачка.
Тел. 063/804-07-85.
(269965)
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СТРОГИ центар, 53 квм,
реновиран, четврти спрат,
ЦГ, 36.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (269795)
СОДАРА, двособан, 52
квм, пети спрат, лифт,
32.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (269795)
ТЕСЛА, трособан, 67 квм,
други спрат, ТА грејање,
36.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (269795)
ЦЕНТАР Стрелишта, тросдобан, 80 квм, седми
спрат, 40.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (269795)
КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, први спрат, ЦГ,
29.000 договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (269795)
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље,
двособан, 61 квм, II, гаража, подрум, ЦГ гас. (188),
UnaDalli”, 064/255-87-50.
(269813)
НОВА МИСА, двоипособан, 88 квм, III, 28.000.
(188), UnaDalli”, 064/25587-50.(269813)
ТЕСЛА, новоградња, I, 50
квм, етажно грејање, лифт.
(188), UnaDalli”, 064/25587-50. (269813)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 17
квм, III, ТА, сређена,
13.500. (188), UnaDalli”,
064/255-87-50. (269813)
КОТЕЖ, двособан, ЦГ, од
31.000 – 33.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (269821)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање, лисплата одмах. 064/206-5574, 013/362-027. (269795)
АГЕНЦИЈА „Дива некретнине”, Жарка Зрењанина
14, купује једнособан и
двособан стан у згради за
познатог купца. Кућу у
оквиру пруга до 45.000
евра. 345-534, 064/246-0571. (269821)
КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68. (269898)
ПОТРЕБНИ станови на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (269895)
КУПУЈЕМ једноипособан
стан на Котежу 1, исплата
одмах. Агенција „Тесла не-

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, зграда, без
грејања, Содара.
013/344-167, 064/950-2340. (269695)
ВЕОМА повољно издајем
стан, 46 квм, Милоша
Требињца 7. 063/213-171.
(269675)
ИЗДАЈЕМ станове, једнособне и двособне,
лукс опремљене, WF,
паркинг, клима, паркинг засебан, улаз.
065/283-53-01. (269759)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан код Болнице. 063/809-51-72.
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
намештен, двособан стан,
полунамештен, празан,
ТА центар. 061/131-7904.
ИЗДАЈЕМ нов стан, центар, опремљен 50 квм,
странцима, три особе.
064/354-69-76. (269773)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило, издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (269777)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Стрелишту. 064/832-80-90,
013/321-033. (269742)

064/363-60-08. (269814)

(269880)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
Котеж 2, 73 квм. 060/48838-15. (269826)

ЈЕДНОСОБАН комфоран
намештен, први спрат,
зграда близу центра.
013/681-235, 063/890-9060. (269793)

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

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

ПАНЧЕВО, издајем двособан стан, ненамештен,
Спортски центар, нова
Миса, грејање ТА.

ИЗДАЈЕМ намештену кућу
у Старчеву. 061/322-9019, 063/191-73-60.

КУЋА, 68 квм, Старчево,
намештена, потпуно засебна. Одмах усељива.
064/305-80-73. (269909)
ИЗДАЈЕМ стан на Содари,
80 квм, намештен, реновиран. 064/261-91-24.
(269953)
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ЛОКАЛИ

ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала
на јабучком путу, 170 квм,
75 квм, вибер. 004176
4250302. (268313)
ИЗДАЈЕМ пословни простор
преко пута „Авива”. Погодан за све делатности.
061/206-49-03. (269616)

у трафици. 064/462-12-61.
(269797)
ПОТРЕБНО особље за продају, у пекари. CV слати на
mail: 064/217-48-56.
(269837)
ПОТРЕБАН радник фари кока носиља, у Панчеву.
063/776-67-29. (269839)
ПОТРЕБАН радник за рад у
ауто-перионици, у Панчеву.
Звати на 064/646-66-10. (ф)

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

ПОТРЕБАН млађи помоћни
радник на браварско-фарбарским радовима. 066/90866-58. (269857)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, 18 кв, близи „Максија”,
излог, клима, изолација, новоградња. 063/752-04-00.
(269009)

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

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, у
центру Панчева. 060/33352-61. (269767)

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

ПРОДАЈЕМ повољно разрађен локал 18 квм, 13.000
евра, центар „Динамо”, хитно. 013/315-707. (2697121)

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

ПОВОЉНО издајем 50 квм,
П.П. Милоша Требињца 7,
погодан за агенције, салон,
канцеларије. Тел. 063/213171. (269675)

ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 064/241-45-14. (269876)

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, вишенаменски, 130 квм, Његошева 7. Тел. 062/821-44-94.
(269761)
ИЗДАЈЕМ локале 23 и 30
квм, код Аутобуске станице.
352-105. (269847)
ИЗДАЈЕМ магацине у Скробари, 100 – 300 квм.
063/281-891. (269806)
ПРОДАЈЕМ локал 21 квм,
угао Карађорђеве 15 и Браће Јовановић, 13.000 евра.
065/849-71-94. (269866)

ПОТРЕБНЕ раднице у продаји и кухињи за ресторану
у Авив парку. 013/377-230,
064/643-41-22. (269870)
ПОТРЕБНА радница/радник
у пиљарници, искусан, радник на роштиљу на угаљ.
Услови добри. 064/960-8269. (269889)
ПОТРЕБНА радница за рад
у прехрамбеној продавници.
064/169-32-35. (269888)
ПОТРЕБАН помоћни радник
у штампарији, са или без искуства, Б категорија.
063/295-789, од 16 до 20 сати. (269652)
ПОТРЕБАН радник за трећу
смену у трафици. 064/853-

ОГЛАСИ

83-50. (269901)
ОПОВО потребан радник за
рад на клизалишту. Тел.
063/312-333. (ф)

marketing@pancevac-online.rs

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

ПОТРЕБАН чувар – домар,
за тениски клуб. 060/(36222-26. (269910)

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

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

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

ПОТРЕБНЕ раднице за печење меса на роштиљу „Идеал”, 063/855-65-56,
062/826-65-02. (269948)

МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика... часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-2243. (269708)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
Маркету „Идеал”, 063/85565-56, 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. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)
АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (268907)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета индикаторе,
разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88.
(269290)
***
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (269504)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан, позовите
064/235-08-15. (268862)
ПРОФЕСИОНАЛНО организовање пословних догађаја
(годишњица фирме, конфе-

КОМБИ превоз робе и мање селидбе. 069/129-72-71.
Никола. (269715)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-80-49.
(269694)
КАМИОН мали кипер, превоз: шљунка, сејанца, песка,
ризла утовар и одвоз шута.
060/474-74-57. (269696)
ВРШИМ селидбе, одвозим
стари намештај, са радницима, повољно. Златко,
063/196-54-56. (269728)
ЧИСТИМ шут и одвозим, вршим превз, чистим таване,
подруме, дворишта, рушим
старе објекта, са радницима, повољно. Златко,
063/196-54-56. (269728)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво
које вам смета. 063/369-846
(269743)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика и информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар, 013/353569, 066/405-336, 061/60394-94. (269766)

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

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, обрада шпалета на
ПВЦ столарији, чисто, повољно, педантно. 063/304476. (269781)
НЕГА и помоћ старим болесним и инвалидним лицима.
063/868-04-51. (269780)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-3706. (269768)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета као и бродских подова.
060/643-21-53. (269769)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, бетона,
обарање дрвећа, ископи, одношење ствари. 064/12269-78. (269775)

ОБАРАЊЕ стабала, одношење ствари, рушења, чишћења тавана, подрума, ископи,
итд. 060/035-47-40. (269775)

ЕЛЕКТРИЧАР поправља старе инсталације, бојлере, ел.
шпорете и остале ел. Уређаје. 060/521-93-40. (269859)

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

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР – адаптације купатила, славине,
вентили, одгушење канализације одмах. 061/193-0009. (269798)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало. Најповољније. 065/36113-13 (269137)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (269804)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (269811)
ПРЕВОЗИМ повољно кипером: песак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/35469-94. (269817)
ДИМЉЕЊЕ меса, сланине и
месних прерађевина – услужно. Тел. 063/179-01-79.
(269836)

СВЕ врсте физикалија, утовар-истовар, селидбе, рушење објеката, разбијање бе-

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

НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД
ул. Народног фронта бр.12
21102 Нови Сад, Република Србија

ИЗДАЈЕМ локал на прометном месту, између „Темпа”
и Зелене пијаце. 063/86487-02. (269940)

ПОСАО

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

ПОНУДА

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

ОБАВЕШТЕЊЕ

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ – потребне раднице за рад у кухињи
и за роштиљем. 063/897-5504. (269216)

АУТОПЕРИОНИЦИ „Бибац”
потребни радници са и без
искуства. 066/001-050.
(269270)
ПОТРЕБНА радница у пекари. 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 категорије из Панчева, за стални 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

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врта керамичких плочица, повољно.

