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ПРОМАТРАЧНИЦА

У СУСРЕТ ДАНУ ГРАДА: САША ПАВЛОВ, ГРАДОНАЧЕЛНИК ПАНЧЕВА

Пише: Драгана Кожан

Мандела зачин
на кинески
начин
Дугачкој листи забрањених филмова и серија у Кини недавно се,
као што сте сигурно већ чули, прикључила и популарна америчка
анимирана серија „South Park”.
Кинеска влада је овај популарни
цртаћ забранила након што су аутори у једној од последњих епизода критиковали цензуру карактеристичну за ту азијску земљу.
Кинези су зато уклонили све икад
снимљене епизоде ове серије са
свих онлајн платформи у земљи.
И не само то, влада је блокирала
и спомињање серије „South Park”
на друштвеним мрежама, као и у
расправама на форумима.
На страну шта ми мислимо о
оваквом потезу кинеске власти...
Друго нешто у овој причи зажуљаће пажљивог читаоца. Једна
влада уклонила је из виртуелног
света све трагове о постојању одређене ствари. Као да тога никад
није ни било. Намеће ли се и вама у овом тренутку логично питање: а шта ако се са интернета, без
нашег знања, исто тако бришу или
мењају и многи други подаци, што
нас потом наводи да посумњамо
у сопствени здрав разум?
А да ово питање не би звучало
као да га је изродила параноја, ту
је Мандела ефекат – највећа мистерија 21. века. Реч је о феномену да велика група људи има иста
сећања о догађају који се или уопште није десио или су околности
биле потпуно другачије од оних
које група описује. Појава је добила име по првом таквом случају,
забележеном 2010. године. Већи
број особа на једној конференцији тврдио је да је, према њиховом
сећању, јужноафрички револуционар Нелсон Мандела умро у затвору средином осамдесетих. Људи су се живо сећали новинских
наслова о Манделиној смрти, а
једна жена је чак била сигурна да
је уживо пратила телевизијски
пренос сахране и потресни говор
Манделине удовице. Ништа од
овога не би било чудно да у тренутку поменуте конференције
Нелсон Мандела није још увек био
жив. Да ствар буде чуднија, милиони других људи потврдили су да
се сећају истих ових ствари, а
Манделина смрт је забележена и
у једној књизи о јужноафричкој
историји, где стоји да је Мандела
преминуо 1991. године, чак 22 године пре његове праве смрти 2013.
Број примера Мандела ефекта
сваког дана расте: реплике из култних филмова нису онакве каквим
их памтимо, ликови из цртаћа обучени су другачије него што нам сећање говори и тако даље... Психолози још увек покушавају да објасне
овај феномен и углавном тапкају у
мраку. А можда им је решење заправо испред носа. Да ли је неко од
њих уопште питао кинеску владу
шта мисли о Мандела ефекту? Хм...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 1. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИ СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ
ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ
У северну зону долази
немачка компанија „Brose”
На крају процеса око
четири и по хиљаде
новозапослених
Проширена производња
локалних фирми, ствара
се конкурентност
Период од годину дана између два
обележавања 8. новембра – Дана града Панчева – био је веома жив, пре
свега у привредном смислу. О томе
шта је било најупечатљивије од онога
што је обележило годину за нама разговарали смо са Сашом Павловим,
градоначелником Панчева.
ПАНЧЕВАЦ: Хајде да на почетку
разјаснимо зашто су недавно, први пут
од када Панчево имам статус града,
седнице Градског већа, чији сте председавајући, затворене за новинаре.
САША ПАВЛОВ: У поступку измене Пословника Градског већа града
Панчева сагледана су искуства других локалних самоуправа које на овакав или сличан начин имају регулисан рад на седницама већа, па смо се
практично усагласили с њиховим одлукама у вези с јавношћу рада извршног органа власти. Друго, одлуком
панчевачког већа о измени Пословника треба да се створе предуслови
за ефективнији и ефикаснији рад на
самој седници. То значи да ће Градско веће и даље бити транспарентно
и да ће кроз остале канале комуникације обавештавати јавност и медије о свом раду давањем информација, одржавањем конференција за
новинаре, директним контактом с
представницима медија кроз давање
изјава и интервјуа и стварањем услова за упознавање грађана са актима и
одлукама донетим на седницама
Градског већа. Све информације биће објављиване и путем интернета, на
сајту Града. Сада је цела ова материја боље дефинисана.
l Да ли бисте могли да издвојите
најважнија достигнућа града од његовог претходног рођендана?
– У суштини, требало би да одемо
неколико година уназад, јер је у Панчеву у току један важан свеобухватни
процес – спровођење стратегије развоја града од 2014. до 2020. Приоритети су поређани по својој важности,
а реализују се у складу с финансијским могућностима локалне самоуправе. Први стратешки приоритет
Панчева је економско оснаживање
града кроз повећање јавних финансија. Код доношења стратегије процењено је да кроз привлачење страних
директних инвестиција много брже
можемо да остваримо квалитативни
напредак у економском смислу него
када бисмо се ослањали на сопствене

Љубав, љубав…
Ових дана, у Градском парку.
Снимио: Милан Шупица

потенцијале, тј. искључиво на локалну привреду. Јер, она је била и сада је
ограничена битним факторима – недоступношћу одговарајућих финансија и циљаних тржишта, непродуктивношћу, односно недостатком
савремене технологије.
l И, ту се враћамо на привлачење
страних директних инвестиција...
– Да. Анализирали смо ситуацију у
граду и увидели да у том тренутку нисмо имали на одговарајући начин
опремљену, структурирану, плански
усвојену зону, коју бисмо могли одмах
да понудимо инвеститорима. Зато смо
од 2015. до 2017. године усмерили велики део јавног новца, у сарадњи с
Покрајином, за дефинисање северне
пословне зоне и њено потпуно инфраструктурно опремање. Да је процена
била добра, говори чињеница да је непуне две године откад је зона дата на
јавни увид инвеститорима, цела њена

су купила шест и по хектара на самом улазу у зону. На такав начин смо
реализовали чврсту одлуку да у нашој северној зони, једној од најпримамљивијих у Србији, своје место
нађу и привредници из наше земље
и из нашег града, који ће се највероватније производно везати за велике улагаче. Управо то отвара локални економски потенцијал, што нам
је такође стратешки циљ. Проширена је, не само у привредним зонама,
производња локалних фирми, ствара се привредни амбијент и конкурентност. Свеукупно, сигуран сам да
ћемо испунити наше обећање, а то
је да ће на завршетку овог процеса
бити око четири и по хиљаде новозапослених, што прати већ постојећи тренд, ако имамо у виду податке
Националне службе за запошљавање
у последњих пет година. Расте број
предузетника и породичних бизниса.

као енергент. Градска администрација је била одличан сервис за пласман
ових инвестиција. С позиције градоначелника не могу да причам о томе
шта ће бити с „Петрохемијом”, али с
обзиром на то да имам радног искуства у тој фирми и познајем прилике,
рећи ћу да сам оптимиста; она неће
завршити као „Азотара”. „Петрохемија” има своје потенцијале, део је ширег система НИС-а, а са изградњом
фабрике полипропилена валоризоваће се технолошки процес и повећаће
се приходи.
l Реконструише се обилазница.
Зашто?
– С радом ZF-а у пуном капацитету
преко обилазнице ће пролазити око
300 камиона дневно. Тражили смо од
„Путева Србије” да се изграде заштитне ограде поред насеља због смањења
буке. Такође, иницирали смо идеју да
се пословне зоне споје с Пупиновим

Саша Павлов, градоначелник Панчева
површина заузета. Заправо, формалноправно сада постоје две зоне: иницијална површине 67 хектара и зона
два од 23 хектара. Овог јуна присуствовали смо завршетку прве фазе инвестиције ZF-а и покретању радова на
реализацији друге и треће: проширењу производног погона и изградњи
образовног научноистраживачког
центра, који је јако битан, јер када
озбиљна фирма отвара такав центар,
то значи да је опредељена да на тој
локацији остане и развија своју технологију. Дакле, у последњих годину
дана добили смо близу четири стотине новозапослених и радове на преосталим фазама ZF-а, који ће, највероватније, до априла бити окончани.
Подсећам, та инвестиција у пуном
обиму износи 160 милиона евра, а
укупно ће око хиљаду људи ту наћи
посао.
l У медијима се појавила информација да још један немачки инвеститор долази у Панчево. Да ли је то поуздано?
– Јесте. За нашу северну пословну
зону определила се још једна компанија из области ауто-индустрије –
„Brose”. У поређењу са ZF-ом инвестиција је још већа, износи 180 милиона евра и заузеће површину проширене зоне поред Црепајачког пута.
Тренутно врше додатна истраживања,
али би требало да у марту 2020. буде
постављен камен темељац за изградњу фабрике која ће запослити 1.100
људи. Уз то, са задовољством могу да
кажем да су код мене на столу два писма о намерама озбиљних компанија
из Немачке.
l Рекли сте да су граду уз велике
иностране инвеститоре једнако важни
и домаћи.
– Наравно. Јесу ти инвестициони
износи знатно мањи, али ради се о
пет домаћих привредних лица која

Треба да се оријентишемо на спајање ло кал не при вре де с ве ли ким
системима.
l Како се заштита животне средине
уклапа у индустријализацију Панчева? И какве ће бити зараде радника?
– Ове инвестиције иду у смеру ребрендинга града, јер ни на који начин
не угрожавају животну средину; ради
се о пласирању нове, високе технологије. Истовремено, биће запослено
око 40 одсто високообразованих, а
требало би да просек плата, како је,
рецимо, најављено бизнис-планом
компаније „Brose”, буде око 1.700 евра
нето; што су веће плате, већи су и јавни приходи на основу пореза на зараду које остварује Град, па сви можемо бити задовољни. Убеђен сам да ће
због свега поменутог, када пословне
зоне буду радиле у пуном капацитету, слика Панчева бити промењена,
што ће се видети и кроз пласирање
већих прихода Града.
l Да ли су већ уочљиве неке промене набоље?
– Станоградња цвета. Цена квадрата стамбеног простора у Панчеву све
је виша, што је епилог кретања на тржишту, не неког диктата, а инвестиције о којима говоримо тек су кренуле с реализацијом… Веома је важно
што и сегмент дуалног образовања напредује: потписани су уговори с нашом средњом машинском стручном
школом, па ће тражени кадар бити
запошљаван одмах по завршетку
школовања.
l Шта је с јужном пословном зоном? Каква ће бити судбина „Петрохемије”?
– Близу петсто милиона евра се улаже у изградњу фабрике дубоке прераде у НИС-у и термоелектране–топлане, које су од капиталног значаја за
Панчево ако имамо у виду стање животне средине. Мазут ће бити избачен

мостом како би се смањио проток
робе кроз град. Настојимо да повежемо долазак инвеститора са ширим интересом, интересом грађана. Трећа
фаза потамишког колектора биће готова до јуна наредне године, што ће
донети нови квалитет живота у Панчеву. Молим суграђане за стрпљење
јер ће се реконструисати улице Димитрија Туцовића и Мученичка. Сва

ВО ЗО ВИ У ПЛА НУ
Враћање Панчева у систем „Беовоза” вечита је тема. Павлов каже:
– Све је ствар јавних финансија. Али имамо сарадњу с Градом
Београдом, који је власник „Беовоза” и код њих је то комунална
делатност. Морамо ући у зонирање, што кошта по превезеном километру. Минимални основни
пакет Панчево би коштало 100
милиона динара годишње. Разрађујемо план како да делимо приходе и да тиме цела ствар постане
реална. Постоји и озбиљна воља
Министарства саобраћаја. Морамо реконструисати пругу, стајалишта... Издвојићемо део следећег
буџета за ове намене.
градска насеља и села биће конектована на нову канализациону мрежу и
ново постројење за прераду отпадних
вода. Стварамо мрежу нових улица.
Намеравамо да коначно и заиста спустимо град на реку, да средимо кеј и
прилаз ка Градској шуми и кулама
светиљама. То је садашњост и блиска
будућност. Користим прилику да
свим суграђанкама и суграђанима честитам Дан града.
Синиша Трајковић
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ДУНИ, ВЕТРЕ!

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

СВИЛЕНИ БЕОГРАЂАНИ И ИМУНИ ПАНЧЕВЦИ

Завод „Панчевац”
први у свему

Због неколико стотина микрограма прашкастих материја у
ваздуху цела Србија је скочила
на ноге! У томе предњаче свилени Београђани – засмрдело
им и жале се што не могу да
дишу дубоко. И питају како је
то могуће. Откуд то да је ваздух у Србији загађен?
Престонички медији се
данима надмећу у стручним анализама, сензационалистичким насловима, укра ша ва ју из да ња
графиконима неразумљивим простом човеку и апокалиптичним фотографијама – претећа измаглица надвијена над Београдом. Забринутим и слуђеним грађанима ништа
није јасно, али свесни су
да опако смрди и да не
може да се дише, а стручњаци као стручњаци, покушавају да објасне, али
им нешто не полази за
руком.
Како једном просечном
Београђанину на једноставан начин можеш да
објасниш да то што се дешава има везе с топлотном инверзијом – односно да
атмосферске прилике погодују повећању загађења?
Како неко ко никада није
имао проблем с отежаним дисањем као Панчевци, може да
прихвати причу о облаку загађења, који се свакодневно пуни

редовним емисијама опасних
и штетних материја (градски
саобраћај, ложишта, индустрија) и да је кривац ветар, јер га
нема?
Како неко кога су деценијама убеђивали да живи у белом
граду и да је ваздух чист може

ђења и да многе фирме које
послују на територији града Београда не воде рачуна о томе
шта спаљују у својим енергетским ложиштима. На све то
треба додати и да у приградским насељима људи за грејање користе угаљ и дрва?

сада да прихвати да се свакодневно вози аутобусом старим
више од десет година који за
собом оставља позамашан црни траг дима и чађи, да стотине хиљада возила, у просеку
старих петнаест година, поприлично доприносе порасту зага-

Да ствар буде гора, пошто
им је тешко да прихвате чињеницу да је Београд екстремно
загађен, званичници последњих дана покушавају да увале
причу о спаљивању стрњике на
њивама, као да у Србији горе
амазонске шуме...

Звучи ли вам све ово познато?
А то што Панчевци сваке године почетком јесени имају
свакодневна загађења, надлежне није брига. Шта брига Београђане што смрди у Панчеву
и Старчеву. То што су код нас
једночасовни пикови прашкастих материја три пута већи него у престоници и што сваке године
„топлотне инверзије утичу на то да стичемо утисак о загађењу”, није њихов проблем. Да ствар
буде гора, сваке зиме просечне вредности чађи у
Панчеву изнад су дозвољених вредности и број
загађених дана дупло је
већи него у престоници...
Ствар је јасна, Србија
је и те како загађена, њен
ваздух није чист због свега горенаведеног и неопходно је радикално променити свест. Добро је
што се грађани буне и
траже одговоре и што не
прихватају небулозне теорије надлежних који се
тру де свим си ла ма да
прикрију стварно стање
загађења у Србији.
Али шта да радимо кад нема ветра? Да се удружимо и
сви дувамо у истом правцу?
Ако ће ветар да нам решава
проблеме, онда смо сигурно на
погрешном путу.
З. Станижан

ЛОПОВИ ТОКОМ НОЋИ ОДНЕЛИ ТРИ КЛИМА-УРЕЂАЈА

Срамна крађа у амбуланти на Стрелишту
Када су запослени у амбуланти на Стрелишту у понедељак
ујутру дошли на посао, дочекао их је непријатан призор.
Засад непознати лопови у току ноћи украли су спољне јединице од три клима-уређаја,
а хтели су да скину и четврту,
али када су дошли готово до
краја, из неутврђеног разлога
прекинули су демонтирање.
Према речима докторке Верице Пупин, ова крађа је одмах
пријављена панчевачкој полицији. Она је додала и да су две
спољне јединице украдене од
клима-уређаја који су инсталирани на одељењу педијатрије, а
једна с просторије у којој се налази картотека Опште праксе.

Место одакле је скинут један уређај

На питање новинара да ли
је ово прва крађа у амбуланти
на Стрелишту она је рекла да
није, јер се недавно десило да
су лопови провалили у њену
ординацију и украли компјутер. Сем тога, крадљивци су
недавно провалили и у амбуланту, али су срећом однели
само неке ситнице.
Нема сумње да је лоповима
који су одговорни за најновију крађу наруку ишло то што
се педијатријска амбуланта налази у приземљу, па су им
спољне јединице клима-уређаја биле практично надохват
руке. Захваљујући томе могли
су да их скину без икаквих
проблема.
М. Глигорић

– За нас су ти уређаји били
значајни. Један смо добили као
донацију од једне фармацеутске куће, а два захваљујући руководству Дома здравља. Због
ове крађе смо били принуђени да се грејемо помоћу греја-

лица – додала је докторка Пупин. Она је рекла да је пре ове
крађе планирала набавку клима-уређаја и за чекаоницу, али
да ће сада силом прилика реализација те идеје морати да
буде одложена.

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ”

ГРЕЈНА СЕЗОНА

ЈАВНА НАБАВКА

ПОДСЕЋАМО ВОЗАЧЕ

Отежано кроз
Првомајску

Радијатори топли
током целог дана

Ко ће одржавати
путеве ове зиме?

Ставите зимске гуме

Иако градска одлука каже да
грејна сезона у Панчеву почиње 15. октобра, михољско лето
и топли сунчани дани утицали
су на то да тај датум не буде
испоштован. Станови су загревани само у јутарњим сатима
све до уторка, 29. октобра, када је пад спољашње температуре утицао на то да радијатори остану топли током целог
дана.
У ЈКП-у „Грејање” кажу да
су од 1. октобра, када су почеле функционалне пробе система за даљинско грејање, интервенисали на више локација како би санирали настале хаварије. Најзахтевније и најобимније радове обавили су у Улици Стевана Шупљикца на Котежу 2, где је санирана хаварија на вреловоду.
Екипе „Грејања” су биле ангажоване и на постављању нових цеви у Улици Моше Пијаде, затим на два места код Геронтолошког центра, у једној
згради на Војвођанском булевару, у делу Улице Исидоре Секулић и у подстаници у Марина Држића 3.
Д. К.