Тел. 063/744-08-24. (269933
ПОПРАВКА компјутера,
сервис, чишћење, инсталација, нових компоненти.
Повољно, брзо. 060/351-0354. (269938)
ЧИСТИМО таване, подруме,
шупе, купујем гвожђе и
остале метале. 061/631-5146. (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)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају студије о
процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине је дана 15. 11. 2018. године, донео
решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Реконструкција
постојећих објеката у манипулацији и уградња нове
опреме у циљу прилагођења система за постројење дубоке прераде 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 Војловица.
Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад из Новог
Сада, Улица Народног фронта бр. 12.
Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.

о одржавању отворене Аукције А-039/2018 за продају непокретности
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице. 063/820-87-61
(268784)
ПОТРЕБНИ пекари и помоћни радници пекари „Rex”,
Банатско Ново Село.
063/616-694. (268877)

ЗА СЛЕДЕЋЕ РАДНО МЕСТО:
OPERATER NA PRESI ZA EKSTRUZIJU
ALUMINIJUMA 1 izvršilac
– mašinske ili elektro struke
– poželjno iskustvo u radu sa aluminijumom
Ukoliko ste zainteresovani pošaljite svoj CV sa fotografijom na email: ili se javite lično na adresu:
Skadarska 73, Pančevo
Kontakt telefon: 069/847-90-12, 013/307-700
O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

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

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

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

тона, чишћење подрума, таван, шупа, однос шута и непотребних ствари и слично.
Дејан, 061/626-14-50.
(269856)

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

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

„ТЕХНОМАРКЕТ” ДОО ПАНЧЕВО

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.

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.

Петак, 23. новембар 2018.

УСЛУГЕ

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, повољно, пензионерима попуст. 061/626-54-06.
(269954)
РОЛО-НАЈ вам нуди поправку, уградњу: ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-челична
заштина врата, тенда. Ми
смо најквалитетнији, најповољнији, са највећом гаранцијом. Проверите! 063/89421-80, 013/344-594. (268982)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (267295)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665220, 063/847-74-38. (4788)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(269252)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)
„ПЕРФЕКТ” - демит фасада,
зидање, малтерисање, глетовање, кречење, ламинати, керамика. 063/122-14-39.
(26966)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73.
(269730)
СЕЛИДБЕ, камионски, комби
превоз. Екипа радника, одвозимо непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/731-7767. Владимир. (269738)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита, затварање тераса провидним материјалом. 063/81620-98, 013/351-498. (269511)
КОМБИ превоз терета, плаћање може преко рачуна.
064/106-81-11. (269749)
ЗИДАЊЕ, бетонирање,
оправка старих, нових кровова, 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 намештаја, паковање и заштита ствари, одношење непотребних ствари са радницима и без њих, 00-24 сата.
064/047-55-55. (269852)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63, 063/81174-89, Јовичин. (269548)
МОЛЕРСКИ радови, ламинат. 062/976-18-42. (469916)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 064/317-10-05.
(269916)
ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско
прање аутомобила, тепиха,
намештаја. Сушење у комори. 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, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (269601)

РАЗНО

УДОВАЦ, непушач, без обавеза, живи у иностранству,
жели познанство са женом
око 70 година, без обавеза,

ОГЛАСИ
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
због повећаног обима посла расписује

КОНКУРС
за радно место:
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл адресу
zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”,
на адресу
Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 30. 11. 2018.

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 „BA1096_04 ПА Панчево/Горња Варош “ Улица Војвођански булевар 34,
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.
ради дружења. +41774 466
06 69 (269176)

(269689)

НУДИМ издржавање за стан
или кућу. 063/853-93-29.
(2697349

ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску карту издату
од АТП-а, на име Добривоје
Денчић. (269832)

ОГЛАШАВАМ неважећом диплому издату од Пољопривредне школе „Јосиф Панчић”
на име Миша Ђуровић.

УДОВАЦ, усамљен, 60 година, упознао би жену од 45 –
70 година, озбиљна веза.
061/193-00-09. (269798)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 16. 11. 2018.
године, донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Изградња три сферна резервоара за складиштење
ТНГ у кругу Рафинерије нафте Панчево, на катастарској парцели бр. 3526 и 3529/1 КО Војловица СО Панчево, носиоца пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог
Сада, Улица Народног фронта бр. 12.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат
својом реализацијом неће имати негативних утицаја
на животну средину уколико се испоштују прописане
мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја
на животну средину, као и да обезбеди извршавање
програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на
животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у року
од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

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 следеће 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 следеће 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 води 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 телефон 064/402-75-47.
Пољопривредно земљиште из овог огласа издаје се у закуп у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове 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 депозита,
– 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 заступник (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 уплаћени 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 ОТВАРАТИ” на коверти.
Понуде се достављају на следећу адресу: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Теразије 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 достављање 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 понуде, 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 побољшају 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.

20

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 23. новембар 2018.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

СЛАВИЦА
ПАНДУРОВИЋ
ЦАЦА
Цајка, заувек ћемо Те
волети и памтити.

Твоји: ЉУБИЦА,
БОГДАН и САЛЕ

Ваљи последњи
поздрав од БОБАНА,
ћерки МАРИЈЕ и
ВАЛЕНТИНЕ
с породицама

(88/269961)

(26/269763)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

С неизмерним болом и тугом обавештавамо да је наша
драга

24. новембра 2018. године, у 11 сати, на гробљу
Котеж у Панчеву, даваћемо шестомесечни по-

МАРА ЗОРИЋ

мен нашој драгој

Последњи поздрав нашој драгој супрузи, мајци, баки, прабаки и свекрви

МИЛКИ

преминула 19. новембра 2018.
Неутешна породица: супруг НИКОЛА, синови РАДОВАН и ПРЕДРАГ, снаја ГОРДАНА и сестре ДРИНА и
СТАНА

ДИМОВ

С поштовањем
породица

(56/269858)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 14. новембра 2018, у 81. години, преминула наша драга

(63/269869)

Последњи поздрав
нашем драгом

РУЖИ
КУТАЊАЦ

АНА ЈЕРИЋ
КОСТИ
ВЛАШКОМ

1938–2018.

1940–2018.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Ожалошћени
твоји најмилији

Сахрана је обављена 19. новембра 2018. године на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР, снаха ТАТИЈАНА, унуци БРАНИСЛАВ и ИВАН и остала
родбина

(39/269812)

(57/269863)

Последњи поздрав драгој сестри

Ожалошћена породица
Кутањац: супруг ЂОРЂЕ
са децом и унуцима
(59/ф)

АВНИЈУ
ХОТИЈУ

АНИ ЈЕРИЋ
1938–2018.
последњи

ПАНЧЕВАЦ

Вољеној баки

телефон:
013/301-150

поздрав од породице
ПЕТРОВИЋ – ЧЕДЕ,
ДИНЕ, МИШЕ и ЕЛЕНЕ

од сестре СЛАВКЕ и сестричине ОЛИВЕРЕ
(58/269863)

(85/269946

У недељу, 25. новембра, навршиће се четрдесет најболнијих дана, како нас је напустио наш дивни муж
и тата

РУЖИ
КУТАЊАЦ
ВИКТОР
ДРАГАН ИВКОВИЋ ЦОКИ

Унук ЂОЛЕ са супругом
МАЈОМ и сином ВИКТОРОМ
(61/Ф)

У 11 сати, на Новом гробљу, посетићемо његов гроб
и одржати помен. Носићемо га у срцу цео живот, као
што је и он нас.
Цео живот ће нас
водити твоја љубав,
и тешити у
најутужнијим данима.
Твоја МИЦА, МИЛОШ и БАНЕ
(16/1269729)

АНДРЕВСКИ

Последњи поздрав од
ЗОРАНА ПЕШЕВСКОГ с породицом
(91/ф)

Петак, 23. новембар 2018.
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Последњи поздрав драгој другарици

Последњи поздрав драгом брату

МИЛИЦИ ШАЈН

ЖИВОЈИНУ
НИКОЛИЋУ

ЈЕЛА с породицом
(21/261744)

ЖИВОЈИН НИКОЛИЋ

Последњи поздрав нашој драгој колегиници

Заувек у срцима и мислима сестре ЈЕЛИЦЕ
с породицом

1944–2018.

(54/269850)

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу од његових најмилијих.

РАВИЈОЈЛА АЛЕКСИЋ

Супруга СТОЈА и синови НЕНАД и ПРЕДРАГ с породицама
(20/269740)

Заувек ћеш остати
мислима и сећању.

МИЛИЦИ
од НАДЕ, АМАЛИЈЕ,
НАТЕ, МАРИЈЕ,
МИЛКЕ, БРАНКЕ
и ВИНКЕ

Последњи
поздрав драгој

С великим болом и тугом обавештавамо
да је мој брат изненада преминуо 14. новембра 2018.