Градска управа расписала
је јавну набавку за услуге
одржавања улица у насељеном месту Панчеву и општинских путева у зимском
периоду, од 15. новембра до
31. марта. Процењена вредност набaвке износи 42,5
милиона динара без урачунатог ПДВ-а.
Поред обавезних услова
које прописује закон, у конкурсној документацији се
наводи и низ додатних услова које кандидат треба да
испуни када је реч о финан сиј ским, ка дров ским,
пословним и техничким капацитетима. Неки од услова су да је понуђач у 2016,
2017. и 2018. години збирно остварио пословни приход од најмање 102 милиона динара и да је у периоду
од 2016. закључно са 2018.
годином извршио услуге на
редовном одржавању јавних путева у зимском периоду у збирној вредности
од 85 милиона динара без
ПДВ-а.
Д. К.

У Првомајској улици (на делу од раскрснице са Улицом Боре Станковића па до
раскрснице са Улицом Жарка Зрењанина) све до 25. новембра изводиће се радови
на појачаном одржавању државног пута првог Б реда
број 10 – објављено је ових
дана на сајту Јавног предузећа „Путеви Србије”.

Док буду трајали радови,
за саобраћај ће бити затворена лева страна коловоза,
а возила ће ићи двосмерно
десном страном. Ова деоница је обележена одговарајућом привременом саобраћајном сигнализацијом
и опремом.
М. Г.

Од 1. новембра, када на коловозу буде било леда, снега или
поледице, возачи морају да на
својим аутомобилима имају
зимске гуме. Ова законска обавеза не важи током сувих дана, а траје све до 1. априла.
Казне за оне који немају зимске гуме износе од 6.000 до
20.000 динара за физичка лица
и од 100.000 до 800.000 за правна лица. Стручњаци апелују на
возаче да замене гуме и због тога што је могуће да се у току
једног дана изненада промене
временски услови, а аутомобил
који има зимске гуме у случају
изненадног кочења зауставља се
брже јер има много краћи зауставни пут.
М. Г.

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
становника јужног Баната.
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.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Ла зић из Кли нич ког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

уролошки преглед стаје такође 2.000, док обе ове услуге у пакету коштају 3.600
динара.
Сви набројани специјалистички прегледи обављају
се само суботом, а заказују
се радним данима путем теле фо на 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 хематолошкобиохемијској лабораторији
те установе пацијенти већину верификованих, контро-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.500 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заинте- лисаних и сумираних резулресовани могу да ураде и тата могу добити за свега
све врсте ултразвучних пре- сат времена.
У Заводу ће ускоро почегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити ти да се проводи и амбуи преглед сондом преко јед- лант на хи рур ги ја, а све
њака (ТЕЕ). И за ове услуге интервенције, као и додатангажован је један од воде- не хируршке и консултативћих стручњака у тој обла- не прегледе обављаће др Гости – dr sc. med. Слободан ран Додевски, специјалиста
абдоминалне
Томић, кардихи рур ги је из
о лог, док тор
Опште болнице
ме ди цин ских
Панчево.
наука и магиЗато не чуди
стар кардиолошто све ве ћи
гије са Инсти- Телефон за
број Панчеваца
тута „Дедиње”. информације:
би ра
За вод
Специјалистич- 013/21-90-900
„Панчевац”, каки пре глед и
да треба урадиЕКГ код овог
лекара коштају 3.000 дина- ти прегледе и анализе на
ра, цена ултразвука срца је једном месту. Треба знати
4.000 динара, а могуће је да се у Заводу све врсте леурадити и специјалистички карских уверења издају за
преглед и ултразвук срца по максимално два сата.
И овог месеца су у Заводу
цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистич- за клијенте осмишљени и
ке ОРЛ прегледе ради др нови пакети услуга по изуГоран Митевски из панче- зетно повољним ценама, а
вачке Опште болнице, ен- више о томе, као и о додатдокринолошке др Гордана ним по год но сти ма ко је
Вељовић, такође из Опште остварују сви они који посеболнице, а уролошке њи- дују лојалти картице Аутохов колега из исте устано- -центра „Зоки”, погледајте
ве др Небојша Тасић, док на рекламним странама акје за прегледе из области туелног броја нашег листа.
Додатне информације моги не ко ло ги је за ду жен др
Јован Рудић из ГАК „На- жете добити путем телефородни фронт”. Треба напо- на За во да „Пан че вац”
менути да су прегледи код 013/21-90-900 и 013/21-90др Небојше Тасића тренут- 903, а новости пратите и на
но на акцији, па тако ком- сајту www.zavodpancevac.rs,
плетан уролошки преглед као и на „Фејсбук” страникошта 2.000, ултразвучни ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА И ДРУШТВО
СУДБИНА ОТПАДА

КОНЦЕПТ
Ко си ти сада да се ја штрецам и плашим што ти знаш ко
сам ја. Свако јутро ћу устати и рећи: ја се не слажем с тобом. А то значи да сваки човек треба и мора да каже ја
сам јa, нисам слаба овца на коју вук има право. Ја хоћу
да будем човек и личност и као такав хоћу да изграђујем
заједницу, а не као поданик и слуга, не као небиће, већ
као биће, име, као Григорије. То је став који ја заступам,
то је оно што треба да се догоди овде.
(Владика Григорије, „Недељник”, 28. октобар)
* * *
Очигледно је да чињеница да је протеклих дана Београд
био град с најзагађенијим ваздухом на свету није већину
људи узнемирила, јер смо навикли на политичку загађеност. Толико смо загађени као народ да нам та еколошка
загађеност не представља ништа посебно и мислимо да
је то нормално.
(Новинар Срђан Шкоро, Н1, 28. октобар)
* * *

* * *
Друштво ме одавно подсећа на „Титаник” након судара са
сантом. Велика већина се помирила с тим да ће брод потонути и да ће на дно са собом повући највећи део онога
што смо, као цивилизација, вековима стварали, онога за
шта су гинули милиони. Они најбогатији и најближи управљачкој кабини труде се да поткупљивањем, или ћутањем,
обезбеде појас или место у чамцу којим ће, када вир повуче олупину на дно, побећи одавде. За то време уверавају
нас да је све О. К. и да нема разлога за панику. Само поједини, они који и даље верују да је овај наш брод вредан
чувања, још увек покушавају да покрпе рупе и тиме учине
могућим да највећи део корпуса једне нације, њене супстанце, ипак сачека нека срећнија времена. Наравно, сваким даном је све више оних који верују да ће оваква залагања бити једнако безуспешна, као што је то био и случај с
најпознатијом бродском хаваријом у историји.
(Судија Апелационог суда у Београду Миодраг Мајић,
„Данас”, 27. октобар)

Петак, 1. новембар 2019.
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ПАНЧЕВО МЕЂУ ПРВИМА
У РЕЦИКЛАЖИ
Комунални отпад у развијеним
земљама представља сировину
како за рециклажну индустрију, тако и за производњу струје.
Код нас није ни за једно ни
за друго. Хрпа новинске хартије коју оставите поред контејнера остаће ту док се не распадне на киши или је ветар не
раз не се...
Али
за то
–
неверовaтно звучи – Србија ђубре увози из иностранства! Прошле године је за десет милиона евра ку пље но ви ше од
230.000 тона свакојаког турског, мађарског и хрватског отпада (половина од тога је папир), као сировина за српске
рециклажне центре, пошто немају домаће сировине. Ово делује неразумно, јер званични
подаци кажу да наши грађани
месечно оставе за собом милион тона отпада. Он углавном
заврши на депонијама (с којима не знамо шта ћемо) и у човековој околини (у рекама, на
пољима), а само једна десетина се рециклира.

У чему је квака
У ЕУ се у просеку 30 одсто отпада рециклира, 17 одсто компостира, 28 процената спали
(највећим делом у процесу производње струје), а 24 одсто комуналног отпада одлаже се на
депоније.
С дру ге стра не, сту ди ја
Европске агенције за статистику „Еуростат” показује да се
највећи део отпада у Србији
одлаже на депоније, да се рециклира само веома мали део,

Некада смо имали овакве контејнере
а да се компостирање и природно разлагање отпада или
његова употреба за добијање
електричне енергије у Србији
не практикују.

Панчево светла тачка
Када је о нашем граду реч, према подацима ЈКП-а „Хигијена”, Панчевци производе годишње око 365 килограма отпада по члану домаћинства.
Наш град већ више од једне
деценије покушава да развије
систем разврставања отпада већ
у домаћинствима, али још смо
далеко од масовног прихватања овог еколошког принципа.
Разлога је много, а поред новца, ни постојећа законска регулатива овоме не погодује.
Пракса у развијеним земљама
показала је да је најефикаснија комбинација шаргарепе и

штапа: ко раздваја ђубре у свом
дому добија одређене привилегије, а онај који то не жели
плаћа додатне пенале.

од сто, што је са свим при хватљиво.
Хвале је вредна и панчевачка локална самоуправа, која је
остала доследна еколошком
принципу рециклаже ђубрета.
Град није поклекао под притиском државе да се на територији нашег града изгради спалионица.
Поред еколошких разлога,
мотив за одбијање тога лежи и
у чињеници да немамо довољну количину ђубрета. Наиме,
прошле године на нову и стару
депонију одложено је укупно
36.500 тона отпада из градске
средине, као и из Старчева и
Долова, што је врло мало за годишње потребе спалионице. Поређења ради, Београд се уговором обавезао да ће за своју спалионицу француском концерну у наредних тридесет година
обезбеђивати 550.000 тона ђу-

ДРЖАВА НЕ ДА ПАРЕ
Однос државе према рециклажној индустрији је маћехински – у последње три године Влада не предузима конкретне кораке на пољу исплате дугова фирмама које се баве
рециклажом отпада. Наиме, Министарство заштите животне средине у тзв. зелени фонд издваја мање новца за третман опасног отпада него што треба, тако да држава три
године плаћа само 70 одсто прерађених количина. Оваквим
односом држава озбиљно урушава систем управљања посебним токовима отпада и ако се тако настави, може доћи
до његовог урушавања, а последице по здравље нације биће несагледиве.
И поред свега, рециклажа комуналног отпада у Панчеву је
на нивоу од десет до петнаест

брета годишње, или ће, у супротном, плаћати пенале из
градског буџета.
З. С.
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ДА ЛИ СРБИЈА МОЖЕ ДА УКИНЕ РАД НЕДЕЉОМ У ПРОДАВНИЦАМА

ЗНАЊЕ И ВЕШТИНЕ

ТРГОВЦИ СЕ УЗАЛУД НАДАЈУ

Посластичари у акцији

Словенија и Црна Гора
ослободиле продавце рада
преко викенда
Против предлога
синдиката власници
великих маркета
У недељу 20. октобра готово све радње у Црној Гори остале су затворене
– изузетак су представљале апотеке,
као и радње за продају хлеба, колача, цвећа, погребне опреме, сувенира, штампе и средстава за заштиту
биља. Тако се та држава придружила
оним земљама у којима је добробит
трговаца стављена испред размажености већине грађана и зараде власника трговина.
А шта је са Србијом?
Код нас трговачки центри, трговине, киосци, пекаре и слични продајни објекти и даље раде сваке недеље,
при чему запослени најчешће нису
посебно плаћени, односно рад недељом им се плаћа као да се ради о било ком другом радном дану.
И да не
буде

забуне: све је ово „покривено” законом. Све владе после 5. октобра дале
су допринос праву послодавца да „прерасподељује радно време”. Посланици у Скупштини изгласали су да радна недеља може бити 60-часовна, да
дневно радно време може износити 13,
а дневни одмор 11

са ти. Рад на
не де ља је ше сто днев на. У пре ра спо де ли
радног времена нема прековременог рада, па ни увећања зараде
због рада дужег од осам сати.
Уместо тога, прековремени рад
се обрачунава као слободни дани за раднике, или као умањено радно време, у периоду који
одреди послодавац.
Можда и звучи неправедно ако
сте продавац, али зато сада чизме,

ГРА ЂА НИ КА ЖУ: МО ГЛО БИ!
Грађанима одговарају радње отворене недељом, јер куповину не морају
да планирају током радних дана и
уклапају је с другим обавезама. Али,
утисак је, могли би да се прилагоде
и другачијем радном времену.
На крају крајева, до шездесетих
година прошлог века радна недеља
у Југославији била је 48-часовна:
радило се и суботом (и школе!).
Али недеља је била нерадна.
– Газде би вероватно биле мало
на губитку, али то би за раднике
било дивно – каже Милијана Г.
(43) из великог маркета.
– Имам два сина који иду у школу и било би много лепо да смо недељом заједно, али код нас ће се
таква пракса тешко увести – скеп-

тична је Јасна Ш. (39), запослена
код приватника на Миси.
– Могло би, што не би могло? Видим сад да и гардероба може да се
пазари недељом увече! Оне јадне
девојке седе у радњи и гледају у телефон, нико им не улази. Жали боже струје – изричит је Младен Р.
(66), пензионер.
– Мени се то не допада! Преко
недеље радим, а за викенд желим
да могу да купујем. Па није Панчево село – каже Мишко Р. (32), програмер.
– Ја сам навикла да купујем недељом, и овде и у Београду, али
ако би затворили радње тада, не
бих умрла – смеје се Илона Ђ. (27),
службеница.

ЈЕДНА ШТЕТНА ПОЈАВА

Адвокат са образом од тефлона
Кад неко професионално удружење покрене поступак да избаци члана јер вређа и омаловажава своје
колеге, а странке вара и прави им
непотребне трошкове, и због тога
оцени да је тај њихов члан „недостојан” звања и посла којим се сви
они баве – онда прозвани у тој професији нема више шта да тражи.
Ако је месар, молер, ауто-механичар, предузимач, архитекта – ту
где је радио, посао је завршио. Једино му остаје да се одсели далеко, тамо где га не знају, и проба
изнова.
Исто, наравно, важи и за адвокате... Осим ако нисте Стеван Васић.
Критике и неповољне оцене које
су чланови Адвокатске коморе Војводине – Основна организација адвоката Панчево о њему навели у захтеву Адвокатској комори Београда
тражећи да му се, као хитна мера,
изрекне забрана бављења адвокатуром – отпали су с његовог образа
као с тефлона!
Он и даље, као паук муве, чека
неопрезне странке да уђу у просторије агенције за промет некретнина, где му је незаконито панчевачко седиште. Јер Стеван Васић је
члан Адвокатске коморе Београда
и у Панчеву не би смео да обавља
адвокатску делатност. Још мање,

поред адвокатског, сме да се бави и
неким другим послом – Кодекс професије адвокату не дозвољава да буде пиљар, пословођа у фабрици или
директор фирме... нити да продаје
гарсоњере и гараже, као што то Васић ради.
Истина, Србија је у 19. веку имала такозване адвокате буџаклије,
који су „ординирали” за столом у
кафани близу суднице и ту сачекивали сељаке да им напишу жалбу
или тужбу и наравно – узму паре.
Само што Стеван Васић није део
музејске поставке, него је активан.
И то веома, иако је на прагу седамдесете године. Код неких људи глад
за парама не смањује се у старости!
Ми ћемо се ликом и делом Стевана Васића бавити у неколико наредних бројева.
Засад, циљ нам је да Панчевце
упозоримо на паукову мрежу овог
„буџаклије” и да им предочимо шта
може да их снађе кад се нађу у судници с њим.
Организација адвоката Панчева,
између осталог, поднела је дисциплинску пријаву јер је колеги у судници рекао: „Не глупирај се, будало једна блесава”.
За ово је Васић правоснажном
пресудом про гла шен кри вим за
увреду.
Р. П.

фрижидере и кауче можете да купите
сваког дана у недељи!
Трговцима је викенд, кажу, изузетно значајан за посао, јер је велики део
укупног пазара резервисан управо за
те дане. И купци су, кажу, опуштенији
када су на слободном
дану, без обавеза,
па сем што
имају

више времена
за куповину, лакше
се хватају и за новчаник.
У трговинама у Србији има око
200.000 запослених, а 70 одсто од тога чине жене. У том сектору плате су
ниже и до 30 одсто од републичког
просека.
Представници неких синдиката имали су до сада неколико неформалних
сусрета с представницима Владе и
Министарства трговине, испитујући
могућност да се и код нас забрани
рад продавница недељом, али већих
помака у преговорима није било.
Иако синдикати најављују јачање притиска на Владу како би се и
у нашој земљи донели прописи о
укидању обављања трговине на велико и мало недељом и празницима, сва је прилика да од тога у скорије време ништа неће бити.
Министарство трговине недавно је
саопштило да они ништа не би мењали и да би „случај требало препустити тржишту”.
„Што се тиче рада недељом, било
је неких анализа које су показале да
би, ако би се забранио рад недељом,
то довело до пада промета у појединим малопродајним објектима и да
би дошло до отпуштања дела запослених. Процена је да би било отпуштено од пет до осам одсто радника у
трговини”, саопштено је.
Власници радњи признају да су против забране рада недељом због страха од смањеног прихода, али имају и
други аргумент:

У ЕВРО ПИ МО ЖЕ
НЕРАД НО
Европска унија препустила је земљама чланицама да радно време продавница уреде на основу
својих традиционалних, културних
и верских потреба. Тако су врата
трговина за потрошаче недељом
затворена у девет држава, међу
којима су Словенија, Француска,
Немачка, Аустрија и Пољска.
У Хрватској је Католичка црква
затражила да недеља буде дан
одмора, односно да радње не раде, али се о тој иницијативи још
расправља.
– Због експанзије шопинг-центара
и сличних места за продавање ово баш
и није могуће, будући да сви радници
недељу користе за одлазак на оваква
места и куповину неопходних потрепштина. Ово не би направило само проблеме у буџету послодаваца, већ би
променило куповне навике потрошача и ту проузроковало нове проблеме
– изјавио је недавно овим поводом Срђан Дробњаковић, председник Уније
послодаваца Србије, истичући да би
„смањење профита могло да проузрокује и смањење броја запослених”.
Ипак, представници радника нису
сагласни с тврдњама послодаваца, већ
наводе да се идеји противе власници
великих трговинских ланаца.

Караван „Млади посластичар”, који је покренула компанија „Дијамант” у сарадњи са светски признатим посластичарем Здравком
Гавриловићем, у наредном периоду посетиће стручне школе у Новом Саду, Бечеју, Лесковцу, Београду и Панчеву у потрази за најбољим младим посластичарем.
По трећи пут средњошколци ће
бити у прилици да своју љубав
према овом занату преточе у слатке посластице. За њих ће бити организоване радионице на којима
ће учити и откривати лепоте и
тај не по сла сти чар ства, као и
такмичење на ком ће бити у прилици да укрстите своја знања и
вештине.
З. С.

ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

Хитне мере против
насиља у школама

– Није тачно
да би то значило губитак посла за одређени број радника, јер имамо велики мањак радника у малопродаји.
Може се чак и чути да продавци желе
да раде недељом, јер се то додатно
плаћа, а ја поуздано тврдим да не добијају више новца. Идеја наилази на
отпор трговинских ланаца јер викендом имају највећи промет – оценила
је Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС).
Р. Т.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ НЕОДЛУЧНО

Матура под знаком питања
Прошле недеље у медијима се појавилa овом процесу, а главни аргумент приинформација да Министарство про- ликом доношења одлука биће у интесвете размишља да на годину дана ресу ученика.
одложи нови концепт полагања дрПројекат националне матуре, прежавне матуре за средњошколце.
ма речима надлежних, значајан је за
Разлог одлагања лежи у чињеници унапређивање квалитета средњег обрада генерација (садашњи ученици тре- зовања и васпитања, али и за доступћег разреда средње школе) која је пр- ност високог образовања свим ученивобитно планирана да
цима. У рад на овом
полаже није обухваћепројекту укључени су
на новим пла ном и
наставници средњих
програмом. Законска
школа и универзитетоснова да се матура
ски професори, који
уради постоји, али но- Ова вест поприлично ће заједно припремави план и програм при- је обрадовала ђаке
ти испитне тестове –
мењује се тек од сада- треће године, који се питања заснована на
шњег другог разреда.
стандардима постигЗадаци за матуру биће надају да ће их
нућа ученика и станприла гођени упра во озлоглашена матура
дардима квалификатом новом плану, а не
ција.
за
о
би
ћи
и
да
ће
оном по којем иду ђаБи ло ка ко би ло,
ци за које је предвиђе- српски језик и даље
ова вест поприлично
но да полажу велику полагати тако што ће је об ра до ва ла ђа ке
ма ту ру. За то Минитреће године, који се
старство разматра оп- написати састав на
на да ју да ће их
цију да матуру полаже задату тему.
озлоглашена матура
следећа генерација, козаобићи и да ће српја похађа школу по наски језик и даље поставном плану и програму усвојеном лагати тако што ће написати састав
2018. године.
на задату тему. Како кажу, прочитаКоначан суд биће донет након уса- ће и пет лектира као припрему за
глашавања мишљења са школама, с још увек важећи матурски испит, санаставничким већима, ђачким пар- мо да не морају да бифлају градиво
ламентима и осталим учесницима у све четири године.
З. С.

Србија ће 8. новембра прославити
Дан просветних радника, a наставници и професори чланови Уније
синдиката просветних радника Србије тог дана ступиће у штрајк упозорења – у школама чланицама тог
синдиката часови се неће држати
од 12 до 13 сати. Захтева се хитно
предузимање мера против насиља
у школама, укључујући и промену
законске регулативе.
На овакву меру запослени у просвети одлучили су се због све учесталијег напада на ђаке и наставнике у српским школама.
З. С.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

Заједно против
насилника
Министарство просвете упутило је
јавни допис у којем позива родитеље и запослене у школама да поштују законом прописане процедуре у случају насиља у школама.
Родитељи у таквој ситуацији треба
да се обрате одељенском старешини или тиму за заштиту ученика
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања или директору школе. Поред тога, родитељи су у обавези да на позив школе учествују у појачаном васпитном раду, као и да сарађују са школом током спровођења васпитнодисциплинског поступка.

Уколико родитељи не сарађују
са школом или испољавају непримерено и насилно понашање, школа је у обавези да обавести и укључи друге институције (центар за
социјални рад и/или полицију),
као и да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка или
кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља. З. С.
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Цењкање
непознатог, убеђујемо сами
себе да ћемо се променити
само да нам још мало буде
по старом, да имамо времена да урадимо нешто за шта
нам сви прошли дани нису
би ли до вољ ни. Уве ћа ва мо
цену лажима, неприхватањем чињеница и непризнавањем пораза. Убеђени да
задржавамо целовитост само задржавањем непромењеног стања, одбијамо сваки наговештај промене, дајући заузврат најдрагоцениПише: Марија Достић,
ји иметак – своје време. Што
психолог
касније почнемо да ослушкуДраги моји, сви смо се нека- јемо себе и кренемо у оствада налазили у прилици да се рење давних жеља и испуцењкамо у жељи да прођемо њења суштине, мање ћемо
повољније и платимо мању времена уживати у победи
цену за већу вредност. Увек над најупорнијим противнинам је циљ да преговарамо о ком – својим уверењима. Попредмету цењкања и постиг- стали смо оно што јесмо ранемо резултат који је што ви- дећи оно што смо научили
ше у складу с нашим очеки- и прихватили као исправно.
У сталним превањима.
говорима са соМеђутим,
бом спуштамо
постоји и мало
це ну лич ним
другачије цењта лен ти ма и
ка ње, у ко је
сво јој је дин улазимо да би- Ако већ сада
ствености жесмо избегли гупочнемо да
лећи да у цењбитак, добили
кању добијемо
још мало вре- сагледавамо себе
оно што је немена да уради- с пуно љубави и
мо гу ће – још
мо или кажемо
пажње,
по
че
ће
мо
времена.
не што за шта
Ако већ сајош увек нисмо да се цењкамо са
да почнемо да
спрем ни. По - животом на прави
сагледавамо
чињемо да умасебе с пуно љуњу је мо соп - начин.
бави и пажње,
стве ну вред почећемо да се
ност да бисмо
задржали незадрживо, спо- цењкамо са животом на прајили неспојиво или поцепа- ви начин. Повећавајући сопли неподериво. Очекивања ствену вредност, тражићемо
нам се умањују брзином ко- изазове који нас јачају, охрајом се одричемо уверења за бру ју и усме ра ва ју на пут
која смо били убеђени да су остварења. Обрнути смер у
недодирљива. Цењкање пре- цењкању са животом је једираста у очајничку борбу за на добитна комбинација – за
још мало пажње, љубави, раз- сваки успех добити још виумевања или подршке. По- ше могућности, прилика и
стајемо спремни на већа од- потврда. Не значи да ће све
рицања и прихватања мрви- бити лако достижно, али је
ца љубави зарад очувања сли- најважније да је изводљиво
и да ми имамо у себи све
ке целовитости и смисла.
Највише боли цењкање са неопходно за успех.
Цењкати се у своју корист
сопственом душом. Дубоко
у себи свесни смо да нема или на своју штету – одлука
сврхе ићи даље истом стазом, је, као и увек, на вама.
али у страху од промене и

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Петак, 1. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРИРОДОМ ПРОТИВ БОЛЕСТИ

ХРАНА КОЈА ТОПИ МАСНОЋЕ У КРВИ
Личи ли и вама свака анализа
крви једна на другу: све је у реду, само су „стандардно” повишене вредности холестерола и
триглицерида? Вероватно, као
и многи, ситуацију не схватате
озбиљно и занемарујете чињеницу да вас организам дозива
у помоћ, оправдањима као што
су: сви данас имају проблема с
масноћама; није то ништа, само сам се најео чварака вече
пре вађења крви; откад знам
за себе, имам тај проблем, можда су то за мене нормалне
вредности и слично. Боље је да
са изговорима престанете што
пре, јер би вам сувишне масноће могле буквално доћи главе. Главне последице су атеросклероза, а потом и срчани и
мождани удар.
Холестерол је масноћа која се
природно налази у свим ћелијама у нашем организму.
Важна је за настанак многих
виталних супстанци, укључујући неке хормоне. Око две
трећине холестерола произведе се у јетри, а једну трећину
унесемо храном. Холестерол
се, иначе, налази искључиво
у намирницама животињског
порекла.

До повећања масноћа
доводе неадекватна и
преобилна исхрана.
Холестерол се путем крви преноси у форми једињења која се
зову липопротеини. Постоје два
типа липопротеина: лоши
(ЛДЛ), који су одговорни за накупљање холестерола на зидовима крвних судова, и корисни

Неправилна исхрана главни је узрок проблема
да се холестерол из крви накупља на зидовима артерија, што
доводи до њиховог сужења или
зачепљења.
Најчешће се атеросклероза
појављује на коронарним артеријама, у артеријама које
снабдевају централни нервни
систем, као и у артеријама ногу, а у зависности од тога где је
лоцирана, може узроковати инфаркт срца, мождани удар или
гангрену.

Не трчите у апотеку
У случају да се лабораторијском анализом утврди да имате повишене вредности масноћа у крви, лекар вам вероватно
неће одмах преписати лекове.
Наиме, у лечењу хиперлипидемије први корак је промена
прехрамбених навика.
Савремени начин живота најчешће карактеришу премало
кретања и превелики унос енергије, што доводи до гојазности,
а последица је управо хиперлипидемија. Стога је, за почетак, од изузетне важности да
створите навику да свакодневно, најмање пола сата, спроводите неку физичку активност,

ОВО ЈЕ МНО ГИ МА ПО МО ГЛО
Велики број људи успео је да регулише масноће у крви помоћу мешавине меда и цимета, па је ово, такође, један од
народних лекова који се најчешће препоручују.
Две супене кашике меда и три чајне кашичице цимета помешајте са 4,5 дл чаја. Узимајте три пута дневно. Можете направити и смесу од једнаких делова меда и цимета и
користити је као намаз за хлеб. Поједите једно парче за доручак.

Јесења нега лица

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Свако годишње доба захтева
другачији приступ неговању
коже. Јесен са собом доноси
захлађење, ветар и кишу, а
како наша кожа све памти и
осећа, јасно је да јој је потребна и одговарајућа јесења
нега.
Док је лето било време погодно за хидратантне креме,
када је требало избегавати
оне богате и масније креме,
сада је ситуација обрнута. По
правилу, хладније време подразумева и сувљу кожу. Ветар

Страну
припремила
Драгана

Кожан

и хладноћа је исушују и умеју да проузрокују оштећења
на лицу ако нега није адекватна. Креме које ћете користити у јесењем периоду
не морају бити екстремно богате и масне, посебно ако је
ваша кожа лица маснијег типа (њих чу вај те за зи му).
Јесење креме за лице треба
да буду богатије од летњих,
али не превише масне. Најбо ље је да из бор кре ме
препустите вашем искусном
козметичару.
Третмани лица који су идеални у јесењем периоду јесу
сви облици и врсте киселина,
као што су воћне киселине,
лактична, азелаинска, салицилна, ТЦА, манделинска...
Најновији третман PRX Т33
у свом саставу садржи ТЦА и
још неке киселине, које су вешто чувана тајна у овом биоревитализатору, који чини чуда за кожу у погледу подмлађивања, лифтинга, пигментација, проширених пора, акни
и још много тога. Ако се комбинује са адекватним PRX Т33
кремама које служе као наставак неге и лечења код куће, онда се постиже још бољи
ефекат. Овај флуид садржи
гликолну киселину, која нонстоп „ради” и стимулише кожу на обнављање, и нутритивну крему, која је храни и
негује.

мало масноћа; природни воћни сокови, вода и чај.
Требало би да избегавате: бели хлеб и пецива, лиснато тесто; пуномасно млеко и млечне производе (павлака, сир...);

Посебно се препоручује ова
комбинација лимуна и белог
лука. Три већа лимуна добро
оперите и 30 чешњева белог
лука самељите у машини за
млевење меса. Добијену масу
прелијте једним литром воде
и кувајте до кључања. Поклопите и оставите да одстоји дванаест сати. Процедите и сипајте у стаклену флашу. Држите у
фрижидеру.
Сваког јутра попијте један
децилитар овог лековитог напитка на празан желудац. Терапија траје четрдесет дана, а
након тога треба направити паузу двадесет дана, па поново
пити лек четрдесет дана и тако укруг шест месеци.

Јабуково сирће
Јабуково сирће садржи сирћетну киселину и пектин. Док вам
сирћетна киселина помаже да

ПО ЖЕЉ НЕ ВРЕДНО СТИ
Укупни холестерол: нижи
од 5 ммол/л.
ЛДЛ: нижи од 3 ммол/л.
ХДЛ: виши од 1 ммол/л
код мушкараца и виши од
1,2 ммол/л код жена.
Триглицериди: нижи од
1,7 ммол/л.
густе и крем супе; икру, кавијар, хоботнице, лигње и ракове, сва видљиво масна меса,
посебно свињско, те суве прерађевине од свињског меса (саламе, сланину, чварке и сл.);
маслац, свињску маст, тврди
маргарин; пржено поврће (помфрит, чипс и сл.); колаче с маслацем и маргарином, колаче
с филовима од чоколаде; зачине попут мајонеза и слично.

Помоћ из кухиње
На срећу, природа нас је опскрбила великим бројем лековитих средстава која доказано,
ако се редовно употребљавају,
снижавају ниво масноћа у крви. Већина њих нам је лако доступна и наћи ћемо их у својој
башти, остави или на оближњој
пијаци.

Бели лук и лимун
У белом луку је пронађено шест
састојака за које се сматра да
могу снизити холестерол, кочећи његово стварање у јетри.

изгубите нежељену телесну тежину повезану с високим холестеролом, лош холестерол се
везује за пектин и елиминише
се из вашег тела.
Сваког јутра попијте чашу
топле воде у коју сте додали
две кашике јабуковог сирћета
и кашичицу меда. Препоручује се и да сваке вечери по једну
суву смокву потопите у домаће јабуково сирће. Ујутру је поједите и потопите следећу коју
ћете појести увече и тако понављајте четрдесет дана. Ако
имате гастритис или чир, немојте узимати јабуково сирће.
Досадашње искуство показало је да су се у борби против
лошег холестерола и триглицерида добро показали и овас,
смеђи пиринач, махунарке, јабуке, шаргарепа, цвекла, крушке, сремуш, кокосово уље,
авокадо, целер и ђумбир. Препоручују се и свеже цеђени сокови од јужног воћа, као и чајеви од коприве, корена маслачка или луцерке.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Лекови од
ораха
(ХДЛ), који уклањају ЛДЛ са
зидова крвних судова и одводе
га у јетру, где он бива уништен.
Ситуација је идеална када су
вредности ЛДЛ-а што ниже, а
вредности ХДЛ-а што више.
Друга врста масноћа која се
налази у нашем организму јесу
триглицериди. Њихова основна улога је везана за стварање
енергетских депоа. Наше тело
претвара вишак калорија у триглицериде и складишти их у
нашим масним ћелијама, да би
их касније искористило за енергију. Иако су нам триглицериди потребни да бисмо опскрбили тело енергијом, превише ових
масноћа у крви може повећати
ризик од срчаних болести.
До повећања вредности масноћа у највећем броју случајева доводе неадекватна преобилна исхрана, затим неке болести, као што су дијабетес и
болести штитне жлезде, те одређене врсте лекова и, ређе, генетика.

Шта је атеросклероза
Атеросклероза је споронапредујућа болест, која настаје ка-

уз контролу телесне тежине и
престанак пушења.
Тек ако након двомесечног
строгог држања дијете не постигнете жељене резултате, тада у лечење, уз дијету, треба
укључити и лекове. Можемо их
поделити у четири групе: статини, фибрати, инхибитори апсорпције холестерола и јоноизмењивачи. Лекови су делотворни ако се редовно узимају,
али проблем је у томе што они
имају велики број нуспојава.

Која храна (не) помаже
У случају да су вам масноће
повишене, на вашој трпези требало би да свакодневно буду:
јела од интегралних житарица, црни, зобени или ражени
хлеб; млечни производи с 1%
млечне масти, постан крављи
сир; бистре супе од меса, поврћа или рибе; све врсте беле
и плаве рибе, пилеће и ћуреће
месо без коже, кувана немасна
говедина и јунетина; маслиново уље; све врсте куваног или
сировог поврћа, сирово и конзервисано воће, али незашећерено; воћни и суви колачи с

Чај од орахових листова прочишћава крв и делује окрепљујуће.
Користи се и против шећерне болести, слабих живаца, жутице и
белог прања, те упале грла. Препоручује се трудницама које пате
од затвора. Као купка се користи
против отеклих лимфних жлезда,
гнојних осипа, лишаја, краста, рахитиса и знојења ногу. Свежи листови се стављају на загнојене ране. Орахова ракија помаже при желудачним тегобама. Ресе ојачавају капиларе, а чај од њих је добар при крварењу (и унутрашњем), јаким менструацијама, хемороидима и дизентерији.
Припрема чаја: једну пуну малу кашику ситно исечених листова
ораха попарите са 2,5 дл вреле воде и оставите да кратко одстоји.
Додатак за купке и за испирање: 100 г исецканих листова употребите за купку, а за испирање једну пуну малу кашику на четврт литра воде. За јачи чај узима се двострука количина.
Ракија од ораха: око 20 зелених ораха исеците на четвртине и ставите у боцу са широким грлићем, па их прелијте литром ракије од
жита, и то тако да их ракија прекрије за два до три прста. Добро затворену боцу 14–28 дана држите на сунцу или на топлом месту. После тога течност процедите и њоме напуните боцу. По потреби узмите једну пуну кафену кашичицу ракије.
Веома укусан ликер од ораха добићете ако зеленим орасима додате два до три каранфилића, корицу цимета, малу шипку ваниле и
непрскану опрану кору од пола поморанџе. У четврт литра воде скувајте 500 г шећера, па кад се смеса охлади, додајте је процеђеној
ракији од ораха.
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ЗАШТО И КАКО СРБИ ПРОСЛАВЉАЈУ СВОЈЕ СВЕЦЕ

ВРЕМЕ СЛАВА
Једна популарна песма почиње стиховима: „Нико нема што Србин имаде... Србин слави своју крсну славу”, и одраз је веома раширеног мишљења да је крсна
слава – породична слава, светац, или помен светом... како се све назива овај обичај
– својствена само српском
народу.

Истина је да се и Албанци
католици и Срби католици,
затим Бугари, Власи и Румуни окупљају око колача и свеће на дан свог свеца. Међутим, то окупљање за њих има
далеко мањи значај него код
Срба, који су од слава начинили општенационални домаћи култ и створили посебан ритуал.
Р. Т.