(23/269748)

Последњи поздрав вољеној мајци, баки и ташти

МИЛИЦИ
од породице
МРЂЕНОВИЋ

ЈУЛИЈАНА
КЕНДЕРЕШКИ
Прерано си нас напустила, али знај да те
никад неће заборавити
твоја дада ДАНКА и
МИКИ с породицама
ЧОЛАКОВИЋ и ДИМИТРИЈЕВИЋ

у

нашим

срцима,

Твоји: супруг ТИХОМИР, син МИЛИВОЈЕ
и унуке МИЛИЦА и МАРИЈА
с породицом
(28/269778)

Последњи поздрав

(52/269846)

(24/269751)

Драга наша

ЖИВА ЖИВАНОВ
МИЛИЦИ
ШАЈН
1951–2018.
Ожалошћени: ћерка
КРИСТИНА, зет
МИЛАН и унука НИНА
(22/269745)

СЛАВИЦА
ПАНДУРОВИЋ
ЦАЦА
Драга наша Цајка, заувек ћеш бити у нашим
срцима и мислима. Нека Те анђели чувају.

Последњи поздрав

1948–2018.
Идвор
Отишао си пут вечности без повратка, у
нашим срцима и мислима остаћеш вечан,
јер добри и вољени никада не умиру.
Твоја сестра ЦВЕТАНА и сестричина
АЛЕКСАНДРА

СЛАВИЦИ ПАНДУРОВИЋ

ГОЦО

1949–2018.
Сестрице моја мила – зашто си отишла без поздрава.
Ти си била та која си ми давала снагу да истрајем
у својим мукама. Остаће заувек бол и туга у нашим срцима.
Заувек твоји: КЕКА, ПЕРА, НАНЕ и ИВАНА
с децом
(10/264703)

(11/264704)

Време пролази, тебе нема, остала је туга и
успомене.
Волимо те.
ЈАЊИЋИ и КЕБИЋИ

Последњи поздрав драгом колеги

Твоји: НЕСКЕНС,
ЖЕЊА, ИВА и НИКОЛА

Последњи поздрав драгом супругу

(49/269834)

(90/269961)

ДАНЧИ РИСТИЋУ
1953–2018.

МАРИ
ЗОРИЋ

од супруге СЛАВИЦЕ

Последњи поздрав куму

(13/264721)

ЦОКИЈУ
од породице
РЕПАЈИЋ
(31/269784)

ДАНЧИ
од куме ЧЕДЕ
с породицом

од колега из Службе за заштиту животне средине ХИП „Азотара ” Панчево – МАРКО, ДЕНИС,
ВЛАДА, БОБАН, МОМИР, ИВАНА, МИЛИЦА и
САЊА и РАЈКА
(78/269922)

(14/264721)

19. новембра 2018. преминуо је наш вољени

19. новембра 2018, у 79. години, преминуо је наш драги супруг, отац и деда

СЛАВИЦА
ПАНДУРОВИЋ
ЦАЦА
Драга наша Цацо, Твоја
бол је прошла и сада
мирно спавај, а твоја сестра Таша ће патити и
плакати за тобом док је
жива.
Твоји РАДАНОВИЋИ

1940–2018.
Ожалошћени: супруга МАРА, ћерке БРАНКА
и ДОСТА са породицама, као и остала ближа и даља
родбина и пријатељи

(89/269961)

(68/269878)

ИЛИЈА ШУЊКА

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 20. новембра 2018, у 93. години, преминуо наш драги

ВИКТОР АНДРЕВСКИ
ВИКТОР АНДРЕВСКИ
2006–2018.
Успомене на њега неће никада избледети.
Нека те анђели чувају.

У нашим срцима велика је туга, нема више осмеха твога.

АВНИ ХОТИ

Са анђелима сниваш и светлост пратиш.
Заувек остаћеш у нашим срцима.
Воле те твој отац ЉУБОМИР, мајка СЛАЂАНА и сестра САЊА

ЉИЉА, ФИЋА, БЕКИ
и баба ДРАГИЦА

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

(80/269925)

(79/269926)

(82/269939)
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21. новембра 2018. преминула
је наша вољена

Прошло је шест месеци откако више ниси са нама

КОСТИ ВЛАШКОМ
од ВЕСНЕ са супругом и СРЂАНА
(73/269846)

МИЛА ПАПИЋ

РУЖИЦА ЏАМТОВСКИ

1940–2018.
25. новембра 2018. навршавају се две године
од смрти моје мајке

Последњи поздрав

1948–2018.

Сахрана ће се обавити 22. новембра, у Старчеву
Породица
(87/269958)

РАВИЈОЈЛИ
РУЖИЦЕ
СТОЈНОВ
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Ћерка
ЈЕЛИЦА с породицом

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

У уторак, 27. новембра 2018, у 11.30, даваћемо
четрдесетодневни помен нашем драгом

(64/269873)

АЛЕКСИЋ

24. новембра навршава
се четрнаест година откако није са нама наш
вољени син, отац и брат

од брата ВУКАДИНА и
снаје НАДЕ са ћеркама

(84/269943)

26. новембра 2018. навршава се пет година откако није са нама наш драги

(62/269868)

МИЛАНУ ПЕМЦУ
ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

МАНЕ ЖАКУЛА

Када одеш небу своме, и кад спокој нађе душа,
вечну ноту успомена, наше срце ће да слуша…

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

МИЛЕНКО
ГАЈИЋ
Заувек у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: супруга МАРИЈА,
ћерка МАРИЈАНА и син ИВАН с породицама

САНДРА
ТОШИЋ
УРОШЕВ

Са љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

25. новембра навршава се четрдесет дана од
смрти нашег вољеног супруга, оца, брата, свекра
и деде

23. XI 2011 – 23. XI 2018.
Чувамо те у нашим
срцима, са осмехом
на лицу.
Праунук ЛУКА
с породицом
(27/269765)

16. новембра 2018. године, изненада нас је напустила наша драга

Мајка КОСА, ћерке
МИЛИЦА и ДРАГИЦА,
сестра СМИЉАНА,
сестрићи ДЕЈАН и
ВЛАДИМИР и
зет ЗОРАН
(66/269875)

Увек у мислима, лепим сећањима, срцу. Превише тужни, сачуваћемо сваку успомену на тебе.
Твоји: син
НИКОЛА, мама, тата
и сестра с породицом
(71/269890)

(67/269877)

1967–2004.

(65/269874)

МАРИЈА
ВУЛИНОВИЋ

Твоји најмилији

ИВАНКА МАРИЋ
8. V 1941 – 16. XI 2018.

Наша драга тетка

Хвала за сву неизмерну љубав коју си нам пружала.

ДИМЧО МАРКОВСКИ
1944–2018.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

24. новембра 2018. навршава се четрдесет
дана откако није с нама наша вољена

Породица МАРКОВСКИ
(32/269787)

ФИНКА ВАСИЋ

Неутешни: супруг НЕДЕЉКО, ћерке
ГОРДАНА и ВЕСНА, зетови САВИЦА и
НИКОЛА, унуци МАРИО, МАРИЈАНА, МИЉАНА и ДУШАН и праунука ДУЊА
(70/269884)

1930–2018.
Са пуно љубави и поштовања чувамо успо-

У суботу, 24. новембра 2018. обележићемо годишњицу
смрти наше вољене супруге, мајке и баке

мену на лепе тренутке,
на савете и дружење.
Спавај мирно, и даље си
са нама.

СОФИЈА ПЕТРОВИЋ
рођ. Јовашевић
1946–2018.
Кажу да Бог узима најбоље, а ти си међу
њима, и после свега остаде сећање....
Празне руке и препуна душа... тебе...
Док је нас живећеш у нама.
Твоји: супруг СВЕТИСЛАВ, ћерка СНЕЖАНА, син БОШКО, снаха БРАНКА, зет РАДОВАН, унуци ЛУКА, ЈОВАНА, НЕВЕНА и
АЛЕКСАНДРА

ПРЕДРАГ МАРКОВИЋ ПЕЦА
21. XI 2017 – 21. XI 2018.
Живећеш у нашим срцима.
Твој кум НОВИЦА, твоја генерација МАЈА, МАРКО и
ЛУКА ЈОВАНОВИЋ

Твоја сестричина

СЛОБОДАНКЕ КОКОВИЋ
рођ. Витковић
1934–2017.

ВЕСНА БУНДАЛО

(25/269753)

с породицом
(37/269804)

Сећамо се са тугом и поносом њене племенитости и
љубави коју нам је несебично пружала.
Супруг МИХАЈЛО, ћерка ДАНИЦА и
син БРАТИСЛАВ с породицама

Двогодишњи помен нашем драгом

(69/269883)

(36/269803)

СЕЋАЊЕ
Поводом смрти мајке нашег друга

ДУШАН ПУРА
ЈОВАНОВИЋ

ЈОВАНУ РАКИЋУ

1939–2011.
Године туге без тебе,
али си увек у мом срцу
и мислима.

РУЖЕ КУТАЊАЦ
Упућујемо изразе искреног саучешћа целој породици.
ЧЕДА, ДАЧА, САЛЕ, ПЕЦА, КРАШНА, ДРАГАНА и
МАРКО, ГОЦА и ЗЛАЈА и ВЕСНА и ВЛАДА

Твоја супруга
ДУШАНКА

(48/269833)

(47/269530)

Недостајеш нам све више.

ЖИВИЦА БРАНКОВ

Твоја супруга МИЛАНКА
и ћерка ТАЊА с породицом
(72/269897)

2011–2018.
1, 2, 3, 4, 5, 6 и прође година седма, као да је брате јуче било.
Кад год главу на страну окренем ти си увек поред мене.
Тако ће бити све док је Цеца жива.
Твоја сестра СПАСА с породицом
(38/269807)

Петак, 23. новембар 2018.
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Последњи поздрав

ЖИВОЈИН
НИКОЛИЋ

РУЖИ
КУТАЊАЦ

Нека у тишини вечног
мира одмара твоја предобра душа а ми ћемо
те волети вечно.
Последњи поздрав и вечни спокој од сина НИКОЛЕ,
снајке ДАНИЈЕЛЕ и унуке СНЕЖАНЕ и СЛАЂАНЕ

ДРАГА, БРАНА,
САЛЕ и МИША

(42/269822)

РУЖИ

(40/269818)

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо у суботу, 24. новембра 2018, у 11 сати, давати једногодишњи помен нашем
вољеном сину

КУТАЊАЦ

ЖИКА
НИКОЛИЋ
Мој деда Жико.
Ја, твоја велика радост
а ти мој свет, моја вечна
туга.
Твоја голубица
ЈЕЛЕНА, ФИЛИП,
ДУЊА и породица
РУПТАК
(41/269818)

ИВАНУ АДАМОВУ АДАМУ

Ожалошћени: син ЉУПКО, снаја ИВАНКА, унуци НЕБОЈША, ЂОЛЕ и
НЕМАЊА и праунук ВИКТОР

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

Прошла је година како те нема, нама је и
даље туга у срцу. На гробљу тишина а у кући празнина.
Твоји: мама ДАНИЕЛА, тата ДРАГАН и
брат ЈОВАН

(60/Ф)

(81/269931)

013/301-150
24. новембра 2018. навршава се седам година откада нас је напустио

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо шестомесечни помен нашој
вољеној

ЈАГОДА ШВЕЦ
1951–2003.
Петнаест година … недостајеш
Сестра ВЕРА с породицом

МИЛАН АЛЕКСА
1986–2011.

(55/269851)

СУЗАНИ УРС
давати 24. новембра 2018, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Породица

27. новембра навршава се четрдесет дана од смрти нашег драгог

Остаће заувек у нашим срцима и мислима.
Колектив „Стари Тамиш” а. д. Панчево
(53/ф)

(51/269841)

МИЛАНА ПЕМЦА
Почивај у миру.
Брат ДРАГАН, снаја РОСКА
и братићи ГОРАН и НЕВЕНА
(83/269931)

МАЈА КРСТАНОВИЋ
26. новембра 2018. навршиће се пет година откако није са нама наша драга

МИЛАН АЛЕКСА

2016–2018.
Прошле су две године, а све је остало исто.
Породица
(19/269737)

Прошло

је

четири

године од како није са
нама

Кажу да Бог узима најбоље, а ти си међу њима.
Недостајеш нам много.
Твоје колеге из „Almex” d. o. o. Панчево
(50/269836)

АНЂЕЛИЈА ГЛУМАЦ
БИЉАНА
МИЈАТОВИЋ

1938–2013.
Само Бог зна колико нам недостајеш.
МИЛЕ, БЕБА, МАРИЈА и МИЛИЦА

КОСТА

(86/269957)

Недостајеш нам пуно,
туга и бол не престају.

РАЦИЋ
Живећеш

Браћа
АЛЕКСАНДАР и БОЈАН
(76/269917)

нашим

вечно

срцима.

у
Син

Јовица с породицом
77/4791
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25. новембра 2018, у 11 сати, на Католичком гробљу
даваћемо шестомесечни помен нашој

ДАНИЦА

ЈУЛИЈАНИ КЕНДЕРЕШКИ
1969–2018.

СТОЈАН

1927–2015.

Увек си у мислима, а празнина и бол у срцу...
Твоји: син МИЛАН, мајка НАДА,
брат ДУШАН и братаница ДУШАНА

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ВАСИЉЕВСКИ

1927–1997.

Никада вас нећемо заборавити.
Ваша деца НАДА и МИЛАН
(6/269669)

(43/269827)

АНТО
РАДОИЧИЋ
21. XI 2016 – 21. XI 2018.
Две године су прошле откада си отишао. Никада
те нећемо заборавити.
Твоја породица:
супруга СТАЈКА, син
БАТО и ћерка
ДРАГИЦА с породицама

Осамнаест година

(5/264698)

25. новембра 2018. навршава се десет година откако је преминула наша

27. новембра 2018, у 11 сати, на гробљу у Омољици,
даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

МИРОЉУБ
ПИПЕРСКИ
ЈАСМИНА
ГОЛУБОВ

ДРАГАНУ САВОВИЋУ
1945–2018.
Недостајеш. Љубав коју смрт не прекида
и туга коју ваљда време лечи.
Твоји најмилији: супруга ВОЈКА, син АЛЕКСАНДАР,
снаја ГОРДАНА и унуци ЈЕЛЕНА и ЂОРЂЕ

ДАМИР КАПС

МИЛЕНА ЕРИЋ

Празнина и бол за тобом је великa, душо мајкина.
Мама БИБА, брат
РОБЕРТ, снаја
НАТАША и братанице
ТАША и ДОРА

2010–2018.
У срцу те носимо и од
заборава чувамо.

(1/269624)

(60/251122)

1951–2009.

14. VIII 1952 – 25. XI 2008.

Прерани одлазак оставио је недоумицу и вечну тугу.

Породица ГОЛУБОВ

Породица

(12/264707)

(4/264692)

22. новембра навршавају се пуне три године откада
нас је напустила наша

Супруг СЛОБОДАН, син
ЦВЕТИН и ћерке
ЈАСМИНА и СНЕЖАНА

Сећање на драге родитеље

КРСТИЋ

БЛАГОЈЕ

и

СТОЈАНКА

1914–1993.
1916–2012.
С љубављу и поштовањем ваши најмилији

(30/269782)

(3/269688)

2008–2018.

Наша драга

МИЛИЦА БАНЧАК
Њени најмилији
(18/269731)

МИЛОШ ЗЛАТКОВИЋ

ДРАГИ СТОЈАНОВИЋ
ЈУЛИШКА

Десет година од смрти драгог супруга и оца.
Вечно ћеш живети у нашим срцима. Пуно нам недостајеш.
Твоји најмилији

23. XI 2006 – 23. XI 2018.
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време
не лечи.
Породица ЗЛАТКОВИЋ

(15/269724)

(34/269794)

Време пролази, а сећања не бледе...

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР

ЗЛАТА и КИРА

НОВИЧЕВИЋ

(44/269828)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

(17/12697319

(8/264700)

ГОРДАНА БОГДАНОВ
1960–2018.
Сећања непрестано навиру...
Недостјеш. Неизмерно.

013/301-150

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији

2017–2018.
Прошла је тужна
година, али ти остајеш
у срцима твоје супруге
МИРЕ, сина БАЦКА,
ћерке СНЕЖАНЕ
и њихових породица

ПОМЕН

… мислим о Теби

ДРАГАНУ

АЛЕКСАНДАР
СПАСИЋ

МИЛОРАД
ТРИФКОВИЋ

АНА ПАП

22. XI 2007 – 22. XI 2018.
Успомена и сећање на
тебе не бледе, увек си у
нашим срцима.
Супруга СЛАВКА, син
БОБАН с породицом

25. XI 2010 – 25. XI 2018.

18. XI 1992 – 2018.

(35/269799)

(29/269779)

2017–2018.
Љушко мој, нећу никада заборавити тебе и педесет четири године нашег дивног брака.
Твоја МИРА

рођ. Борбељ

СИМА ГОЛУБОВИЋ
1939–2016.
Поносни што смо те имали.
Твоји најмилији
(46/269831)

(7/264700)

Мирно спавај

Четрдесетодневни
помен

драга бако...

Време пролази,
али сећања не бледе.
Син РАДОВАН
с породицом

ЉУБОМИР
НОВИЧЕВИЋ

МИЛЕВА
ЦАКОВИЋ

ЦАЛЕ
Воле те ДРАГАН и СЕКА с породицом

1988–2018.
Најдивнија мајко, никада незаборављена.

Унук ГАБРИЈЕЛ
с породицом
(45/ф9

(74/269919)

Почивај у миру...