Како су нам подељени свеци
и како се наслеђује слава
У Србији има око сто слава, а
најчешће су Никољдан, Аранђеловдан, Ђурђевдан, Јовањдан и Света Петка.
Зашто је свети Никола први
на овој листи, нема поузданог
одговора. Овај светитељ није
познат само у Србији, већ је
слављен у целом хришћанству
– и на истоку и на западу. У
Европи је посебно развијен
култ Светог Николе као заштитника и дародавца деце.
Као свог небеског заштитника,
ову славу празнују лекари,
пекари, правници, трговци,
морнари...
Према једној теорији, крсна
слава је настала као сећање
на оног претка који је први
примио хришћанску веру, односно на онај дан када су које
племе или породица крштени.
Тако су се једни крстили на
Св. Николу, други на Св. Враче, трећи на Ђурђевдан и сл.
Ово је схватање најближе
званичном црквеном тумачењу постанка крсних слава.
Етнолози, опет, имају другачије објашњење: у средњем
веку, подсећају они, кметови
су живели на поседу властелина, у насељу које се, по правилу, формирало око цркве.
Сви су они славили свеца –

О пoреклу славе
О пореклу овог обичаја не
постоји јединствено тумачење, али је опште мишљење
да му корени сежу у доба пре
него што су наши преци примили хришћанство. Претеча
данашње славе су обичаји
везани за помен мртвима.
Хришћански
карактер
овом обреду дала је осамостаљена аутокефална Светосавска црква почетком 13.
века, када је, највероватније
под личним утицајем првог
српског архиепископа Саве
Немањића, забранила својим свештеницима да чинодејствују
у
обредима
жртвовања животиња и учествују у потоњим народним
гозбама организованим код
цркава у спомен свецима и
за покој умрлих. Истим актом
је дозвољено сваком да код
своје куће закоље одабрану

животињу, месо опере, испече и изнесе на трпезу, коју
само тако може свештеник, у
дому свакога ко слави светитеља, да благослови.
Тадашњи свештеници су,
у недостатку писаних правила и ритуала, сами створили
многе молитве и ритуале.
Отуда и изрека „колико села, толико обичаја”...
Тек 1862. године, у време
митрополита Михаила, Српска православна црква је
прописала обред какав данас познајемо.
Крсна слава код Срба данас је више друштвени него
религијски обред. Она има
породичну и друштвену
функцију – људи се на њој
окупљају и кроз њу се врши
и национална идентификација: „Славим славу, ја сам
Србин!”

Грешке и заблуде

заштитника свог властелина.
А кад су се касније, кроз историју, селили, у нови крај су
доносили и стару славу.
Слава је од давнина мушки култ, те се преноси на
мушке наследнике, као што
крсну славу примају и зетови који у домаћинову кућу
улазе (домазети) или деца
коју домаћин посини. Крсна
слава се у начелу не може
променити, али породица
може да почне да слави и
другог светитеља ако се домаћин лично заветује да ће

убудуће славити и светитеља
који му је помогао у некој великој невољи.
До шездесетих година прошлог века слава се прослављала само у дому оца
породице, тако да су синови
наслеђивали славу тек после
његове смрти.
Међутим, индустријализација је тада довела до масовних сеоба у градове и
раздвајања породица, па је
због промењених социјалних
услова постало нормално да
син почне да слави славу у

свом дому чим заснује своју
породицу.
Прве године по осамостаљењу он долази код оца на
славу. Кад се колач исече,
отац му из своје десне руке
предаје четвртину колача, пољубе се, и један другом честитају. Отац сину пожели да
са својом породицом у срећи
и здрављу слави убудуће.
Син носи део колача кући,
подели га са својом породицом, а већ наредне године
почиње редовно да слави
своју крсну славу.

Обавезно уз свећу, жито,
љубав за ближње и чисто срце
Припреме за славу почињу неколико
дана раније. Тада свештеник свети водицу у дому свечара, а пожељно је да
том чину присуствују сви укућани. Освећењем водице и шкропљењем дома њоме, верује се да Свети дух улази у
домаћинство.
Дан уочи славе домаћица меси славски
колач, или се, у градовима, наручује у пекари.
На
његовом
централном делу и на
четири стране у знаку
крста одозго утискује
се печат са словима ИС
ХС НИ КА, што значи:
Исус Христос побеђује.
Колач је симбол Христа, који је хлеб живота, а вино којим се
прелива симбол крви
која је текла из Христових рана.
Славска свећа се
купује уочи сваке славе. Треба да је од правог воска, дужине
50–60 цм, може и већа или мања, зависно од прилика и могућности. Свећа
се пали на дан славе, непосредно пред
резање колача и гори целог дана. Кад

догори, домаћин се прекрсти, и гаси је
кашичицом вина.
Славско жито, кољиво или панаија,
спрема се за здравље и напредак дома
и његових укућана, као и за покој душа
свих предака. У њему гори свећица док
траје обред резања славског колача. За-

тим се жито прелива црним вином, и
прво послужује домаћин, а затим остали укућани. Гости се, по доласку, прво
послужују славским житом.

Колач и жито се на дан славе носе у
цркву на освећење. У неким случајевима, уколико може да стигне и ако га домаћин позове, свештеник долази у кућу
и ту освећује жито и реже славски колач.
Правила понашања гостију на слави
неписана су, али општепозната: уредан
изглед се подразумева,
букет цвећа или флаша
вина су пожељни, а слава се честита руковањем или троструким
пољупцем ако сте блиски с домаћином. Кад
гост заузме место које
му одреди домаћин,
размени неколико љубазних реченица с околним званицама... Равно
је светогрђу „кварење
славе” политичким или
било каквим другим
свађама.
На славу се не зове,
али неколико дана уочи
славе можете, у знак пажње и поштовања, подсетити своје пријатеље и
званице. Иако се зна ко где и код кога
иде – то су нити пријатељства које трају
од славе до славе, кидају их само болест,
старост и смрт, понекад и свађа...

ЖИТО ЈЕ ОБАВЕЗНО: У народу постоји предање о „живим” и „неживим” свецима,
па се тако, кад је светац
„жив”, жито не служи. Рецимо, за Аранђеловдан или
Илиндан...
Црква је ту јасна: уочи
славе припрема се славско
жито, које се назива још и
„кољиво”. Ова реч потиче од
грчке речи „коливон”, што
значи „зрно”. Жито се освећује заједно са славским колачем и тада га свештеник
прелива у облику крста вином. Пред почетак обреда
освећења у средину жита се
забада мала танка свећа, која се упали и гори током целог трајања обреда. Сваки
гост који дође на славу најпре се служи житом. По учењу Цркве, славско жито се
спрема за све славе. Не постоје „мртви светитељи”.
Сви светитељи су живи, јер
Црква верује у васкрсење,
као што је и устао из мртвих
Господ Исус.
СЛАВИ СЕ У КУЋИ: Слављења крсне славе у ресторану нов је обичај који се
брзо „примио” код нас. Чак
је и Министарство за трговину и туризам предвидело
ову „делатност” у угоститељској понуди.
Став Цркве је, међутим,
другачији... Слављење светитеља заштитника породице,
по црквеним правилима, почиње вечерњим богослужењем у цркви уочи славе и
наставља се наредног дана
литургијом, када се ломи
славски колач и заједно са
житом прелива вином, а сви
чланови породице свечара
причешћују. Хришћанска породица, каже Црква, на зиду
држи икону светитеља кога
слави и кандило. Због овога,
беспредметно је да се и помисли да се слава слави на
неком другом месту – у ресторанима, хотелима, салама...
– осим у породичном дому.
МОРА СВЕШТЕНИК: Греши и домаћин који колач
преломи сам, без свештеника. Ако се већ колач не ломи

у цркви, него свештеник дође у кућу свечара, после уобичајеног поздрава домаћин
треба да приђе свећи, прекрсти се и запали је. После тога свештеник чита Оченаш и
тропар славе, и на крају молитву за освећење жита. За
време овог обреда окаде се
икона, славски колач, жито,
вино, просторија у којој се
слави, као и присутни чланови породице и гости. Затим
свештеник реже славски колач. Тада почињу да се певају тропари.

МОЖЕ ЛИ ОДЛОЖЕНО:
Срби у дијаспори први су
увели обичај померања славе у наредни викенд, јер им
послодавци не признају славу као нерадни дан. Осим
тога, једино викендом је могуће окупљање званица из
других градова.
Црква полази од чињенице да је слава породични
празник. Стога, уколико се
обред освећења и сечења
колача изврши на дан славе
онако како Црква налаже,
ручак за званице се може
одржати касније ако није
могуће другачије.
БЕЗ ДУХОВНИКА: Деведесетих година прошлог века,
неки
новопечени
верници нашли су себи духовнике. Дешава се, стога,
да породици колач ломи духовник, а не парохијски
свештеник. Таква праксу
неки ауторитети Цркве сматрају „гуруизмом”, лажним
духовним или идеолошким
вођством.
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ГРАДСКА

СТО ТРЕЋА СМОТРА ГОЛУБОВА И СИТНИХ ЖИВОТИЊА

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

УКРАСНА ЖИВИНА ОД СВИЛЕ И ПЕРЈА

Шта када трговац одбије
рекламацију?

Нашој редакцији обратила се читатељка која тврди да је пре два месеца
купила лаптоп који од првог дана није радио како треба: процесор је константно био на максималном оптерећењу, рачунар је радио споро, гасио
се сам од себе, а потом више није могао да се укључи ако није прикључен
на струју, што је указивало на то да
ни батерија не ради. Читатељка је
уложила рекламацију, али ју је продавац одбио уз објашњење да је лаптоп физички оштећен, што по тврдњама наше суграђанке није тачно.
Она пита какве опције сада има како
би ствари истерала на чистац.
У Центру потрошача Србије (ЦЕПС)
наводе да је ово једно од најчешћих
питања с којима им се незадовољни
потрошачи обраћају, а одговор је следећи:
„Пракса је трговаца да рекламације уважавају само када није у
питању физички квар/оштећење како

Петак, 1. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Пољопривредна школа била је у недељу, 27. октобра, домаћин традиционалне изложбе коју приређују одгајивачи расне живине, голубова, кунића и птица из Панчева.
На редовној, сто трећој манифестацији, која се одржава од 1952. године,
у оквиру изложбе, представљене су најлепше врсте голубова лепезана и перикера, затим паунова, папагаја, зеба,
али и кинеских лабудастих гусака...
Око хиљаду излагача из суседних земаља, поред представљања на изложби, учествовало је и на берзи, на којој
се продају лекови и храна за птице, кућице и црвени кукуруз, као и зечеви,
мачићи, пси, морски и обични прасићи... Разноврсно и за сваког по нешто.

би се оградили од злоупотребе потрошача. Дакле, ако је у питању физичко оштећење робе или неки други вид
потрошачевог утицаја на неисправност, трговац није у обавези да прихвати рекламацију. Ситуација је доста компликована јер је ваша реч против њихове и неопходно је вештачењем доказати спорне чињенице и, у
зависности од налаза, остваривати
право из гаранције. Можете изабрати
судског вештака са списка на сајту
Министарства правде, однети уређај
у други овлашћени сервис или га однети код неког од професора стручних за ту област на Машинском факултету како бисте добили независно
стручно мишљење о узроку неисправности. Уколико се утврди да се ради о
неквалитету уређаја, а не о неправилном руковању и одржавању, постоји
законска обавеза трговца да прихвати рекламацију”.

И ми птицу за трку имамо
– Наше голубове оцењује савезни судија и самим тим сви учествују такмичарски на овој изложби. Веома смо
задовољни оцењивањем Владимира
Цветковског из Качарева. Ми смо
створили панчевачку врсту голуба панука, која је призната у Европи и с
којом смо освајали шампионске титуле у Њитри, Лајпцигу и Берну – рекао је Ленхард Вереш, председник
Друштва одгајивача живине и организатор манифестације.
У конкуренцији панчевачког голуба – специјалке панука шампионске
титуле су освојили голубови Милоша
Филиповића, Душана Павловића, Огњена Ракиџића и Лазара Станчула.
Померански гушан Драгана Чавића
из Шида био је убедљив у својој конкуренцији, будући да је Чавић са овим
го лу бо ви ма шам пи он Евро пе. У

такмичењу тексана победио је Миле
Крњешевац из Батајнице. Ретког коврџавог голуба шампиона одгајила је
Мила Матић из Обреновца, док је победник Душана Павловића прави раритет – головрати румунски голуб
чунг, који нема перје испод главе до
рамена.

И јефтино и скупо
За ове лепе и ретке птице потребни су
издаци за оптималан простор, квалитетну храну и турнеје. С друге стране,
најскупље расе голубова на изложби
коштале су само 1.500 динара, а неке
су се продавале и за 300–500 динара.
– Холандски капуцинер је захвалан голуб, који се добро размножава
и није тежак за одгој. Треба му само
ситнија храна, због малог кљуна. Пар

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

ФОТО: Ј. ФИЛИПОВИЋ

Ко хоће, нађе начин

Ако сте и ви један од наших бројних
суграђана који су ово чаробно михољско лето искористили за шетње поред
Тамиша, онда сте сигурно приметили
прелепе боје, омамљујуће мирну воду
и мноштво птица на реци и око ње...
Да се само природа пита, ове бајковите сцене ништа не би нарушило.
Нажалост, питамо се и ми. А оно што
је до нас, прописно смо упрскали. Тако ћете, ако рецимо пожелите да се,
шетајући кејом, отарасите неког смећа,
дуж целе стазе пронаћи или препуне

Без струје делови Панчева,
Омољице и Јабуке
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова, у петак,
1. новембра, од 8.30 до 9.30, струја ће
бити искључена у делу Улице браће
Јовановић од броја 15 до Улице проте
Васе Живковића, затим у делу Улице
браће Јовановић од броја 24-а до Улице Димитрија Туцовића, као и у делу
Улице Димитрија Туцовића од Б. Јовановић до броја 6 (парна страна).
Истог дана, од 11 до 12.30, без напајања електричном енергијом остаће и наши суграђани који живе у делу
Улице Краљевића Марка између улица Цара Лазара и Цара Душана, а од

Страну
припремила
Драгана

Кожан

12 до 13 сати они који живе у делу
Улице Стевана Шупљикца од Аксентија Максимовића до Ослобођења,
као и у делу Улице ослобођења од
Михајла Обреновића до Стевана Шупљикца.
У петак, од 9 до 10 сати, струје неће имати ни мањи број Омољчана из
Улице патријарха Чарнојевића од броја 84 до 140 (само парна страна).
У понедељак, 4. новембра, од 9.30
до 11 сати, искључења су планирана
за део Јабуке, па струје у том периоду
неће бити у делу Првомајске улице
од Осоговске до центра села.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

кошта хиљаду,
а комад четиристо динара,
јер се тешко
живи, али он
вреди више
– ре као је
Милош Филиповић, један од организатора изложбе.
Главни организатор, Ленхард Вереш,
који се организацијом ове изложбе
бави од самог почетка – читавих педесет година, добио је простор захваљујући ученицима Пољопривредне
школе, што је њима уједно и пракса.
Без донација и других подстицаја за
овај ангажман, организатори су све
таксе Републичкој ветеринарској инспекцији, санитарне чворове, кафу,
обезбеђење на изложби, трофеје за
освајаче, чишћење након фајронта и
слично плаћали искључиво од улазница које су симболично коштале
100 динара.
Ј. Катана

НАША АНКЕТА
ЗА ШТА КОРИСТИТЕ ИНТЕРНЕТ?

канте и мини-депоније око њих или –
ове невидљиве канте о чијем постојању сведоче само горњи делови. Једини је проблем што у невидљиву канту
можете убацити само невидљиво смеће.
Искуство показује да се људи, кад
треба нешто учинити, деле на две групе: на оне што проналазе изговоре и
на оне што проналазе начине. Због
ових из прве групе канта је невидљива, а због ових из друге – испод ње је
велики црни џак. Очигледна настава,
нема шта.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Представљене су најлепше
врсте голубова лепезана и
перикера, затим паунова,
папагаја, зеба, али и
кинеских лабудастих гусака...

Глобална мрежа за све и сваког

Ђ. ЈЕЛИЧИЋ

М. ЖИВАНОВ

Данас је немогуће издвојити сферу
живота која би функционисала без
интернета. На „мрежи” се купује, информише, комуницира, оглашава, истражује, али се и „скидају” филмови,
читају књиге, плаћају рачуни и још
много тога.
Генерације које одрастају уз веб не
могу да замисле свет без њега. Међутим, нису само ови млади људи „зависни” од интернета... Питали смо
наше суграђане шта за њих значи овај
виртуелни свет.
ЂУРЂИНА ЈЕЛИЧИЋ,
дипломирани инжењер шумарства:
– Користим интернет због посла,
за „Инстаграм” и „Фејсбук”, имам
своју страницу. Ове друштвене мреже служе ми за рекламу. Запослена
сам ван тога свакако, али у слободно време из љубави правим накит од
епоксидне смоле. Успут, евентуално, погледам неке наслове и вести,
док објављујем своје комаде и радове. Филмове и музику не слушам путем интернета. Лекарске прегледе

А. КОНСТАДИНОВИЋ

М. ХАЈДУКОВ

заказујем телефоном, а у банку идем
лично.
МИЛАН ЖИВАНОВ, пензионер:
– Интернет користи моја жена, имамо га у кући. Док сам радио, имао
сам и нет и рачунар у канцеларији,
али током целог радног века и живота никада ниједну дирку на компјутеру нисам такнуо. Мој син ради у
немачкој фирми, а када је из Србије
хтео да заврши нешто, прекинуо је
посао. Како је рекао, пао је рачунарски систем. Када смо ми радили оловком, никада систем није могао да
падне.
АНДРЕЈА КОНСТАДИНОВИЋ,
пензионер:
– Не користим интернет. Новине
волим да читам док их држим у руци. То је најлепше. Некада ми је потребна техника због делова за машине и тада тражим огласе, али не путем компјутера. За мене је то губљење времена, које немам.

Г. ЦРВЕНКОВ

С. МИЛИЧЕВИЋ

МИНЕРВА ХАЈДУКОВ, пензионер:
– Не треба ми интернет, али моја
деца га имају. Ако нешто усфали од
информација, они ми кажу. Самостално бих могла да користим ову
мрежу, само ако ме прво науче.
ГОРАН ЦРВЕНКОВ, енергетичар:
– Интернет користим за информисање у вези са ситуацијом у земљи.
Гледам хумористичке емисије како
бих сазнао реалне вести, оне којих
нема на телевизији. Мислим на Кесића, Ивана Ивановића, које пратим
на „Јутјубу”. Због друштвених мреже
ни случајно не „палим” веб. Само ради забаве, али и огласа. Лекарске прегледе не заказујем тако.
СВЕТЛАНА МИЛИЧЕВИЋ,
пензионер:
– Читам вести везане за здравље.
Гледам и рецепте. Све проналазим
преко „Гугла”. Друштвене мреже не
посећујем. Рачуне не плаћам преко
интернета.
Јелена Катана
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ЕКСТРЕМНИМ СТВАРИМА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ИЗ ДУБИНЕ У ВИСИНЕ
Тихи хероји
Миодраг Мика Видовић (57) није као
мали, за разлику од већине вршњака,
маштао да постане ватрогасац. Он је
1983. године завршио поморску школу и врло брзо постао капетан брода,
али дуга путовања нису му одговарала јер је желео да се посвети породици. У Ватрогасну јединицу Панчево
ступио је 1987. године, прво као оператор на радио-станици, а затим и
као ватрогасац. У пензију је отишао
као вршилац дужности шефа смене
Ватрогасне јединице нашег града.

Каже да су му курсеви у два центра
на Флориди омогућили да види какви су светски трендови у овој области и да их примени у свом раду.
Ради као инструктор у Параћину и
последњих десет година бави се углавном тандем скоковима.
– То је на неки начин туристичко
падобранство. Свако ко жели да скочи, може то да уради малтене истог
дана и не мора да завршава никакву
обуку за то – објашњава Милан.
Каже да је важно да инструктор буде добар психолог како би припремио онога ко жели да скочи.
– Сви људи су различити. Неко брзо
учи, неко се више плаши. Све је индивидуално. Инструктор то мора да препозна. Најважније је да је падобранац
безбедан, да уради задатке које му инструктор да и спусти се на земљу без
икаквих проблема. Моје статистике
кажу да су жене у тандему храбрије од
мушкараца. Некако страх доживљавају другачије – прича нам Милан.
Његова велика жеља је да ишколује једну младу генерацију панчевачких јуниорских падобранаца који би
излазили на наша државна првенства
и с временом по заслузи постали део
падобранске репрезентације Србије.
Тренутно ради на томе да у сарадњи
са Аероклубом „Утва” у Панчеву оформи падобранску секцију. Сматра да је
Панчево град с најстаријом ваздухопловном традицијом и да то заиста
заслужује.

Осећај слободе

Мика Видовић
– Посао ватрогасца је племенит и
опасан. Људи о нама не знају много,
мисле да углавном седимо и ништа
не радимо. Али тек кад се нешто деси, до изражаја дође наша припремљеност – прича Мика.
Он каже да у овом послу има много опасности, да ватрогасцима прете
опекотине, тровање димом и разним
испарењима...
– Често се дешавају и хемијски удеси, поплаве... Ватрогасац се нагледа
људских несрећа за десет обичних
живота. Због тога није ни чудно што
сви имају лош сан и блаже или теже
облике посттрауматског синдрома –
објашњава.
Истиче да је најлепше када се спасе људски живот и сачува неко материјално добро.
– У свету су на неки начин сви који
раде овај посао хероји, јер се упућују
тамо одакле у том моменту сви беже,
како би спасли стан, извадили неког
из воде или га извукли из олупине аутомобила… Нама није потребна награда, јер је успешна интервенција награда сама по себи. Ватрогасци су хероји
који се врате у своју јединицу, па ако
их се неко сети... – каже скромно Мика.
Његов рад ипак није остао непримећен.
– Поред плакета, диплома, златне
значке Синдиката српске полиције и
сребрне медаље, носилац сам споменице Ватрогасног савеза Србије и Војводине, а посебно сам поносан на Медаљу части коју ми је доделио председник Карлос Папуљас 2007. године
због изузетних заслуга у гашењу пожара на подручју Грчке и помоћи
страдалом народу те земље – прича с
поносом Мика.

Братство различитих
Милан Пејовић (36) рођени је Панчевац и двадесет година се
бави падобранством. Први
пут је скочио са шеснаест
година и то је било у Аероклубу „Наша крила” из Параћина, с којим сарађује и
дан-данас.
– Имао сам неке идоле у
том спорту, који су ми пренели своја искуства. Фасцинирала ме је прича о
падобранству и имао сам
велику жељу да скочим.
Сада иза себе имам преко
четири хиљаде самосталних и сигурно пар хиљада
тандем скокова – прича
нам Милан.
Он се обучавао у нашој
земљи, али и у Америци.

Горан Шаренац (49) бави се алпинизмом, планинарењем, бициклизмом,
аи ки дом, ра ди као ре кре а тор,
обучава децу, а однедавно вози и
једрилицу.
Члан је Планинарског друштва
„Јеленак” и обучио се за пењање
на ве штач кој сте ни и лет њи
алпинизам.
– Вештачка стена је доста безбеднија. Бавим се пењањем и у
природним условима, али је опрема за то скупа и ради се у малим
серијама – објашњава Горан.
У последње време бави се фератом. То је нова грана спорта,
нешто између планинарења и алпинизма.
– Низ веома стрму литицу на
којој се налазе газишта и клинови спушта се сајла. И онда силазиш... Искуснијима то може да
смета, јер пожеле да одступе од
задатог правца, што је у овом случају онемогућено – прича Горан.
Он често одлази на ферате, а у
склопу алпинистичке обуке вежбао је
на Хомољу. Каже да је свако пењање
заправо решавање неког проблема:
како освојити наредних пола метра?
Увек је ту неки нови хват, ново газиште, а пењач иде горе и напред у жељи да победи страх од висине и пада.
И стално му се отварају нови видици,
све до врха!
– Када савладате врх, исти је осећај који обузме дете кад се попне уз
уже. То је тај исти осмех на лицу и
код детета и одрасле особе, осмех кад
победиш самог себе – каже Горан.
Свако, каже он, има страх од висине, а прелазак преко литице је моменат када тај страх треба победити. Већина пењача тврди да је скоро до половине пута обузета страхом, а да отпола осећа чисто уживање.

Свет дубине
Јанез Крањц (50) рони од када зна за
себе. Занимљиво је да се за овај спорт

Милан Пејовић

Фото: И. Орловић

„Екстремна занимања”, готово по аутоматизму, сматрамо опасним по живот. Али није тако: сигурна опрема,
добра увежбаност, усредсређеност, поуздани сарадници... све то смањује
ризик на минимум. С друге стране је
радост након још једне успешне борбе са самим собом...

Нестварно,
а стварно

Јанез Крањц
заинтересовао због глумца Драгана
Лаковића, којег је упознао као седмогодишњак. Он му је пренео љубав према истраживању подводног света, а
пресудан је био одлазак са оцем у биоскоп када су гледали филм „Свет тишине”.
– Бавио сам се фотографијом, као
фото-репортер сам радио и у „Панчевцу”. Али највише ме је привлачила подводна фотографија. Када сам
завршио први курс роњења, веровали
или не, нисам пожурио да купим пераја и маску, већ озбиљан подводни
фото-апарат – прича Јанез.
Осим ронилачког клуба, где је тренер, бави се подводном фотографијом и видеом, и то му је сада постао
главни посао.
– Многи мисле да је роњење екстреман спорт, али није. Није ништа
екстремнији од скијања. Рекреатив-

у Турској имао прилику да приђем
близу кирњи. То је велика риба која
има оштре зубе – прича нам Јанез.
Сматра да је страх нормална реакција јер повећава стање опрезности,
пошто су рониоци ипак странци у том
окружењу.
Јанез Крањц је био у тиму који је
2014. године открио немачки бомбардер из Другог светског рата у црногорским водама Јадранског мора,
а 2009. учествовао је у експедицији
на Трновачком језеру, које се налази
на преко 1.500 метара надморске
висине...

Човек од гвожђа

Владимир Савић (44) од 1993. године бави се обичним триатлоном, а од
2011. године и триатлон тркама „Ironman” („човек од гвожђа”).
– Оне укључују пливање на 3,86
км, вожњу бицикла од 180,25 км
и пун маратон од 42,2 км. Ја
осетим лептириће у стомаку када само помислим на те дистанце. Кажу да је ово најтежи једнодневни формат такмичења –
каже Владимир.
Да бисте ову трку завршили,
морате имати озбиљне физичке
припреме.
– На трци је лако, ту је око
хиљаду и по људи, волонтери и
публика која навија, чујеш хук
хеликоптера... Али свих оних дана када устајеш по мраку да би
тренирао, када нема никога на
улици на минус десет, тада треба остати јак да би се тренинг
завршио како треба – објашњава Владимир.
Он додаје да је на такмичењу
важно и добро распоредити снаГоран Шаренац гу, посебно током последњих километара, који су најтежи, јер
но роњење је до дубине 40 метара, а тада се човек суочи са својим гранипочетници иду до неких осамнаест... цама.
Са искуством долази већа дубина и
– Људски ум је неограничен, али
роњење испод 40 метара сматра се наше тело није и не може да испрати
техничким. Ту нема простора за гре- све. Кроз тренинг се спрема за напошке. Ја се бавим рекреативним, иако ре, али треба бити реалан – прича
имам завршене неке курсеве и за тех- Владимир.
ничко роњење – прича Јанез.
Понекад увежбаност није довољна.
Каже да је испод површине воде Деси се да такмичар на пливачкој депотпуно другачији свет, да тамо вла- оници улети у јато медуза, или да су
да тишина у којој је ронилац потпуно таласи велики, док је на бициклу да
сам са собом.
наиђе на клизав пут или му се деси
– Оно што мене највише одуше- механички квар...
вљава јесте могућност достизања бестежинског
ста ња, што је
још једино привилегија космона у та. Та ко ђе,
до ле је жи ви
свет веома занимљив. Али морам да нагласим
да не мора много далеко да се
путује да би се
уживало у њему.
Тога има и у језерима у Белој
Владимир Савић
Цркви и на Ади
Циганлији... – прича нам Јанез.
Владини највећи успеси су били
Један од његових најзанимљивијих два пута квалификације на светско
доживљаја збио се у Београду, на Ади првенство на Хавајима, десето место
Циганлији – ту је испод површине у ге не рал ном пла сма ну на „Ironпливао читав сат поред сома од 1,70 man” тр ци у Ја па ну и ре корд но
метара. Други је роњење у Израелу с време, мање од девет сати, у Копенделфинима који су пливали око њега хагену.
и уносили се у фото-апарат.
– Леп је осећај завршити трку, али
– У Црвеном мору сам ронио с јед- је леп и пут. Неки филозоф је рекао:
ном врстом изузетно агресивних ај- жалосно је проживети век а да не осекула, а у Јадрану са змијоликим ри- тиш лепоту и снагу свог тела – рекао
бама званим угор, које су највеће гра- нам је Владимир.
бљивице у овим водама. Недавно сам
Мирјана Марић

Приче из наше
прошлости –
херојске, духовите, запањујуће или бизарне – често могу да нас изненаде и запрепасте. Живојин Петровић
је страствени
сакупљач таквих цртица, а
марљивим истраживањем докопао
се очаравајућих података и пренео
нам их не би ли се спасле из чељусти заборава. Без обзира на то да ли
је реч о анегдотама, белешкама или
филмским авантурама, свако поглавље ове књиге упозорава да је памћење средишњи део наше културе.
Два читаоца који до 6. новембра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта је за вас нестварно, а
стварно?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
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 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Повратак себи”
Лизе Бурбо
Изванредна
књига чувене
ауторке и тера пе ут ки ње
Ли зе Бур бо
по ка зу је да
сви проблеми, физички,
емоционални
или ментални, потичу од
пет бол них
рана које смо
у животу на различите начине задобили. Она сликовито описује ситуације попут одбацивања, напуштања, понижења, издаје и неправде које свима могу да се догоде. По
ранама које носе, поделила је и
личности, детаљно их описала и
дала предлоге како да се свака од
њих са својим проблемом избори.
Два читаоца који до 6. новембра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико је тешко открити
своје право ја?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
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 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
да ли ће човек постати машина.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Неће човек постати машина,
него ће њиме ускоро владати машине. Или можда већ владају...”
064/4859...
„Ја сам већ одавно постала машина: за прање веша, за кување, за
израду домаћих задатака, за пеглање... Машина марке ’мама”. А
и мој муж је машина – банкомат
марке ’тата’. ” 063/2643...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта за вас представља орхидеја:
„Орхидеја за мене представља
цвет који ми никад нико није поклонио. Штета.” 064/2314...
„Орхидеја ме подсећа на оне
фине, витке, згодне, неговане жене. Дакле, на све што ја нисам. Ја
сам више некаква висибаба. Ем
сам баба, ем све на мени виси.”
064/8115...
Д. К.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 31. октобар, 20 сати, Народни музеј: концерт Зрењанинског камерног оркестра.
Четвртак, 31. октобар, 20 сати, дворана Културног центра:
концерти састава „Драган Ћалина квартет”, „Cross Currents
Trio featuring: Dave Holland, Zakir Hussain, Chris Potter” и
„Shay Hazan Quintet” (Панчевачки џез фестивал).
Петак, 1. новембар, 20 сати, дворана Културног центра: концерти састава „Little Rosies Kindergarten”, „Mark Guiliana Beat Music” и „Peter Rozsnyoi Trio” (Панчевачки џез фестивал).
Субота, 2. новембар, дворана Културног центра: концерти састава „MING Quartet”, „Charles Tolliver Paper Man at 50 feat.
Jesse Davis, Keith Brown, Buster Williams and Lenny White” и
„Paolo Fresu Trio: Tempo di Chet” (Панчевачки џез фестивал).
Петак, 1. новембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: in memoriam журка посвећена панчевачком ди-џеју Слоби Јовановићу.
Субота, 2. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: журка „Radioactive Night vol 7. RETRO Edition”.

Тематски програм
Четвртак, 31. октобар, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
промоција књиге „Хамлет у наручју провинцијске глумице”
Горана Лазовића.
Уторак, 5. новембар, 19.30, Градска библиотека: отварање фото-документарне изложбе „Седам Романових” и представљање књиге „Свети цар”.
Среда, 6. новембар, 19.30, Градска библиотека: представљање историографске студије „Банат – новембар 1918” др Ференца Немета и др Милана Мицића.

НАГРАДА ЗА НАШУ СУГРАЂАНКУ

Најлепша књига за децу
На 64. међународном београдском сајму књига уручена су традиционална признања за најбоља овогодишња
дела, а међу добитницима је
и наша суграђанка, бивша
но ви нар ка „Панчевца” и
списатељица Драгана Младеновић.
Њена књига „Дар-мар”, коју је издао „Креативни центар”, а илустровао Борис Кузмановић, проглашена је најлепшом дечјом књигом.
Идеја књиге „Дар-мар” је
да деца пажљиво читају и

усредсреде се на песме, пошто се од њих очекује да проналазе уљезе и одговарају на
различита питања.

Петак, 1. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА МИЛОРАДА ИЛИЋА

КАКО ЈЕ ПОЛЕТЕЛА СРПСКА СПАРТА
Ваздухопловни инжењер мр
Милорад Илић објавио је књигу под називом „Како је полетела Српска Спарта”, с поднасловом – прича о др Владимиру Алексићу, првом српском
Икару. Књига је промовисана
у Народном музеју Панчево
средином месеца, када је отворена и изложба о историји ваздухопловства у Панчеву.
Како је аутор навео, књига је
посвета др Владимиру Алексићу, славном Панчевцу, који је
на сопственој конструкцији полетео давне 1909. године с пропланка у Војловици у близини
манастира, само неколико година после браће Рајт. Алексић
је био човек испред свог времена. Отворио је најсавременији
санаторијум с најмодернијом
медицинском опремом у свету
у то време. Имао је струју (агрегат) кад је Панчево користило
плин, санаторијум с рендгеном,
водоводом и канализацијом,
централним грејањем, са две
операционе сале, лабораторијом, и све то на почетку двадесетог века! Књига је настала после вишегодишњег истраживања и промишљања мр Милорада Илића, с којим смо направили кратак разговор.
ПАНЧЕВАЦ: Када је почело
ваше интересовање за лик и
дело Владимира Алексића
МИЛОРАД ИЛИЋ: С обзиром на то да сам ваздухопловни инжењер који је поникао у
Фабрици авиона „Утва” Панчево, где сам у једном периоду
био и члан пројектног тима неколико „Утвиних” авиона, личност др Владимира Алексића
као Панчевца и пројектанта
авиона није ми била страна. С
друге стране, склоност ка историји уопште и историји нашег
града увек је у мом случају била

присутна. Одлуку да напишем
књигу донео сам пре равно десет година, када сам као председник Аероклуба „Утва” био
организатор и координатор обележавања стоте годишњице од
тог првог историјског лета. То
је, као што сам више пута рекао, био подвиг на светском нивоу, само неколико година после лета браће Рајт. Први Европљанин, Сантос Думон, полетео је 1906, а наш др Владимир Алексић 1909. Тај подвиг
је ставио Панчево на мапу света. После њега су полетели Иван
Сарић, Едвард Русијан, Славо-

l Колико сте се дуго бавили
истраживањем? Да ли је било
једноставно доћи до података?
– Од тренутка одлуке да радим на том пројекту сам и започео истраживања, наравно не
истог интензитета. Могу рећи
да сам у претходне три године
највише радио на томе. Стицајем околности прву годину пензијског стажа сам искористио
да овај посао интензивирам и
заокружим. Иза ове књиге стоји један озбиљан рад и посвећеност. Често сам мењао улоге.
Био сам историчар, истраживач, аналитичар, пројектант и

Велико интересовање за промоцију књиге
љуб Панкала... Значи, на овим
просторима он је био први међу првима. Самим тим се може сматрати родоначелником
нај зна чај ни јег пан че вач ког
бренда, а то је, тврдим, ваздухопловство. Значи, моја фасцинација личношћу Владимира
Алексића је пре свега дуг који
сам као грађанин Панчева осетио према једном тако значајном човеку, Панчевцу, али и
дужност према професији којој припадам. Најједноставније речено, рад на књизи је био
моја мисија. Тако сам то схватио и доживео.

на крају и писац. Много је књига, разних докумената и новинских чланака прочитано. Проучавао сам и начин градње авиона браће Рајт, како бих извео
неке паралеле. Као пројектни
инжењер сам урадио праву реконструкцију летелице Владимира Алексића, што је резултирало израдом јединственог
3D модела аероплана на рачунару. На основу тога је урађена
и анимација лета у виртуелној
стварности. Наиме, сваки читалац уз помоћ свог мобилног
може учитавањем QR кода из
књиге и сам да полети. У књизи

је начин градње тако прецизно
описан да може да послужи и
као приручник за израду, рецимо, реплике тог авиона. Највише историјске грађе пронашао
сам у Историјском архиву града Панчева, али сам користио
и многе друге изворе.
l Шта вас највише фасцинира у његовој биографији?
– Фасцинантно је то да се ради о једном ренесансном интелектуалцу на почетку двадесетог века, који је био далеко испред свог времена, као велики
Тесла или Пупин. Да се његов
живот није тако брзо завршио у
тридесет деветој години, верујем да би буквално био у рангу
тих великих научника. Био је
свестран и имао прегршт талената. Говорио је пет језика, писао песме и новеле, музичке
критике, преводио класике. Радио је паралелно више послова:
био је лекар, власник и менаџер најсавременијег санаторијума у Царевини, пројектовао и
градио авион, али и као велики
патриота у својству члана Муниципалног већа борио се за
права свог народа и развој Панчева. Све то му обезбеђује место, барем у нашој историји, у
рангу са иконама Панчева протом Васом Живковићем и др
Светиславом Касапиновићем.
l Да ли имате у плану да наставите да се бавите писањем?
– Писање ми је веома блиско још из гимназијских дана,
највише захваљујући професору књижевности Петру Маркушу, чији сам ученик био, а
који је умео да нас мотивише
и усмери да конструктивно размишљамо и да се исто тако изражавамо. Верујем да ће писање постати веома важна ставка у овом периоду мог живота.
Идеје и инспирација ми не
недостају.