Породица
АЛЕКСИЋ

Твоје ћерке МИРА
и НАДА

(75/269912)

(9/264700)

СЕЋАЊЕ

ЛЕПА АНГЕЛОВСКА
23. XI 2015 – 23. XI 2018.
Време пролази али љубав, бол и туга не.
Твоја сестра
(33/269786)
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УДРУЖЕЊЕ ВИНАРА И ВИНОГРАДАРА „СВЕТИ ТРИФУН” ПО МНОГО ЧЕМУ ЈЕДИНСТВЕНО

СВЕ ЧИНЕ ДА ДОЛОВО ПОНОВО БУДЕ ВИНСКИ КРАЈ
У данашње време тешко је спојити и двоје-троје људи у складну заједницу. Нарочито када
она остварује и неку материјалну добит. А тек преко педесеторо?!
Е, управо један такав позитиван пример постоји у Долову, где већ двадесет година хармонично функционише Удружење винара и виноградара
„Свети Трифун”.
Поред тога што редовно освајају награде на разним такмичењима и сваког фебруара праве сада већ престижну „Винаријаду”, они поседују и свој виноград, с којег су ове године
произвели више стотина литара квалитетног вина.
Причу о доловачком удружењу „Свети Трифун” започели
смо на њиховом винограду, на
којем нас је дочекао председник те организације Богдан Анкуцић. Он је у том моменту
баш нешто сређивао око новог
објекта, недавно стављеног под
кров.
– На идеју да направимо ту
зграду, дошли смо у договору
са он да шњом ди рек тор ком
ТОП-а Зораном Владу, како би
то постао део туристичке понуде овог града. Нажалост, тек
сада су створени услови, највише због локацијске дозволе,
коју смо најзад дочекали 2014.
године. Након што смо скупили сву техничку документацију, наши чланови и суграђани
мајстори су, без иједног динара надокнаде, уложили велике
напоре у извођење бројних ра-

дова. Имали смо и помоћ спонзора, као што су „Техномаркет”, „Пробанат”, „Финнет инжењеринг”, а допринос су дали и Месна заједница и ЈКП
„Долови”, као и индиректно
Град Панчево, који је финансирао наше манифестације, па
смо друге донације могли да
усмеримо на изградњу винске
куће. И сада смо у ситуацији
да би зграда могла да буде у
функцији до наредног пролећа – наводи Анкуцић.
Подрум стар двеста година
Ово удружење, које окупља преко педесет произвођача грожђа
и вина, има врло активан извршни одбор, а састанци се
одржавају редовно и све, углавном, протиче у духу толеранције и разумевања.
– Након двадесет година искристалисало се чланство које

Страну припремио

Јордан
Филиповић

кардинала и хамбурга до белог муската – Италија. Произвели смо и шестсто литара вина, и то црвених, као што су
мерло, каберне и франковка,
а од белих купажу шардонеа,
совињона и ризлинга, као и
мораву, која је по мом мишљењу и по мишљењу енолога, можда и најукуснија – каже Данилов.
Поред тога, он редовно учествује у активностима удружења, па се у склопу изградње
поменуте винске куће код њега у дворишту налази права покретна радионица. А када је
реч поменутој слози чланова,
овај марљиви Доловац нарочито апострофира напоре и стрпљење председника Богдана
Анкуцића.
Напослетку, треба још једном подвући да је ово друштво
феномен, макар у Војводини,
као једино које у свом власништву има опипљиво материјално добро, као и кристално
јасан циљ – да ово лепо панчевачко село поново постане препознатљив вински крај.
учествује у свим активностима
и редовно плаћа чланарину. О
свему подробно дискутујемо и
трудимо се да доносимо исправне и рационалне одлуке,
као и у било којој фирми. Све
то с циљем да производимо
најбоље могуће вино и поново
афирмишемо наш крај као винску регију, нешто попут Гудурице. Када је реч о нашој ма-

нифестацији „Доловачка винаријада”, илустрације ради, кренули смо с тринаест узорака, а
дошли на садашњих двеста и у
међувремену увели обичај поделе садница лозе. Доказ да
имамо све квалитетније производе, јесте и то што смо у
Вршцу добили златну медаљу,
у конкуренцији седамдесетак
домаћих и страних излагача, а
имамо и два витеза вина које
искључиво правимо на традиционалан начин, без икакве хемије, што нам је уписано и у
статуту. Када је реч о пласману, то још увек иде по систему
кућног прага и на манифестацијама и сајмовима – истиче
први човек „Светог Трифуна”.
А од вина која удружење произведе, мањи део оде на продају, а други, већи, буде подељен у промотивне сврхе. Рецимо, ове године је, с плаца од
40 ари, произведено око осамсто литара. Све то се брижљиво чува у двеста година старом
подруму њиховог члана и суграђанина Ђорђа Стајића.
Ту се налазе четири прохром-

ска бурета са по две врсте црвених и белих вина. На витринама су изложени и бројни пехари, попут оних с „Вино-феста” из Вршца или последњег
трофеја из Александровца –
сребрне медаље за каберне. Ту
су и бурад из прошлог века и
интересантан механизам којим је некад паљена свећа уз
помоћ кремена, старог веро-

ватно и триста година, а недалеко одатле је и чепилица од
најмање сто педесет година.
– Удружење већ десет година овде лагерује вино. Морам
да нагласим – добро вино. А
да ли ће се неко определити за
бели бургундац или совињон
блан, односно каберне или вра-

нац са 14 процената алкохола,
од којег уши зује, зависи од
укуса, то јест „за ким или за
чим” се оно пије – збори овај
Доловац, који себе назива чуваром доброг вина.
„Млади” произвођачи
Идеја чланова удружења била
је да анимирају и активирају
младе, али показало се да они
више воле лакше послове, јер
виноград дословце тражи роба. Без обзира на то што се на
њему може зарадити двадесет
пута више него на површинама под ратарским културама.
И док се омладина не одобровољи, један од „младих” винара и виноградара је шездесетпетогодишњи Јован Данилов, машински инжењер у инвалидској пензији, који је пре
три године добио хиљаду младица од удружења и посадио
их на свом плацу од 14 ари, на
падини одмах испод старог винограда.
– Имам и црвено и бело; и
конзумно и винско грожђе. Ове
године сам прошао јако добро
с обзиром на то да је ово први
род. Од фебруара, чим је дошло мирно време, одрадио сам
орезивање, а када је кренуло
да се пролепшава, док није било лисне масе, уследило је прскање. Пошто је ластар достигао дужину од десет центиметара, прскао сам га против пламењаче, пепелнице, монилије... Одустао сам од заливања,
јер бих тако подигао коренов
систем и тиме га угрозио, па
сам оставио лози да се сама
снађе. Зато сам стављао много стајњака и помало вештачког ђубрива, а прошле године
и ђубре од голубљег измета.
Све у свему, ова глинаста земља је изузетна за виноград,
па сам уз по моћ по ро ди це
убрао око 400 килограма конзумног грожђа – од црвених

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Коврџа
Ова „девојчица” се недавно појавила на Котежу. Јако је умиљата и мекана, 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 претпоставља 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 првог леденог дана, када је уклоњена са улице. Цвилела је испред
зграде, а постајало је све хладније, па ју је наша хумана суграђанка 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 шармантна лепотанка сада тражи некога с ким ће се дружити и ко ће
је чувати. Она обавља своје потребе на новинама, што јој нико није показао, већ је сама схватила.
Дата јој је таблета против глиста и напрашена је против
бува. Остале информације могу се добити на контакт-телефон 063/865-27-65.

Све информације
се могу добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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СЈАЈАН УСПЕХ КАРАТИСТА ДИНАМА

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ТАМАРА ЖИВИЋ ШАМПИОНКА СРБИЈЕ

ПО ТАКТУ БОЈАНА ТРИПКОВИЋА

Каратисти Динама настављају да нижу успехе на борилиштима широм наше земље, а
како се ближи крај сезоне,
они бивају све успешнији.
Прошлог викенда у нашем
главном граду одржано је Првенство Србије за кадете, јуниоре и млађе сениоре. С једном златном и три сребрне
медаље, Динамо је био један
од најуспешнијих клубова на
том престижном надметању.
Титулу шампиона Србије
освојила је млађа сениорка
Тамара Живић у категорији
до 61 кг. Ова млада и талентована каратисткиња и репрезентативка Србије до шампионског ловора дошла је после
три сигурне и тактички му-

дре победе, што је само још
један доказ да је ове сезоне
много напредовала. После
освајања вицешампионске титуле у Купу Србије Тамара је
прошлог викенда само крунисала изузетну годину, и то
на најбољи начин – својом првом титулом првака државе.
Сребрне медаље су освојили Јана Којчић, Дарко Спасковски и Урош Петровачки.
Јана се надметала у групи
јуниорки до 53 кг. Још једном
се изузетно добро борила и наставила континуитет одличних резултата. Такође јуниор,
Спасковски је радио у категорији до 61 кг. У свом првом
наступу у овој конкуренцији
Дарко је са две сигурне победе дошао до финала, у којем
је потом изгубио од сталног
конкурента Марковића из Футога. Ово је за Дарка веома
добар резултат, који је остварио после теже повреде и паузе од четири месеца. Урош
Петровачки је дебитовао у конкуренцији млађих сениора у