КОНКУРСИ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

МОЈ

избор

МОЈ

Пиши кад стигнеш
Анита Дакић,
студенткиња ЕТФ-а
и активисткиња
МУЗИКА: Пре три године случајно сам открила Ивана Јегдића, када се појавио у емисији „Ја имам таленат”, и од
тада стварно пратим његов
рад. Последња песма коју је
представио публици, „Казаљке”, већ две недеље се врти
константно на мојој плејлисти, волим његов стил, другачији је, текстови су сјајни, а
он је јако талентован. Стварно је један од ретких музичара на нашој сцени који праве
квалитетне песме.
КЊИГА: „Пиши кад стигнеш” је књига коју сам заиста
прочитала у једном дану, а
богами и даху. Волим поезију, а ова књига ми је јако драга, то је прва збирка младе
списатељице Кристине Милосављевић, и стварно је инспиративно знати да неко ко
је само четири године старији од мене може да уради тако нешто велико и значајно.
Песме су пуне емоција, Кристинин израз је врло аутентичан и другачији, а као најдраже издвојила бих „Отимање”, „Временска прогноза за
10 дана или читав живот” и
„Болница”.

Страну припремила

Мирјана
Марић

„Стиховизија” и „Сликовизија”
Удружење „Лас хентес” у сарадњи с Градском библиотеком
Панчево по седми пут организује „Стиховизију” – такмичење за средњошколце у рецитовању поезије на страним језицима и језицима националних
заједница. Обавештења о пријавама су послата на адресе свих
средњих школа у Панчеву, Ковину, Ковачици и Алибунару.
Полуфинале ће бити одржано 16. новембра, од 10 сати, у

читаоници Градске библиотеке, а финале 19. новембра, од 18.30.
Ове године „Лас хентес”
први пут расписује ликовни кон курс за сред њо школ це, под на зи вом
„Сликовизија”. Конкурс је
замишљен као поткатегорија манифестације „Стиховизија”. Деца од петнаест до деветнaест година
ликовнo ће пред ста ви ти

песме рецитатора. Плакате за
оба конкурса осмислио је панче вач ки ли ков ни умет ник
Емил Сфера. Најбољи цртежи
би ће на гра ђе ни и пред ста вљени на фи нал ној ве че ри
„Стиховизије”, а од дванаест
цр те жа на ста ће го ди шњи
календар.
Манифестацију „Стиховизија” и ликовни конкурс финан сиј ски је по др жао Град
Панчево.

ГОСТОВАЊЕ ЈУБИЛАРНЕ ИЗЛОЖБЕ

„Сведочанство времена”
ФИЛМ: Један од филмова
којима сам се одушевила у
последњих неколико месеци
је „Црвени змај”, који прати
причу о серијском убици. Истражитељу Вилу помаже Ханибал Лектор, којег је претходно ухапсио, а пошто је био
консултант полиције, наставља да помаже око овог случаја. Хопкинс, генијалан као
и у филму „Кад јагањци утихну”, Нортон, Фајнс и други
велики глумци подигли су цео
филм на један нови ниво, да
не буде само још један „кримић”, већ стварно нешто другачије. Наслов филма јесте
асоцијација на Блејкову слику и она сама има велики значај у филму и центар је опсесије овог убице. Смишљен је
тако да претходи филму „Кад
јагањци утихну”, па можемо
да видимо како је то доктор
Ханибал изгледао још негде,
а не само у својој ћелији.

ИЗЛОЖБА ШАНДОРА ШЕБЕРЛЕА

Слике и цртежи
У бугарском граду Плевену у
четвртак, 24. октобра, отворена је изложба „Сведочанство
времена”, којом је почетком
године Културно-просветна заједница Панчево обележила пола века постојања и рада Ликовне колоније „Делиблатски
песак”.
Домаћин изложбе била је
Уметничка галерија „Илија Бешков”, престижна установа савремене ликовне уметности Бугарске, која има сталну поставку и по вре ме не из ло жбе у
наменски изграђеном објекту.

Галерија поседује три и по хиљаде уметничких дела.
На изложби је говорила директорка те галерије Антонија
Караиванова, а речи поздрава у
име градоначелника изразили
су Петја Василева и Милен Јаков.
Присутне је поздравио председник Културно-просветне заједнице Стојан Бошков, а у име
сликара присутна је била и
Јелена Бадњевац Ристић. Изложбу је отворио сликар Милосав Урошевић.
Изложба ће бити отворена
до 5. новембра.

У просторијама МКУД-а „Петефи Шандор” у уторак, 22. октобра, отворена је самостална
изложба панчевачког уметника Шандора Шеберлеа.
Овом приликом представљено је тридесетак радова: уља на
платну која су насликана у периоду од 2006. до 2014. године и цртежа насталих на радионицама
Школе цртања Дома омладине.
Шандор Шеберле је полазник ове школе тридесет година и био је и у улози модела и
цртача. Учио је од Стојана Трумића, Чедомира Кесића и Јонела Поповића.

Каже да инспирацију налази у старим мајсторима, али
да неке слике имају подлогу
уметника који и даље стварају.
– Нацртати добар портрет је
тежак посао, али грешке ипак
могу лако да се исправе. Слике
с друге стране настају дуго. Ја,
на пример, радим слику и по
две године и дешава се да је надограђујем, мењам... Највише
волим да цртам на папирима
на којима је неко већ започео
неки цртеж или једноставно повукао линију – рекао је аутор.
Шандор Шеберле излаже од
1972. године.
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НАШ ГОСТ: ВУК ВУЧКОВИЋ, ДОБИТНИК НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ

И ПАНЧЕВО ЈЕ ЈЕДАН ОД
УЗБУДЉИВИХ ГРАДОВА
ЗАПИСИ О СТАРОМ ПАНЧЕВУ

ФОТО: И. ВУЧКОВИЋ ЛУЈАНСКИ

Кад се поред Тамиша
правила свила

Вук Вучковић (33) добитник је
овогодишње Новембарске награде Града Панчева, која се
додељује за највреднија достигнућа у неколико области. Дипломирао је сликарство на Факултету ликовних уметности у
Београду 2010. године, где је
исте године уписао докторске
уметничке студије сликарства.
Од 2015. године кооснивач је
уметничког студија „Wolf Art”.
Редовну излагачку активност
Вучковић има од 2007. године
и до сада је излагао на двадесет самосталних и више од сто
колективних изложби у земљи
и иностранству. Добитник је
више награда и признања за
своје стваралаштво, међу који ма из два ја: Пр ву на гра ду
„Ниш арт фондације”, Награду „Ерсте банке” за уметност,
Пет најбољих изложби у 2011.
години по избору критичара
„Новости”, Прву награду за цртеж из фонда Владимира Величковића, Посебно признање
на ме ђу на род ној из ло жби
„Трансформ” и награду „Арт
кли ни ке” „Пер спек тив ни”.
Његови радови се налазе у више колекција, збирки и јавних
простора.
Досадашњи постигнути резултати убрајају Вука Вучковића у најуспешније младе уметнике у Србији. Његова визија
је стварање успешне интернационалне компаније која би
радила на промоцији културе
и уметности.
ПАНЧЕВАЦ: Комисија за додељивање награда изабрала је
вас као јединог добитника овогодишње Новембарске награде. Какав је осећај бити признат у свом родном граду?
ВУК ВУЧКОВИЋ: „Надам се
да сам је заслужио”, била је

моја прва мисао. Награду дожи вља вам као при зна ње да
сам урадио нешто добро за
Панчево и стварно сам почаствован, али истовремено осећам одговорност да убудуће
још више допринесем нашем
граду.
l Како је почео ваш уметнички пут? Ко је препознао
ваш таленат? И ко је највише
утицао да идете у том правцу?
– Са ове дистанце чини ми се
да је уметнички пут почео тек
по завршетку студија на ФЛУ.
Мислим да се уметник за правац свог деловања мора определити сасвим сам, то није позив на који се може утицати.
Неопходна је огромна вера у
сопствени рад и једино тако се
може истрајати. Препознавање,
подршка и похвале су наравно
добродошли, они олакшавају
пут. Имао сам срећу да ми је у
кругу породице одувек пружана подршка, а издвојио бих и
свог првог ментора, панчевачког уметника Милосава Урошевића, који ме је спремао за упис
на Факултет ликовних уметности, као и Школу сликања Дома омладине, коју је тада водио уметник Чедомир Кесић.
l Завршили сте академију и
започели докторске студије. Колико је формално образовање
утицало на ваш израз?
– Докторске студије још нисам завршио, осетио сам да је
тренутак да развијам каријеру,
а могућност даљег академског
образовања је засад остала отворена. Мислим да је школовање за сликара значајно пре свега због његовог самопоуздања.
Срео сам много сјајних самоуких сликара којима фали самопоуздање јер нису студирали. Социолошки аспект студирања такође је битан, јер је

лакше кретати се у том свету
уколико током студија упознате неколико генерација својих
колега и професора. Ипак, свака животна ситуација може утицати на ваш уметнички израз,
а завршавање уметничке школе неће од вас нужно направити уметника.
l Учествовали сте на великом броју групних и имали и
преко двадесет самосталних изложби. Да ли је данас лако доћи до изложбених простора и
колико уметнику значи да на
овај начин представља свој рад?
– Иако има пуно могућности за излагање, у Србији је данас тешко доћи до квалитетног, опремљеног и функционалног простора, а још је теже
испунити га квалитетним и актуелним радовима. Представљање уметности на изложбама веома је битно, јер ништа
не може заменити уживо гледање неког уметничког дела.
l Која вам је изложба најдража?
– Заиста је било много добрих изложби, продуктивних
сарадњи, лепих познанстава и
занимљивих пројеката. Посебно бих издвојио две изложбе у
организацији галерије „Штаб”:
„Узбудљиви градови” 2017. у
галерији „Штаб” и „Космички
пре де ли” 2019. у га ле ри ји
„Прогрес”.
l Кооснивач сте уметничког
студија од 2015. године. Каква
све дела настају тамо?
– Студио тренутно ради као
мали породични бизнис који
водим заједничким снагама са
својом женом Ивом. У студију
„Wolf Art” настају уметнички
дигитални принтови по мотивима мојих слика и понеки
про из вод при ме ње ног ти па.
Идеја нам је да, када студио

УЗ БУ ДЉИ ВИ ГРА ДО ВИ
У оквиру обележавања Дана града, 8. новембра у 19 сати у Народном музеју Панчево биће отворена самостална изложба слика Вука
Вучковића под називом „Узбудљиви градови”. Том приликом биће представљена нова
слика, на којој се налази Панчево.
„Узбудљиви градови” представљају радове великог формата, рађене техником уљаних боја на платну. Вук веома детаљно
слика панораме градова, истичући све
објекте који тај град чине јединственим и
препознатљивим. Свеобухватним начином
сликања, смештањем широких, панорамских кадрова у жижу посматрачевог погледа и интересовања, уметник жели да

приближи своју ликовну поруку испуњену
колоритом који недостаје свакодневици; да
истовремено информише и заинтригира посматрача о граду на слици, као и о граду у
стварности; да бојама забележи дух и темперамент градова, да остави културолошкоисторијски документ и ликовни скен свих
значајних места из аспекта садашњости и
прошлости. Радови ове серије стилски могу
бити дефинисани као мешавина надреализама, наивне и психоделичне уметности. У
њима се примећују утицаји из детињства:
сликовнице, лего коцке, видео-игре, али и
утицаји дела старих мајстора сликарства,
попут Боша и Бројгела.

постане довољно јак, поред мојих радова, то буде платформа
која би представила и друге домаће уметнике.
l Ширем кругу људи сте најпознатији по серији слика „Узбудљиви градови”. Које градове имате насликане и има ли
неких нових у плану?
– Њу чини седам слика великог формата изведених уљаним бојама на платну. То су
Београд, Њујорк, Нови Сад, Чикаго, Лондон, Беч и управо завршена слика Панчева.
На
њој сам радио читаве ове године, а сада се мало одмарам од
сликања и припремам изложбу. Немам осмишљену следећу дестинацију. Сваки град
је узбудљив на свој начин, тако
да сам сигуран да у сваком могу пронаћи мотивацију за рад.
Поред „Узбудљивих градова”,
радим на серији апстрактних
слика под називом „Космички
предели”.
l У каквом стању је данашња
уметничка сцена у Србији?
– Мислим да живимо у занимљивом времену. Први пут
– макар колико сам ја активан
– можемо говорити о уметничкој сцени или, да будем прецизан, о уметничкој сцени Београда. Тренутно постоји десетак уметничких галерија које
се баве савременом уметношћу,
које комуницирају и удружују
се. Праве се и први кораци
представљања наших галерија
и уметника на сајмовима уметности у иностранству. Кустоси
из страних земаља посећују Београд и интересују се за нашу
сцену. Појављују се и колекционари који се опредељују да
инвестирају у дела живих уметника. Након петнаест година
отворио се Музеј савремене
уметности и у њему се тренутно дешава изложба једне од
најпознатијих уметница данашњице. Неке стране компаније желе да купују дела савремених српских уметника по реалним ценама. Тако да, иако
нас чека много, много, много
посла, ја видим напредак и то
ме радује и мотивише.
l Какви су ваши планови за
наредни период?
– Тренутно припремам изложбу „Узбудљиви градови –
Панчево”, која ће се одржати у
Народном музеју Панчево, од
8. новембра до 8. децембра, на
којој ћу представити све радове из ове серије. Искористио
бих ову прилику да позовем
све Панчевце да је посете.
Мирјана Марић

У Панчеву се још пре 119 година производила свила, која се продавала по читавој
Европи. Ово најлепше платно је у фабрици која се налазила поред Тамиша правило
150 радника, а годишња производња је износила 150.000
килограма!
У оквиру панчевачке свиларе, која је почела да ради
1900. године, постојали су
велика предионица, магацин,
сушионица сирових чаура,
складиште за ферментацију
и глав на ста ни ца за про извод њу се ме на сви ле них
буба.
Производња свиле је плански подстицана, због чега су
се на територији Панчева садили дудови. Млади брачни
парови морали су да пре венчања саде ово дрвеће, а његова сеча је била најстроже
забрањена. У Панчеву и данас има дудова, а један део
града, парк поред железничке станице Панчево –Предгра ђе, због то га је на зван
Дудара.
Зграду Свиларе, која се истицала особеним архитектонским стилом којим је саграђена, Панчевци су годинама
звали „Галатеа”, јер је то италијанска реч за чауру свилене
бубе. Током грађења Свиларе
коришћене су тада најновије
методе за ојачавање конструкције, које су касније приме-

њене приликом изградње Ајфелове куле.
Занимљиво је и то да је
Панчево било седиште дирекције која је руководила свим
фабрикама свиле на територији некадашње Југославије.
Од 1948. године, када је нова
власт преузела објекте Свиларе и формирала предузеће
„Свилопрелац”, интерес за
производњу ове тканине све
више замире. Почетак краја
организоване производње свиле у Панчеву био је претварање управне зграде „Свилопрелца”, која је прешла у власништво болнице, у одељење
за ухо, грло и нос.
Након тога просторије предузећа „Свилопрелац” пресељене су у зграду Водне заједнице, преко пута хотела „Тамиш”. Уследила је интеграција „Свилопрелца” с београдским предузећем „Семе” и
преоријентација новонастале
фирме на трговину семенском робом.
Производња свиле у Панчеву је и званично престала 28.
априла 1967. године. Свилара
се интегрисала с предузећем
ГИП (гума и пластика) и од
тада па до престанка производње у ГИП-у то је била јединствена фирма. Тада је званично престала производња
свиле у Панчеву, после готово
240 година, колико је прошло
од када је почела.
М. Г.

IN ME MO RI AM

Јанош Фишер
(1958–2019)
У тешкој саобраћајној несрећи
која се догодила 28. октобра у
раним јутарњим сатима, када је
на неколико заустављених аутомобила налетео камион, погинуо
је 61-годишњи монсињор Јанош
Фишер, генерални викар Зрењанинске бискупије и дугогодишњи
жупник у Панчеву, Иванову, Старчеву, Ковину, Шушари, Скореновцу и Вршцу.
Поводом његове трагичне смрти Зрењанинска бискупија је саопштила да је сахрањен
31. октобра, после свете мисе, на месном гробљу у Иванову. Саопштено је и да никада неће бити заборављен и да
је преминуо у 36. години свештеничког службовања.
Јанош Фишер ће остати запамћен по залагању за очување традиције у неговању божићних обичаја и витлејемских игара и поновном покретању смотре културно-уметничких друштава Мађара на територији јужног Баната.
Након што је 2015. године одређено да настави службу
у Падеју, Фишер је обављао више одговорних послова, па
је најпре био судски викар, а потом, од 2015. године, и генерални викар.
Oстаће запамћено и то да је монсињор Фишер у време
када је службовао као жупник у Панчеву иницирао обнову сата на здању Цркве Светог Карла Боромејског који
претходно није радио скоро тридесет година. Ту идеју је
финансијски подржао НИС, захваљујући чему је сат поново прорадио 22. августа 2013. године.
Фишер је завршио класичну гимназију у Суботици
1977. године и Вишу теолошку школу у Ђакову 1983. године. У разговорима с верницима често је волео да каже
да морају да буду спремни и јаки да у животу издрже и
истрпе евентуалне патње и тешкоће. Према његовим речима, животним невољама кад-тад једног дана дође крај,
што је својим ускрснућем показао Исус Христ. Фишер
никада није заборављао да пред католички Ускрс честита
тај празник и православцима, како је волео да каже „мојој браћи православним хришћанима”...
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„ГЛОГОЊСКА ЈЕСЕН” ОДРЖАНА ЧЕТРНАЕСТИ ПУТ

ТЕШКА ГОДИНА ЗА КУПУС
Произвођачи имали
увећане трошкове
због кише и суше

Банатски Брестовац: До краја недеље биће завршена реконструкција дела фасаде Дома културе, а у току је и поправка крова на делу који проки шња ва, из над бал ко на.
Ускоро почиње изградња ограда на фудбалском игралишту.