категорији до 68 кг. У финалу
је с минималних 1:0 изгубио
од одличног такмичара из
Младеновца.
Иако нису освојили медаље, одлично су се борили и:
кадети Александар Здешић и
Дејан Кркљуш, јуниор Никола Ивановић и млађи сениор
Марко Пуљаревић.
Шеф стручног штаба Карате клуба Динамо Предраг
Стојадинов веома је задовољан укупним резултатима својих такмичара, којима ускоро предстоји још један озбиљан испит. Они ће се, као
чланови репрезентације Србије, надметати на Балканском првенству, које ће бити
одржано од 30. новембра до

2. децембра у Дубровнику.
У дворани „Ранко Жеравица” у Београду у суботу, 17.
новембра, сениорска екипа
Карате клуба Динамо освојила је сребрну медаљу у Премијер лиги Србије.
С обзиром на то да капитен екипе Слободан Битевић
није наступио због повреде,
Динамо се надметао с подмлађеном екипом, која је начинила велико изненађење у
првом колу.
Панчевци су савладали искуснију екипу Студентског
града са 2:1. У другом мечу,
у борби за титулу, екипа Динама изгубила је од Борца из
Чачка са 2:1.
За вицешампионску титулу су се изборили такмичари
Александар Анђелковић, Ђорђе Салапура и млади дебитант Урош Петровачки, који
је својом првом сениорском
победом, и то против репрезентативца Србије, постигао
одлучујући поен за победу
против Студентског града.

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕШАН ВИКЕНД
У словачком граду Њитри
прошлог викенда одржан је
међународни турнир за младе стрелце под нази вом
„Олимпијске наде”. Из СД-а
„Панчево 1813” наступио је

времену надметати и у Мађарској, Загребу, Осијеку и
Словенији.
У Смедереву је одржан меморијални турнир „Желибор
Младеновић Желе” у гађању

„Дизелка” у налету
Тријумфовали и
Омољчани
Утакмицама шеснаестог, претпоследњег кола јесењи део трке за бодове у Српској лиги
група „Војводина” ушао је у
сам финиш. Панчевачки Железничар, једно од најпријатнијих изненађења у шампионату, наставио је да одушевљава поклонике најважније споредне ствари на свету у нашем
граду и околини. Момци које
предводи тренер Горан Мрђа у
недељу, 18. новембра, одиграли су последњи меч у овој години на свом терену, а од навијача су се опростили на најлепши начин – победом: Железничар – Бачка 1901 2:0 (1:0).
Био је то меч од великог значаја за домаћу екипу, која је
само с три бода могла да задржи место у врху табеле. Гости
из Суботице представили су се
као сјајан тим, што и не треба
да чуди ако се зна да је Бачка
1901 нека врста „филијале” суперлигаша Спартака.
Данило Ковачевић и његови
саиграчи одлично су ушли у
ову утакмицу. Од самог почетка су наметнули свој стил игре,
а управо се капитен први нашао у доброј прилици за постизање гола. Популарни Кова
је врло брзо „анулирао” почетни промашај ефектним поготком. У 27. минуту се најбоље
снашао у срцу шеснаестерца
Суботичана и, у маниру врхунских центарфора, послао је лопту у мрежу.
„Дизелка” је одличну и нападачку игру наставила и по-

сле одмора, у другом полувремену. Стезао се обруч око гола
Бачке, а онда је у 60. минуту,
после једне брзе акције домаћег тима, Спасковски непрописно заустављен. Слободан
ударац са око 25 метара мајсторски је извео Бојан Трипковић – „севнула” је левица искусног играча, а после његовог
шута лопта је прелетела живи
зид и завршила у левом горњем углу немоћног голмана
екипе из Суботице. Постигнут
је прави еврогол, који је изазвао салве одушевљења и на
терену, али и на трибини СЦ-а
„Младост”.
– Честитам саиграчима на још
једној победи. Играли смо добро,
на време смо постигли голове, па
смо мирно привели утакмицу

крају. Исплатили су нам се труд
и рад током целе полусезоне –
рекао је после утакмице играч
„дизелке” Драган Ђорђевић.
Железничар је играо у саставу: Катанић, Ђорђевић, Спасковски, Аничић, Сарајлин, Ковачевић, А. Павловић, Лукић,
Трипковић, Јанкулов и Радисављевић, а прилику су добили и Ђ. Павловић, Руњајић и
Станојковић.
– Изузетно тешка утакмица
је за нама. Бачка је врло квалитетан тим, млад и веома уигран. Ми смо деловали одлично у првом полувремену и, што
је најважније, на време смо постигли погодак. На паузи, у свлачионици, договорили смо се да
играмо мало другачије. Момци
су испоштовали све што смо

причали, други гол смо такође
постигли баш када је требало,
па смо до краја могли да играмо без тензија и притисака. Оно
што смо зацртали пре почетка
сезоне, остварили смо, али и у
последњем јесењем колу наредног викенда у Новом Саду против Црвене звезде идемо на победу – истакао је шеф стручног
штаба „дизелке” Горан Мрђа.
У четрнаестом колу Војвођанске лиге „Исток” Младост је забележила и седми тријумф. Овог
пута у Омољици је поражена
Слога из Пландишта, са 4:0.
Централне фигуре у екипи
коју предводи тренер Марјан
Спасић били су Терзић и Ђукановић, који су по два пута
савладали голмана гостујућег
тима.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ОЛИМПИЈСКОМ ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ЗОРАНИ БАРЈАКТАРОВИЋ ЗЛАТНА МЕДАЉА
вала у договору с тренером
Љупчом Цветкоским, па је тако постала првакиња Србије у
два олимпијска спорта у сениорској категорији – атлетици и дизању тегова. КДТ-у Динамо је припала част да други пут у години организује Првенство Србије. Ако све буде
текло по плану, наредне године ћемо организовати и државни шампионат за сениорке, што се сматра најпрестижнијим такмичењем на националном нивоу. Посебно ми
је дра го што су так ми че њу
присуствовали некадашњи руководиоци КДТ-а Динамо, а
за хва лио бих и Син ди ка ту
НИС-а на помоћи и подршци
у организацији – рекао је председник КДТ-а Динамо Филип
Влајић.
Чланови овог клуба ће наредног викенда учествовати на
Сајму спорта у Београду.

У просторијама Кросфит клуба „Гвожђар” у нашем граду у
недељу, 18. новембра, одржано је Првенство Србије у олимпијском дизању тегова за жене, у конкуренцији јуниорки и
млађих сениорки. Ово надметање је организовано под покровитељством Савеза Србије
за дизање тегова, Спортског савеза нашег града и Града Панчева.
Клуб дизача тегова Динамо представљала је атлетичарка истоименог клуба Зорана Барјактаровић. Она се
надметала у групи девојака
до 23 године и, са савладаних 112 килограма у биатлону (трзај и избачај), освојила
је златну медаљу.
– Зорана је започела припреме за зимску атлетску сезону и велику пажњу поклања
тренингу снаге, а дизање тегова је саставни део вежби. На
овом шампионату је учество-

БАДМИНТОН У КРАГУЈЕВЦУ

ЈАКА КОНКУРЕНЦИЈА – ЗАПАЖЕН РЕЗУЛТАТ

млади стрелац Алекса Ракоњац, који је успешно дебитовао на међународној сцени (о
трошку родитеља), иако није
успео да се пласира у финале.
Свакако је стекао искуство
које ће му користити за два
наредна међународна такмичења: следећег викенда у Смедереву, а потом и 8. децембра на Интернационалном првенству Београда, где ће учествовати заједно с Дејаном
Пешићем, који ће се у међу-

из серијске ваздушне пушке.
Златну медаљу је освојила
Ива Ракоњац, са 183 круга,
што је њен лични рекорд, а
сребром се окитила Теодора
Кондић, која је упуцала 179
кругова.
Учествовали су и: Марина
Мијатовић, Алекса Ушљебрка, Далибор Павловић, Драгутин Димитријевић, Јован
Павлица, Мирјана Стојановић, Станка Јакимовска и Снежана Фодор.

У сјајном амбијенту хале „Језеро” у недељу, 18. новембра,
одржан је турнир у бадминтону под називом „Трофеј града
Крагујевца”. У конкуренцији
88 учесника из 12 српских клубова чланови БК-а Динамо поново су постигли запажене резултате.
Најуспешнија такмичарка
била је Маја Сердар, која је
освојила бронзане медаље у дублу Ц, у пару с Јасмином Милошевић, као и у мешовитом
дублу у пару са Огњеном Поповићем. Још једну бронзану
медаљу у Ц-конкуренцији дина мов ци ма је до нео му шки
дубл у саставу: Александар Стојановић и Дејан Милошевић.