Добра посета на
„Данима повртара”
Mанифестација коју су четрнаести пут приредили повртари
из Глогоња одржана је у недељу,
27. октобра, на тамошњој пијаци и оближњем платоу испред
Цркве Светог Петра и Павла.
Као и досад, произвођачи су
по промотивним ценама нудили поврће, удружења жена из
околине изложила су рукотворине и ђаконије, а било је и
разних других „занимација” –
од слаткиша до „шпеција” из
котлића. Нису изостали ни чувени свадбарски купус, као ни
сарма коју су припремале вредне „Глогоњке”.
И ова „Глогоњска јесен” протицала је по устаљеном режиму: ујутро је стартовала продајна изложба, на коју се нису
одазвали највећи произвођачи
из места, али то није умањило
утисак да посета никад није
била већа. На то су вероватно
утицали појачани маркетиншки приступ организатора, затим цена купуса од 20 динара
по килограму, као и наступи
фолклораша из секција Дома
културе и друштава „Веселија”
и „Јединство”, док су ученици
Основне школе „4. октобар” извели пригодан рецитал.
Поново је организовано такмичење за највећу главицу купуса, на које се одазвало тридесетак произвођача. Победила је она коју је произвео Горан Спасић, тежине 6.250 грама; други је био Маринел Муцуљ (5.750 грама), а трећи Бора Спасић (4.700).

Заштита у што ранијој фази
А када је реч о одлазећој повртарској сезони, сви се слажу да
је била најтежа у последњих
неколико година. Рецимо, један од искуснијих, Драги Лазаревски, истиче да је му је највише проблема задала актуелна јесења суша.
– Неке колеге чак још увек
заливају купус. Мени је тога доста, јер су трошкови ионако велики – гориво константно поскупљује, као и радна снага.
Ипак, ко се залагао, тај је направио неки резултат. Ту мислим

Месне актуелности

Банатско Ново Село: Хуманитарна изложба радова новосељанских ликовних уметника отворена је у петак, 25.
октобра, у Дому културе, а трајаће све до 1. новембра и сав

Поврће ишло по промо ценама
на заштиту купуса од штеточина. Користио сам проверене препарате с каренцама до 20 дана,
последњи крајем јула. Приноси
су ипак лошији, а ја очекујем
до три и по вагона, уместо прошлогодишњих пет. Продаја је
најтежа; робу носимо на разне
стране од Зелене пијаце до Београда – истиче Лазаревски.
Милан Јаћимовски каже да
је ове године купус засадио на
површини од једног хектара, а
да очекује око четири вагона.
– Поред мене, у производњи
учествују и други чланови породице: ћерка, зет, снаја, унуци, а син је главни што се тиче
продаје. Тако решавамо проблем радне снаге која се тешко
налази, па и за 250 динара по
сату. Највише радника долази
нам из Сефкерина, а с друге
стране има Глогоњаца који траже паре у зајам, али неће да раде – наводи Јаћимовски.
Поменути победник Горан
Спасић и његова супруга Весна кажу да купус саде на око
пола ланца, док друго поврће
гаје у пластеницима. Слажу се
да је ово тешка година.
– Рад и цена су исти, а трошкови расту. Неком је раније
стигао купус, као нама пре месец дана, али нико неће да га
кисели на 30 степени. Топло
време допринело је да главице
буду крупније, премда су увек
траженије ситније. Заштиту највише примењујемо у раној фази, а настојимо да што мање
прскамо, као и да тада користимо квалитетније отрове –
каже Спасић.

Догодине два дана
Заједничко за све претходне
учеснике „Глогоњске јесени” је
да свесрдно подржавају ангажовање председника Удружења повртара Глогоњ Данаила
Вучковског. И он је задовољан
„Данима повртара”, а сматра и
да је добра посета резултат појачане интернет презентације,
што ће се наставити.

Док неки Сефкеринци
зарађују знојећи се у
пољу, неки Глогоњци
радије зајме паре.
– Поред тога, следећу, јубиларну манифестацију продужићемо на два дана викенда. Приредићемо и озбиљнија такмичења, као на пример у кувању
купуса, јер припрема траје најмање шест сати. Што се продаје
тиче, трудимо се да повољнијим ценама привучемо људе, будући да купус могу да купе и
другде, јер нам је циљ и да промовишемо повртарску производњу, традицију и само место.
Будући да имамо нове чланове,
који су се, заједно с постојећим,
укључили у припреме овог догађаја, организација је била знатно
лакша него претходних година
– каже председник удружења.
Он се слаже с колегама да је,
насупрот томе, производња све
тежа. То је последица изузетно

хладног пролећа с много кише,
па је један део култура заостајао
и пропадао, што је отежало и
спремање земље за јесење усеве
и нова кашњења. Самим тим ни
приноси нису задовољавајући.
– Све је вукло једно друго.
Након тих падавина ушли смо
у дуготрајни сушни период с
високим температурама, који
су пратили мањи удари ветра.
Озбиљнија киша није пала више од четири месеца, што додатно погоршава ситуацију. Када је реч о ценама, јесу мало
више, иако ништа спектакуларно. Разлоге за то треба тражити
у мањку производа, што је последица ових временских услова, као и у томе што се људи лагано повлаче из овог посла, јер
је све тежи и тежи, а због одлива радне снаге, они који остају
проналазе друге, лакше и сада
мало плаћеније послове. Стога
људи којима је повртарство било додатни извор прихода смањују производњу или излазе у
потпуности, а то опет отвара
простор за неке друге. С друге
стране, промет на зеленим пијацама полако опада и трговина с накупцима замире. Све више се своди на директну продају, што маркетима, што прерађивачима. Из тога произлази
да је наша будућност у преради
производа или полупроизвода
који ће бити цертификовани и
подразумевати одређене стандарде квалитета и хигијене. Тако бисмо једноставније могли
да продајемо робу маркетима,
па и да је извозимо – најављује
Вучковски.

приход биће искоришћен за
лечење мале Петре. Oпшта
болница Панчево, у сарадњи
с Месном заједницом и Домом културе, у среду, 30. октобра, одржала је предавање
на тему „Превенција и рано
откривање карцинома дојке”
у Дому културе. Удружење жена учествоваће у недељу, 3.
новембра, у прослави 70. рођендана редакције на румунском језику Радио Новог Сада.
Долово: Чланице Удружења
жена „Доловке” учествовале су
у суботу, 26. октобра, на манифестацији у Владимировцу
под називом „Дуња и јесењи
плодови”. Музички „Паб квиз”
приређен је у петак, 25. октобра, а као најбољи познавалац
музике и филма показала се
екипа „Паори и паорице”.
Глогоњ: Привредно-туристичка манифестација „Дани повртара – глогоњска јесен” одржана је у недељу, 27. октобра, на сеоској пијаци, а у избору за најтежу главицу купуса победила је она коју је
произвео Горан Спасић. Предавање за пољопривреднике
под називом „Безбедност возача трактора у саобраћају”
биће одржано у четвртак, 31.
октобра, од 20 сати, у Дому
кул ту ре, на кон че га ће

управљачима поменутих возила бити уручене табле и регистрациона светла.
Иваново: Тридесет осма омладинска изложба фотографије
Србије отворена је у суботу,
26. октобра, у Дому културе,
након чега је изведена представа „И после мене – ја!”.
Завршени су радови на уређењу крова биоскопске сале у
поменутој установи. Месна
заједница поставила је два
дечја игралишта на углу улица Доже Ђерђа и 7. јула, као
и Гробљанске и 27. новембра.
Јабука: Пројекције филма „Војна академија 5” одржане су у
петак, 25. октобра, од 18 и
20.30, у Дому културе. Oпшта
болница Панчево приредила
је, у сарадњи с Месном заједницом и Заводом за јавно здравље,
предавање на тему „Превенција и рано откривање карцинома дојке” у уторак, 29. октобра, у Дому културе, а предавач је била др Љиљана Лазић.
Качарево: Председница Удружења жена „Етно кутак” Зора
Чубрић одржала је у четвртак,
24. октобра, на Сајму књига,
предавање под називом „Блогерке на селу”. Удружење Македонаца „Вардар Качарево”
припрема вече евергрин музике под називом „Неке песме
и неки људи никад не старе”.
Омољица: Банка Поштанска
штедионица отворена је у петак, 25. октобра, у Улици Живојина Мишића. Завршено је
постављање гребаног асфалта
на атарском путу Баваништански алеј у организацији Месне
заједнице и Града Панчева.
Старчево: Деветнаести међународни фестивал малих тамбурашких састава „Старчевачка тамбурица” уприличен је
у суботу, 26. октобра, у великој сали Дома културе, а према од лу ка ма и жи ри ја и
публике, победио је новосадски састав „Опус”. Одред извиђача „Надел” учествовао је
током протеклог викенда на
вишебоју у Идвору.

ДЕВЕТНАЕСТА „СТАРЧЕВАЧКА ТАМБУРИЦА”

Убедљиви „Опус”

ПРЕДСТАВЉАМО УДРУЖЕЊА ЖЕНА – „ЕТНО КУТАК” КАЧАРЕВО (3)

У фокусу чување традиције и хуманост
Међународни дан жена на селу обележава се од пре једанаест година сваког 15. октобра.
Отада се и у нашој земљи одржавају разне пригоде, с основним циљем да се назначе улога и допринос припадница нежнијег пола превасходно у унапређењу пољопривредног и руралног развоја.
У том погледу највећи допринос, без сумње, дају удружења жена, која функционишу у свих девет насељених места, па ће, поводом наведеног
празника, свако од њих бити
представљено у наредним бројевима „Панчевца”.
Удружење жена „Етно кутак”
основано је 2015. године у Качареву, а његова потпредседница Емина Радевска каже да
им је главна идеја била очување културе и традиције.
– Од почетка се број наших
чланица креће око двадесет
пет. Веома смо компактне и
ниједна превише не искаче, иако је формално на челу Зора
Чубрић, која је наследила Марију Јевић. Наша најстарија
чланица, тетка Јулка, веома је
активна и са своје 82 године,
док најмлађа има 45 година,

па нам је једна од главних намера да укључимо и друге младе суграђанке. То чинимо и помоћу пројеката, као што је „Ткање, ново знање”, који је финансирао Град Панчево, чији
је циљ учење рада на разбоју.
Сарађујемо и са школом, како

бисмо у наше активности укључили што више деце и упознали их са старим занатима. С
друге стране, за старије смо организовале „Блогерке на селу”
због потребе да путем интернета презентујемо наше производе. Многе чланице, различитих старосних доба, одлично

су савладале рад на компјутеру, па сада, рецимо, Данијела
Цветановић има страницу на
којој промовише свој уникатни накит, Мица Мандић – ручно шивене торбе, а ја – домаће
штрудле. Суштина је да кроз
удружење што више чланица

почне да стиче профит, јер засад, када продајемо рукотворине, зарада је симболична –
истиче потпредседница.
„Етно кутак” је препознатљив
по изради старинских колача,
штрудли, гранцли, ванилица и
другог пецива, али све више и
по хуманитарном делању.

– Учествовали смо у акцији
„Чеп за хендикеп”, како би лица са инвалидитетом, попут нашег Алексе Коларца, добила
неопходна ортопедска помагала или колица. Многи су се
укључили и напунили смо читав комби. Треба рећи да у мају
правимо „Етно-дан”, када окупљамо двадесетак удружења, а
активни смо и на „Сланинијади”. Сарађујемо и с Домом културе, Градом и наравно Месном
заједницом, која нам уступа просторије. Надам се да ћемо ускоро добити и неке на трајно коришћење, које бисмо уредили у
свом стилу. Одазивамо се на
разне манифестације у окружењу, а најбоље се дружимо са
удружењима из Панчева и Ковачице. Саме се финансирамо,
па смо ускраћене за даља путовања; најдаље смо стигле до Новог Сада и Зрењанина. Што се
осталог тиче, имале смо и ликовну колонију на којој је учествовало петнаест сликара с разних страна, међу којима и моја маленкост. Будући да пишем
песме, приредила сам и неке
поетске вечери, у чему су ме
здушно подржале и другарице
из удружења – наводи ова ангажована Качаревка.

И домаћи „Неолит” задовољио
Интернационални фестивал
малих тамбурашких састава
„Старчевачка тамбурица” приређен је деветнаести пут у суботу, 26. октобра, у препуној
великој сали Дома културе.
Том приликом су, поред домаћих оркестара, наступили
и гости из три стране земље –
Црне Горе, Републике Српске
и Хрватске.
Дочекани бурним аплаузима, учесници су у петнаестак
минута приказали своје умеће, што је све време пажљиво
пратио жири, којем је још једанпут председавао музички
педагог Петар Павлов. Док су
осведочени стручњаци већали, публику је анимирао старчевачки састав „Неолит”, сачињен од младих талената,

које већ годинама предводи
искусни примаш Жељко Радочај.
Они су напослетку, према
одлуци жирија, заузели треће
место, други је био хрватски
„Баторек”, редован гост старчевачке манифестације, а прво место суверено је освојио
фан та стич ни но во сад ски
„Опус”. Овог пута се и публика у потпуности сложила с
том одлуком, па је поменутим тамбурашима поклонила
убедљиво највише гласова.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Петак, 1. новембар 2019.

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

ВОЗИЛА
ПОНУДА

• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

ШЕВРОЛЕТ калос 1.2,
2006, нове гуме, очуван.
064/458-70-60. (284794)
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ИЗНАЈМЉУЈЕМ лимену гаражу на Стрелишту, на дужи период. 063/325-877.
(284783)

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

КУПОПРОДАЈА

062/873-19-80; 064/503-30-11

ПОНУДА

ФИЈАТ пунто 1.9 дизел,
2002. одличан, регистрован. 061/200-73-09.
(284937)

КУПУЈЕМ возила у било
ком стању од 70 до 1.300
евра. 062/193-36-05.
(284988)

ДАЕВУ такума, астрин мотор 2001, метан, хитно,
600 евра. 065/614-74-40.
(284959)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (282839/р)

ПРОДАЈЕМ опел астру караван, 2007. годиште, 1.6,
бензин. 060/525-41-07.
(284928)
ПРОДАЈЕМ опел астру,
2001. годиште, власник.
Тел. 063/801-49-32.
(284869)
ПРОДАЈЕМ мазду 323,
1994, троје врата за делове мотор ради. 064/16767-21. (284321)
ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В, црни,
тек регистрован, клима,
власник. 064/142-55-93.
(284933)
Стовариште „Близанци”
(282274)

нуди све врсте

064/158-44-10, 063/101-11-47

ДЕЛОВИ, југо, суза, кец,
мотори, петостепени мењачи, остало. 064/856-6065. (284933)
ПРОДАЈЕМ фијат стило
1.9 ЈТД, хитно. 060/53335-75. (284951)
ДЕЛОВИ за шевролет спарк, 900, 2007. 064/587-5024. (284896)

ПЕЖО 2007, 1.4, 2007, петора врата, фул опрема.
064/130-36-02. (284896)
ПУНТО класик, 1.2, 2012,
петора врата, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(284896)
ПУНТО 1, 60, 98, троје
врата, атестиран плин, истекла регистрација.
064/587-50-24. (284896)
ДОБЛО теретни, макси,
1.4, 2007, атестиран плин.
064/587-50-24. (284896)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (282839/р)

УГАЉ
Ковинска коцка
6.850
Сушени вреоци
12.700
и остале врсте угља
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
до 180 дана

(6/283154)

ПРОДАЈЕМ форд ка у изванредном стању и врло
повољно. 063/747-95-94.
(284806)

угља

ОГЛАСИ

063/832-29-79
069/716-463
КУПУЈЕМ фијат пунто од
2009. до 2012, од власника. 062/170-13-19.
(284862)

МАШИНЕ

КАНДИ машина за сушење, кондензациона, половна или за делове. 065/56788-83. (284909)
КАЗАН за печење ракије
издајем. Дуле, 064/16358-85. (284356)
ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних џакова. Тел. 064/424-95-10.
(284117)
КАВЕЗИ за коке носиље,
товне пилиће, черупаљку,
шурач, левке. 063/360165. (284505)
РАСПРОДАЈА кока носиља, у пуној носивости, по
цени од 200 динара комад
са фарме „Дабић” у Панчеву. Упис вршимо за 3.
новембар 2019. 013/377901. (284493)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 2 кв,
80 евра. 060/330-10-44.
(284918)

ПРОДАЈЕМ култиватор кубота Т 350. Тел. 064/116767-21. (284831)

МЕСНАТИ прасићи, јагањци, свиње. Могућност клања и печења. 060/037-1196. (284488)

ГАРАЖЕ

ГАРАЖУ у центру, продајем или издајем, Браће ЈоКУПУЈЕМ аута од 70 до
2.000 евра. 063/165-83-75. вановић 24. 064/190-3449. (284908)
(274988)

ПРОДАЈЕМ фрижидер
комбинацију, замрзивач,
веш-машину, може неисправно уз доплату.
064/129-73-60. (284939)

СТАРА грађа, шпорет на
дрва, бојлер 10 литара,
перомат. 061/644-62-07.
(284586/р0)

ПРОДАЈЕМ апарат за кокице, тремилицу, метал,
цеви, бушилицу- батерије.
068/401-59-77. (284843)

ПРОДАЈЕМ половне шпорете на дрва – два комада
и пећ ТА, 3.5 кв. 060/33923-66. (284940)
МАГНУЛИЦЕ полутке 220,
јарада 250, шиљеже бело.
062/167-16-81. (284941)
ПРОДАЈЕМ трпезаријске
столице, хоклице, фотеље.
013/258-04-67. (284957)
ПРОДАЈЕМ клизни плакар, повољно, као нов.
063/823-34-93. (284968)

ПРОДАЈЕМ молерски сто
за тапет - нов, веш-машина, фрижидер, шпорет
електрични. 064/290-4644. (284837/594/р)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећжи, 2, 3, 4, 6 кв, достава, монтажа. 061/19881-42. (284954)
ФОТЕЉА мојца, самачки
кревет, сто, столице, угаона гарнитура, сточићи.
063/861-82-66. (284929)
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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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
РАДНИМ ДАНИМА И 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
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити
и тромбоцити)
и ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА,
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара

Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара
Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•
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КУПОПРОДАЈА

ОГЛАСИ

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елементе,
судопера 3.000, нова.
063/773-45-97. (284965)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи,д остава, монтажа, гаранција, вршимо поправке. 064/588-95-48.
(284966)
НА ПРОДАЈУ топола и врба, камена коцка, калдрма, ивичњаци. 063/423466. (284973)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
ПРОДАЈЕМ јефтино брачни кревет, брачни кревет
са душеком 2 х 160. Тел.
013/320-920. (284764)