искуства је добар рецепт за даљи рад у клубу и примењиваћемо га на наредним турнирима – рекао је тренер БК-а Динамо Горан Јелесијевић.
Боје клуба из нашег града
бранили су и: Софија Карановић, Огњен Крашна, Дејан Крстин, Предраг Станимировић,
Душан Ацеган и Горан Јелесијевић, али после исцрпљујућих
борби у јакој конкуренцији нису успели да дођу до одличја.
– Задовољан сам учинком
наших играча и драго ми је
што је одзив за овај турнир био
јако велики, па је и конкуренција била изузетна. Посебно

бих истакао нашег дебитанта,
Александра Стојановића, који
је у пару са искусним Дејаном
Милошевићем успео да освоји
одличје. Тај спој младости и

Стране припремио

Александар
Живковић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МАРКО МЕЂУ
ОДАБРАНИМА
Наш суграђанин Марко Милановић, актуелни петоструки кадетски првак Србије у шаху,
налази се на Светском првенству за млађе категорије, које
се одржава у шпанском граду
Сантјаго де Компостела.

Шампионат траје пуне две
седмице и на њему учествује више хиљада најбољих младих шахиста, њихових тренера и пратилаца из преко 100 земаља.
Марко је део осмочлане репрезентације Србије, коју предводи селектор, интернационални
мајстор шаха Зоран Арсовић.
Млади Панчевац је с 5,5 поена из осам партија тренутно један од наших најбољих такмичара, али има још да се игра, па
је крајњи резултат неизвестан.

КАЧАРЕВЦИ
НАЈБОЉИ
На Првенству Србије за млађе
кадете, одржаном прошлог викенда у Београду, Џудо клуб
Јединство из Качарева заузео
је прво место у конкуренцији
56 колектива.
Најсјајније одличје зарадила је Андријана Кртенић, ви-

цешампионке су постале Марта Пешић и Николина Тошић,
а бронзана одличја су заслужили Растко и Михајло Анђеловић.
Млади џудисти Јединства били су успешни и на „Партизановом турниру”, који је такође
одржан у нашем главном граду.
Кристијан Лехни је освојио
златно, а Петар Новаковић сребрно одличје. Иако су остали
без трофеја, добро су радили и
Алек сан дра Ди ми тров ски и
Алекса Лехни.

АТИНСКИ МАРАТОН
Наш суграђанин Александар
Вучковић успешно је савладао
стазу од 42 километра на чувеном Атинском маратону, који
је недавно одржан на улицама
главног града Грчке.
На старту је било чак 18.000
учесника, а трку је завршило

15.280 најупорнијих атлетичара. Међу учесницима овог маратона били су и министри у
Влади Србије Синиша Мали и
Зоран Ђорђевић.
Вучковић је био члан новосадске делегације која је у Атини учествовала и на скупу свих
светских маратонских организација, а пре овог надметања
успешно је савладао стазе на
Новосадском и Београдском
маратону.
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ТАМИШ НАДВИСИО ВОЈВОДИНУ

СУПЕРЛИГА
жене
Обреновац: ТЕНТ–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Младеновац: МЛАДЕНОВАЦ–БОРАЦ

Поново на свом
терену

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВОЛЕЈСТАРС
недеља, 12 сати

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА
субота, 18 сати
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ОРК БЕОГРАД
среда, 28. новембар, 19 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Фекетић: ЈАДРАН–ДОЛОВО
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – МЕТАЛАЦ

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОБОДА
субота, 20 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ–РАДНИЧКИ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПИНК
Панчево: ДИНАМО–ОПОВО

Фудбал
минацију свог тима потврдио
је Алекса Илкић ефектним соло продором за крај првог полувремена.
Новосађани су успели да колико-толико одолевају и у наставку утакмице, иако ниједном нису били у предности. На
њихове „тројке” одговарао је
Братислав Јековић истом мером, па је после трећег периода на семафору писало 71:61.
У четвртој четвртини на терену је постојао само један тим –
онај из нашег града. Гости су
почели „тројком”, смањили резултат на 71:64, а онда се разиграо и Бојан Крстовић, поентирао је и Смиљанић, а Торњански је наставио да игра своју најбољу партију у дресу Тамиша. Војводина није имала
ни снаге ни могућности да се

супротстави изузетно расположеној дружини из Панчева.
– Прибојавали смо се ове
утакмице. Знали смо да Војводина има изванредан млад тим,
који се не предаје свих четрдесет минута. Било је важно да
се издигнемо после оног несрећног пораза од Дунава и
драго ми је да смо успели. Добро смо тренирали и савладали смо јако озбиљног ривала.
Идемо даље, хоћемо да што више подижемо форму и да играмо што боље – рекао је на конференцији за новинаре после
утакмице шеф стручног штаба
Тамиша Бојан Јовичић.
У суботу, 24. новембра, у Халу спортова долази Слобода из
Ужица. Биће то нова прилика
да љубитељи кошарке у што већем броју дођу на Стрелиште

и помогну момцима Тамиша у
борби против још једног сјајног противника.
У осмом колу Прве регионалне лиге Крис-крос је као домаћин савладао Хајдук из Куле
са 88:74, по четвртинама: 27:18,
23:20, 16:17 и 22:19 и тако остварио првенствену победу.
– Честитам момцима на фантастичном издању. Показали
су психичку снагу у моменту
када имамо проблема с повредама и болестима играча, као
и са седам пораза заредом. Сада се лакше дише, добили смо
нову снагу за наставак првенства. Хвала публици која нас
је бодрила током целе утакмице – истакао је тренер Крискроса Милош Степанов.
Панчевци у наредном колу
гостују у Новом Бечеју.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” КРЕНУЛЕ С МРТВЕ ТАЧКЕ
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.

Овог викенда
Одбојка

Одлична партија
екипе Бојана
Јовичића

Е, тако се то ради! Онда када
је најтеже и најпотребније, изађеш на терен и – победиш. Издигнеш се изнад тренутне ситуације, заборавиш на несрећни пораз у прошлом колу, вредно тренираш и освојиш важне
бодове. И то против изузетног
противника.
Баш тако су момци које предводи тренер Бојан Јовичић одиграли меч седмог кола Кошаркашке лиге Србије, прошлог викенда, у Хали спортова на Стрелишту. Успели су да
забораве на „изгубљену добијену” утакмицу у Старој Пазови, добро су се припремили,
па су без великих проблема савладали реномираног ривала
из Новог Сада: Тамиш–Војводина 97:80, по четвртинама:
22:14, 23:23, 26:24 и 26:19.
Сам почетак утакмице протекао је у неком „испитивању”
снага, па је у првом делу прве
четвртине било мало кошева
на обе стране, а онда је Тамиш
додао гас. Јерковић је погодио
„тројку”, али у главној улози
били су Александар Торњански, капитен Душан Кнежевић
и одлични плејмејкер Александар Илкић. Панчевци су имали и „вишак” од десет поена,
али су Новосађани „тројком” у
последњој секунди ипак некако остали у мечу.
Душан Кнежевић је наставио да се поиграва под кошем
Војводине и у другој четвртини, а цео тим Тамиша играо је
готово без грешке. То потврђује и податак да је Бојан Јовичић први тајм-аут на утакмици затражио тек 45 секунди
пре одласка на одмор. Војводина је прецизним шутовима с
дистанце и даље некако држала прикључак, а апсолутну до-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

После дуела с Црвеном звездом на свом терену, када су
биле надомак великог изненађења и освајања бар једног бода, девојке које предводи тренер Никола Јерковић прошлог
викенда су биле на новом великом искушењу. Путовале су
на Уб, где су одмериле снаге

са истоименом домаћим тимом, новајлијом у друштву најбољих, али и екипом појачаном искусним играчицама.
Јована Симић и њене саиграчице нису се уплашиле ривала.
Играле су добро, надвисиле су
противника и биле су ближе победи, али нису имале довољно

У ЗНА КУ ОД БОЈ КЕ 013
Тим Одбојке 013 остварио је
прву победу у Другој лиги група „Север”. Девојке које предводи
тренер
Владимир
Јованчић вратиле су се уздигнутих руку с гостовања у Петроварадину:
Славија
–
Одбојка 013 1:3, по сетовима:
25:15, 20:25, 20:25 и 19:25.
У недељу, 25. новембра,
Одбојка 013 дочекује Волејстарс из Кљајићева, па ће то
бити добра прилика да се
оствари и друга узастопна победа. Утакмица се игра у Хали спортова на Стрелишту, од
12 сати.
Одличне су биле и пионирке Одбојке 013. Оне су тријумфовале на финалном турниру
Првенства јужног Баната, који је одигран у Банатском Новом Селу, па су се пласирале на
Првенство Војводине.
Добра сарадња клубова Одбојка 013 и БНС довела је до стварања такмичарског тима, који се састоји од девојчица из Панчева и Банатског Новог Села, екипе која је без изгубљене
утакмице тријумфовала у регионалном надметању.

концентрације да задају и завршни ударац. Ипак, са овог гостовања панчевачке „лавице” вратиле су се с једним бодом, који
ће им свакако бити велики подстрек пред наредна искушења:
Уб–Динамо 3:2, по сетовима:
25:19, 27:29, 22:25, 25:14 и 16:14.
Искусне одбојкашице са Уба
боље су започеле овај меч, али
како је време одмицало, „лавице” су се ослобађале притиска, играле су борбеније и храбрије, па су у потпуности преокренуле резултат, добивши
два наредна сета. Четврти део
сусрета поново је припао домаћем тиму, а онда је уследио
веома узбудљив тај-брек.
Динамо је водио с 9:12, а
Убљанке су преокренуле на
14:12, али нису успеле да реализују две сет-лопте. „Лавице”
су успеле да изједначе на 14:14,
а онда им је понестало концентрације.
У наредном колу одбојкашице Динама опет играју у гостима. Овог пута иду у Обреновац.
После серије победа одбојкаши Борца су поклекли у шампионату Прве лиге.
Прошлог викенда су изгубили с максималним резултатом
у Нишу, од истоименог домаћег тима, другопласиране екипе на првенственој табели. Нишлије су прва два сета добиле
са иден тич ним ре зул та том
(25:23), а у трећем су били још
доминантнији – 25:17.
Борац у наредном колу гостује у Младеновцу.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Сад: Ц. ЗВЕЗДА – ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. В. Село: КОЗАРА–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА
Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (Ц)
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СТРЕЛА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–РАДНИЧКИ

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Уб: УБ–ДИНАМО

3:2

ПРВА ЛИГА
Ниш: НИШ–БОРАЦ

3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Петроварадин: СЛАВИЈА – ОДБОЈКА 013

1:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Н. Пазар: Н. ПАЗАР – ДИНАМО

30:33

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Кучево: КУЧЕВО – ЖРК ПАНЧЕВО

20:33

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Црња: МЛАДОСТ–ДОЛОВО
мушкарци
Инђија: ИНЂИЈА–ДОЛОВО
Сивац: СИВАЦ–ЈАБУКА

39:30
27:24
26:19

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Карловац: БУДУЋНОСТ – ОРК ПАНЧЕВО 31:27

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА

97:80

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ХАЈДУК

88:74

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шид: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–МЛАДОСТ
Ковин: РАДНИЧКИ–ДИНАМО

64:83
82:72
86:77

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БАЧКА 1901

2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА

4:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Паланка: ДУНАВ–ЈУГОСЛАВИЈА
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈЕДИНСТВО
Иваново: СТРЕЛА–БОРАЦ
Селеуш: ВОЈВОДИНА–СЛОГА

3:1
1:0
0:1
0:1

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Kц2)
Избор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

Фото: РСС

БОГАТ „ПАЗАР” У НОВОМ ПАЗАРУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Ширина

У суботу дерби првенства
– долази Металопластика
И девојке нижу победе
Осам утакмица – осам победа. Постигнута су 242, а примљено је 190
голова (најмање у лиги). То је скор
рукометаша Динама у досадашњој првенственој трци за бодове у Суперлиги. Пред Бранком Радановићем и његовим саиграчима редом су падали
ривали, али прошлонедељно искушење на изузетно тешком гостовању у
Новом Пазару било је сигурно најтеже до сада.
Нови Пазар је овај дерби чекао с
трећег места, а у пакленој атмосфери
дворане „Пендик”, коју ствара више од
1.000 ватрених навијача, потајно се надао изненађењу. Рукометаше Динама
су, сада у опреми другог клуба, дочекали доскорашњи саиграчи Жујовић,
Шапоњић и Славуљица, као и многа
друга појачања домаћег тима, али ни
то није вредело. Панчевачки „жуто-црни” не препуштају лидерску позицију:
Нови Пазар – Динамо 30:33 (10:19).
Домаћин је добро започео меч, па
су се на почетку утакмице ривали
смењивали у вођству. Тако је било све
до средине првог полувремена, када
је Динамо додао гас и брзим контранападима стварао све опипљивију разлику. Одбрана панчевачке екипе, с
феноменалним голманом Дејаном

Златановићем на челу, још једном је
одрадила сјајан посао, а одлична су
била и Динамова крила Александар
Пилиповић и Милош Костадиновић,
за које Новопазарци једноставно нису имали решење.
Момци тренера Ивана Петковића
отишли су на одмор с великом залихом, па су многи помислили да је победник био одлучен већ после првих
тридесет минута.
Ипак, домаћин је у наставку сусрета заиграо боље, на све или ништа,
али за потпуни преокрет није имао
снаге, али ни квалитета. Динамо је у
овом тренутку ипак бољи тим и заслужено је однео цео плен из Новог
Пазара. На крају, за најбољег актера
ове утакмице проглашен је Ненад
Вучковић, али сви момци који су прошле суботе у Новом Пазару носили
боје Динама заслужују похвале за храброст и пожртвованост.
Тим из нашег града играо је у саставу:
Милошевић (шест голова), Пилиповић
(шест), Радановић, Стојановић, Димитријевић (пет), Савић, Јездимировић, Јовановић, Павловић, Златановић (14 одбрана), Дистол (четири), Миленковић,
Баруџић (три), Костадиновић (седам),
Вучковић (два гола) и Радовановић.
У суботу, 24. новембра, чета Ивана
Петковића биће на највећем искушењу до сада. У Халу спортова на Стрелишту долази шабачка Металопластика, другопласирани тим на табели, са
само једним бодом мање од Динама.

Нема сумње да можемо очекивати праву рукометну посластицу, дерби досадашњег дела сезоне. Зато трибине треба да буду испуњене, да се оре... Панчевачки рукометаши су то заслужили.
Утакмица почиње у 18 сати.
Фантастичне су и девојке ЖРК Панчева. Оне су у осмом колу Супер Б
лиге оствариле и седми тријумф, па
сада заузимају прво место на табели,
са истим бројем бодова као и ОРК
Београд и Врбас, али с бољом голразликом.
Девојке које предводи тренер Марко Крстић прошлог викенда у Кучеву
савладале су истоименог домаћина са
20:33 (10:14).
Панчевке су већ на почетку сусрета
повеле с 0:4, а предност нису испуштале до самог краја. Још једном је на голу бриљирала Сања Павловић, а сјајна
је била и Светлана Ничевски, капитен,
која је са шест погодака била и најефикаснија у редовима Панчева. По пет
голова постигле су Катарина Шуберић
и Јована Новаковић, а Тијана Каитовић била је прецизна три пута. По два
пута мрежу ривала затресле су: Марија Милићевић, Богдана Симоновић,
Невена Станишковић, Александра Васић и Ивана Цветиновић, док је Невена Џелајлија постигла један погодак.
ЖРК Панчево у среду, 28. новембра, игра дерби првенства. У Халу
спортова на Стрелишту долази ОРК
Београд. Утакмица почиње у 19 сати.
A. Живковић

Када неко мало говори, а много каже.
Пошто се неко покаже делима, а не причом.
У тренутку када је то важно.
Пошто је неопходно да се преузме одговорност.
Заузме став.
Уради посао.
Мисаони или било који други.
Онда се за таквог каже да има ширину.

Голе
Зидове праве људи.
Они треба и да их сруше.
Ако су непотребни, несврховити.
Односно – голи, на погрешном месту.
И гране умеју да буду голе.
Када их поткрешу.
И људи, пошто им одсеку крила.
Време је потребно да се наново полети.

НАДМЕТАЊЕ СТРЕЛИЧАРА У БЕЧЕЈУ

ПАНЧЕВЦИ (ОПЕТ) ОБАРАЛИ РЕКОРДЕ
Отворено дворанско првенство Бечеја у стреличарству одржано је у недељу, 18. новембра. На том такмичењу
је учествовало и девет чланова СК-а
Панчево, који су постигли врло запажене резултате.
Лазар Андреев је с 543 круга оборио пионирски рекорд, а одличан је
био и кадетски микс-тим СК-а Панчево. Са 992 круга Ана Велимиров и
Стефан Кљајић такође су поставили
нови национални рекорд у овој категорији.
Поред поменутих стреличара,
златне медаље су освојили и сениор Стефан Жикић у надметању компаундом, као и јуниорка Барбара
Бекић у гађању олимпијским луком.
Сребрна одличја су зарадили Стефан Кљајић и сениорски тим СК-а
Панчево, који су чинили Предраг Бекић, Дејан Форго и Драгиша Јевтић.
Бронзану медаљу је освојила Ана Велимиров у конкуренцији кадеткиња
у гађању олимпик стилом.
A. Ж.

Истине
Знају да ти изваде срце.
Али и да га врате на место.
Имају моћ да те помере, изместе.
Да ти нацртају реалност.
Зато су добре.
Врте те.
Јер, страшно је живети у мраку незнања.
Истине нас ваде.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Александар
Живковић,
гимназијалац:
– Изаћи ћу у град с
другарима, да се
лепо проведем и
мало опустим од
школе.

Сава Сиђак,
гимназијалац:

Анђела Тисевски,
гимназијалка:

– Мораћу да учим и
током викенда, али ћу
свакако изаћи с друштвом увече.

– Планирам да изађем с
другарицама. Можда ће
бити и нека журка у „Погону”. Преко дана ћу вероватно учити за наредну
недељу.
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