КУПУЈЕМ ТА пећи и ремонтујем ваше пећи.
063/705-18-18, 335-930.
(284861)

ПОЛОВАН замрузивач од
400 литара, плинска пећ
за кување, грејање.
013/601-281. (285003)

ПРОДАЈЕМ огревна дрва
багрем. 064/173-85-17.
(284770)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
сифон флаше, стари новац, старе играчке и друго. 063/705-18-18, 335930. (284861)

ПРОДАЈЕМ округли сто,
кауч и двосед. 064/35955-44. (284888)
КАУЧ у одличном стању,
врло повољно, цена 4.000
динара. 064/992-91-61.
(284889)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, гаранција. 063/705-18-18, 335930. (284861)
МЕСНАТА прасад на продају, услуга, клања гратис.
060/444-55-03., (284871)

Бесплатна достава
на кућну адресу

(8/275978)

• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински коцка
• Ковински орах

ПРОДАЈЕМ фотељу на
расклапање мојца 5.000,
ТВ LG 4.000, ТВ самсунг
4.000. Машина за шивење
кабинет багат – 4.000, столић дугуљасти 1.500.
063/821-02-89. (284774)

ПОТРАЖЊА

061/176‐34‐08
ПРОДАЈЕМ прасиће, тежина до 20 кг. Тел.
064/129-45-43. (284877)
ПРОДАЈЕМ веш-машину
електрични шпорет, равна
плоча, ТВ филипс.
063/158-27-50. (285011)
ПРАСИЋИ, балирана детелина на продају. Мића.
064/303-28-68. (285017)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ цер,
4.5 кв. Тел. 063/101-69-46.
(284795)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (284763)
КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче, шпорете, вршим
поправке истих. 060/52193-40. (284767)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (284827)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, олово, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре,
шпоете. 061/206-26-24.
(285001)

ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве на новој Миси.
061/200-73-09. (284937)
СТАРЧЕВА, кућа са локалом, 15 ари. (338), „Јанковић”, 348-025. (284947)
КУЋА, нова , Војловица,
180 квм, укњижена,
48.000 евра. 063/784-7134, 063/771-75-96.
(284964)

ПРОДАЈЕМ кућу, Качарево, 55 квм, одмах усељива,
старија, добро очувана,
мало баште, добро место,
папири чисти, продаје старија особа, паре су ми потребне за дом. Хитно. Више информација на
061/239-09-87. (284277)

КУЋА на Тесли, 60 квм +
15 квм, 1.8 ари плац,
33.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(284971)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
викендица, 10 ари,с труја,
вода, 18.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(284953)

ПРОДАЈЕМ легализовану
кућу на Кудељарсцу, 9 ари
плаца. 064/040-82-72.
(284002)
ОМОЉИЦА, новија кућа,
100 квм, 5,5 ари, 28.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (284980)
ЦЕНТАР, дворишна кућа,
89 квм, хитно, 38.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (284980)
КУЋА, 30 квм + 30 квм,
Маргита. 064/248-90-16.
(284981)
НОВА МИСА, 180 квм, гаража, ЕГ, 2 ара, 60.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (284946)

ПРОДАЈЕМ кауч Тахировић, регал, гарнитура
(тросед, двосед, фотеља,
као ново. 061/293-73-01,
069/577-65-36. (284856)

КУПОПРОДАЈА

ПЕСАК, викендица, фул,
15.000; кућа ПР + ПК,
35.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (284920)

ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност – башта, Новосељански пут, прво српско
поље. 064/128-22-06.
(284171)

РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од 1.600,
столице од 4.500. 060/60014-52. (284792)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (284666)

НАЈПОВОЉНИЈЕ

КУЋУ продајем са 7 ари
плаца, гаража, помоћни
објекти, сво покућство, цена договор. 064/510-6781. (284115)
ПЛАЦ, Миса са темељом,
папири, Баваништански
пут, 28 ари, струја. „Милка М”, 063/744-28-66.
(284920)

ПРОДАЈЕМО хитно усисивач кирби, тип sentria,
nov, неупотребљаван.
063/537-003. (284985)

ПРОДАЈЕМ кревете и душеке. 064/143-52-98.
(284882)
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КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне и неисправне, старо перје. 060/135-00-84.
(284954)

ПРОДАЈЕМ кућу Иланџа,
125 квм, 27 плаца, 18.500
евра. 065/342-23-91.
(284658)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, алуминијум, каблове, веш-машине,
замрзиваче, долазимо.
061/321-77-93. (285001)

БЛИЗУ центра кућа са две
стамбене јединице, цена
договор. „Лајф”, 061/66291-48. (284922)

КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, шпорете,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, све остало.
061/322-04-94. (285001)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАЦ на продају, 28 ари,
18.000. 064/256-61-64
(СМС)
КУЋА, 49 квм, колонија
Стрелиште, плац 2.5, усељива одмах. 063/852-7772. (283758)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у Иванову. Тел. 062/415359, 064/828-36-26.
(283955)

ПОЧЕТАК Тополе, сређена кукћа на 5 ари, 29.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(284922)

НА ПРОДАЈУ двоспратна
кућа, 250 квм, Качарево,
одлична локација.
063/401-052. (283657)
СТАРА МИСА, кућа 80
квм, 3,3 ара, 16.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (284946)
УРОША ПРЕДИЋА, кућа
за рушење, 7,61 ар,
66.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (284901)
ПРОДАЈЕМ плац са старом зградом у Панчеву.
013/401-607. (284891)

КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,
на 11 ари, усељива.
064/172-86-12. (284876)
СПРАТНА кућа, 150 квм,
плац 8.5 ари, 50.000. Кудељарац. 060/040-96-51.
(284897)
ВОЈЛОВИЦА, 74 + 83
квм, 5 ари, 35.000. (49),
„Мустанг ”, 062/226-901.
(284902)
МИСА, 83 квм + 50 квм, 4
ара, 32.000. (49), „Мустанг ”, 062/226-901.
(284902)
ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (284905)
ПРОДАЈЕМ кућу, Војловица, 70 квм, 6.5 ари плаца,
укњижена, струја, вода,
канализација, 17.000 евра,
договор. 066/341-920.
(285015
ПРОДАЈЕМ обновљену кућу, топола, плац 7 ари и
20 квм. 064/134-97-60.
(285016)
КУЋА 100 квм, 4 ара,
29.000 евра, реновирана,
усељива, 1/1, договор. Козарачка 10-б. Тел.
062/830-29-01. (285018)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000

КУЋА, Миса, ПР + ПК,
прелапа, ЕГ, гаража, помоћна. „Милка М”,
063/744-28-66. (284920)

КУЋА, старија, 5 ари, амбуланта Горњи град, само
63.000. 069/113-96-04.
(284887)

КУЋА, Ново Село, ПР +
ПК, прелепа, сређена, ЕГ.
„Милка М”, 063/744-2866. (284920)

ЛЕГАЛИЗОВАНА викендиИСПОРУКА ОДМАХ
ца, 25 квм, Баваништански
пут, вода, струја. 013/313ПЛАЦ 6.5 ари, три куће
583, 064/035-73-62.
посебне са посебним ула(284859)
зима, 100 квм + 70 + 60
квм. Цена 53.000 евра.
МИСА, 122 квм, две јединице, 7 ари, 38.000. (324), Тел. 062/830-29-01.
(285018)
315-703, 064/223-99-20.
(284863)
КУЋА, монтажна, нова, 70
НА ПРОДАЈУ плац на Каквм, 2.5 ара, 17.000 евра,
раули. Тел. 062/198-13-88. Козарачка 10-ц. Тел.
062/830-29-01. (285018)
(284872)

ХЕКТАР земље, поред асфалта, северна зона, инфраструктура комплетна,
16.000. 069/113-96-04.
(284887)
БРЕСТОВАЦ, нова, укњижена, 16.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (284920)

КУЋА, посебан део, улаз и
двориште, 70 квм, 13.000
евра. Тел. 062/830-29-01.
(285018)

063/893-89-87
065/893-89-87

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица. 013/618-625, може замена за гарсоњеру 28 квадрата. (284759/60)
ПРОДАЈЕМ викендицу која поседује употребну дозволу, налази се на плацу
од 29 ари, плац је на грађевинском земљишту. 370156, 064/005-70-26.
(2847689
ПРОДАЈЕМ плац 33 ара,
са кућом, Новосељански
пут 131. 064/276-08-08.
(284773)
НОВА кућа, центар, 194
квм, луксузно опремљен,
власник, договор.
063/232-757. (284843)
БРЕСТОВАЦ „Јабуков
цвет”, Дунав, продјемо 6
ари – са комфорном кућом 60 квм, засебном кофмроном гарсоњером 20,
остава 30 квм, тремовима
50 квм, све 1/1, цена само
25.000. 064/380-56-54.
(284787)
ПРОДАЈЕМ земљу у Доплову, Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (284810)
ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,
Банатско Ново Село, центар, повољно. 060/615-1024. (284822)
КУЋА 120 квм, два стана,
5,5 ари, Цара Душана.
064/075-23-67. (284833)
КУЋА, 140 квм, центар,
Иланџа, 17 ари, замена
доплаћујем. 064/075-2367. (284833)
КУЋА на продају у Старчеву. Тел. 063/219-388.
(284842)

Петак, 1. новембар 2019.

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу у Дубовцу, може замена за мањи
стан. 063/734-82-31.
(284850)

СОДАРА, војна зграда,
двоипособан, XII спрат,
усељив. 064/327-54-10.
(284847)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 27
квм, полунамештен, IV
спрат, поткровље.
063/818-75-44. (284853)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу или грађевинско земљиште у центру
Панчева. Звати, 063/18766-07. (284440)
КУПУЈЕМ мању кућу до
15.000 евра. Тел. 064/47575-17. (284782)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ОМОЉИЦА, строги центар, једноипособан, плац
код Бање, 7,6 ари.
064/021-19-31. (и)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/38288-88. (284625)
СТРЕЛИШТЕ, 38 квм, једнособан, I, тераса, 24.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (284863)
СТРЕЛИШТЕ, хитно, IV,
ЦГ, 84 квм + две терасе 12
квм, власник, усељив.
064/163-57-59. (284811)
МИСА, 133 квм, трособан,
гаража, двориште, 45.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (284863)
ТЕСЛА, 40 квм, једноипособан, дворишни, ЕГ,
18.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(284863)
ПРОДАЈЕМ двособан стан
код Спортског центра,
празан, одмах усељив.
064/348-01-57. (284866)
ТРОСОБАН, изузетно реновиран, 58 квм, Пепељаре. „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (284875)
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КОТЕЖ 2, 70 квм, V, ЦГ,
двоипособан, 40.000.
(300), „Ћурчић”, 063/80310-52. (284839)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре. Агенција „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (284971)

ОГЛАСИ

ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, Котеж
1, пети спрат, без лифта,
тераса. „Дива некретнине”, 064/246-05-71.
(284875)

СТАН, 260 квм, М. Горког
10, I спрат, 160.000 евра.
Тел. 063/804-07-85.
(285018)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, III, ЦГ, 33.000, догоТОПОЛА, приземни тросовор. (336), „Олимп”, 351бан, 80 квм, двориште,
061, 063/274-951.
22.000. (49), „Мустанг ”,
(284934)
062/226-901. (284902)
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
МИСА, сређена етажа,
88 квм, двособан, I,
104 квм, I, ЕГ, 38.000.
(49), „Мустанг ”, 062/226- 34.000. 063/744-28-66.
„Милка”. (284920)
901. (284902)
ТЕСЛА, 50 квм, без улагања, ВП, ЕГ, 38.500. (49),
„Мустанг ”, 062/226-901.
(284902)

КОТЕЖ, 58 + 100, доградња, вреди, 34 квм, полусутерен. 063/744-28-66.
„Милка”. (284920)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, ЦГ, IV, 28.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(284902)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, једнособан, у ентру,
новије градње, укњижен.
066/318_235.(284932)

ТЕСЛА, трособан, сређен,
усељив, власник. 013/331079. (284200)

КОТЕЖ 2, двособан, VI,
40.000; Котеж 1, двособан, IV, ЦГ, 30.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(284922)

МАРГИТА, новији део куће, 33 квм, ТА, 18.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (284902)
КОТЕЖ 1, квалитетан двособан, X, 57 квм, ЦГ,
40.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (284902)
ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар, 58.000
евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (284914)
ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
две терасе, II, 35.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (284957)
КОТЕЖ 1, сређен двособан, ВП, тераса, 38.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (284957)
КОТЕЖ 2, стан 58 квм, без
посредника. 063/167-8518. (284789)
НОВА МИСА, нов лукс
трособан, 95 квм, I, ЕГ,
57.000. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (284839)
НОВА МИСА, нов лукс
трособан, 92 квм, ПР, са
двориштем. (300), „Ћурчић”, 063/803-10-52.
(284839)

НОВО у Агеницји „Тесла
некретнине”, посебне погодности за продавце некретнина. 064/668-89-15.
(284704)
ЛАВА ТОЛСТОЈА, дуплекс,
троипособан, 80.000; Тесла, двоипособан, 48.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(284922)
НОВА МИСА, једнособан,
приземље, 15.000; дворишни код Стакларе, договор. „Лајф”, 061/662-9148. (284922)

ДВОИПОСОБАН стан, 71
квм, на продају, ЦГ, IX
спрат, сређен. 061/102-2746, 064/248-95-28.
(284924)

КОТЕЖ 2, двоипособан, V,
71 квм, ЦГ, 42.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (284976)

КОТЕЖ, 45 квм, мањи
двособан, леп, добра позиција, 35.500. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(284980)

ЦЕНТАР, 96 квм, II, нов,
73.000; салонски, 136 квм,
90.000. „Лајф”, 061/66291-48. (284922)

НОВО у Агеницји „Тесла
некретнине”, посебне погодности за продавце некретнина. 064/668-89-15.
(284971)

ЦЕНТАР, 48 квм, двособан, изузетан, кухиња,
ПВЦ, 36.500. (324), „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (284863)

КОТЕЖ 2, двособан преуређен у двоипособан, V,
ЦГ, усељив, 40.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (284934)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
38 квм, I, ЦГ, усељив,
24.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(284934)

КОТЕЖ 1, 2.0, ЦГ, IV, договор; дворишно, 34 квм,
10.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (284947)

ДВОРИШНИ, усељив,
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
укњижен, једнособан,
ЦЕНТАР, стан до улице, 40 13.000 евра. (679), „Трем
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
квм, погодно за локал,
01”, 063/836-23-83.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.
хитно, 29.500. (394), „Го(284953)
ца”, 063/899-77-00.
Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
(284980)
ТЕСЛА, 61 квм, VII спрат,
40.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
ШИРИ ЦЕНТАР, новија
ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле- (284971)
градња, четворособан, дутића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1. СОДАРА, троипособан,
плекс, 91 квм, III, ЦГ,
70.000, договор. (336),
ЦГ, VI, лифт, поглед на реКонтакт: Маријана, 063/693-944,
„Олимп”, 351-061,
ку. (679), „Трем 01”,
Љупко – 063/313-844
063/836-23-83. (284953)
063/274-951. (284934)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту 66 квм,
VII спрат, зграда са лифтом, леп поглед, близу
школе, обданишта и супермаркет, централно грејање, сигурносна врата,
ПВЦ прозори, подрумска
остава, повољно. Власник.
063/376-191, 063/376-189.
(285004)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, тераса, IV, без лифта,
30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(284971)
ТЕСЛА, двособан, V, сређен, 25.000, Маргита, I,
53. 063/744-28-66. „Милка”. (284920)
ТЕСЛА, Авив, једнособан,
35 квм, ЦГ, III, 30.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (284976)
СОДАРА, војне зграде, четворособан, реновиран, II,
ЦГ, 60.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(284976)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, V,
лифт, 35.500. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(284953)
КОТЕЖ 1, 78 квм, V, без
лифта, 35.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (284971)
ПРОДАЈЕМ стан у 7. јула,
хитна продаја. 061/32204-94, 061/206-26-24.
(285001)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ станове за реновирање, исплата одмах.
Агенција „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(284971)
КУПУЈЕМО двособан стан,
Котеж, Тесла, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (284946)
КУПУЈЕМ мањи стан до
10.000 на свим локацијама. 063/281-041. (284996)
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ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ двосоан потпуно намештен стан. Карађорђева. 064/994-13-16.
(284881)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ од власника двособан стан, локација Содара, Тесла, Котеж 2, до
IV спрата, обавезан лифт
и централно грејање.
063/637-673. (284816)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
опремљен, 50 квм.
064/158-15-90. (284925)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у кући, Стрелиште, код школе. 063/82161-83. (284926)

АГЕНЦИЈА „Дива”, Ж. Зрењанина 14, купује станове
и куће. 345-534, 064/24605-71. (284875)
ПОРОДИЦИ потребан
стан на Стрелишту на дужи временски период.
066/552-04-94. (285019)
КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(284953)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан 40 квм, јабучки пут, 100 евра.
062/830-29-01. (285018)

ИЗДАЈЕМ двосоан комфоран стан, намештен, ТА
пећ, плаћање за два месеца. Тел. 066/352-710.
(284893)
ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
двособан, приземље, намештен, Стрелиште.
065/890-68-32. (284897)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, први спрат, ЦГ.
063/872-16-40. (284995)
ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру на Котежу 1.
064/420-77-46. (284999)

СЕЛИДБЕ
• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и
демонтажа намештаја • Професионални радници
• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
ИЗДАЈЕМ стан у Жарка
Зрењанина 53-а, приземље, комплетно опремљен, 29 квм, са терасом.
Тел. 063/772-59-18. (ф)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(2840848)
ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру 17 квм, у Самачком.
Обавезан депозит.
069/271-63-99. (284849)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у центру, трећи спрат, ТА.
064/224-61-88. (2848579

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан са централним грејањем (калориметар), у Ул. Лава Толстоја
20-а. 063/204-314.
(285013)
НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, 90 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (285006)
ИЗДАЈЕ се поптуно празан
стан у центру, 130 евра.
Звати на телефон
060/1231-29-08. После 17
сати. (294978)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен дворишни стан,
код Болнице. 063/809-5172. (284782)

ИЗДАЈЕМ стан 45 квм,
стара Миса, близина БИГ
центра. 060/339-23-66.
(284940)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ два локала, могућност са пекарском
опремом. 064/482-65-53.
(283692)

ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-332 (284185/р)

ИЗДАЈЕМ опремљен салон
лепоте, центар, може и
празан. 063/734-82-31.
(284850)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
нова Миса. Тел. 372-677.
(284976)

ПРОДАЈЕМ посао у раду –
ћевабџиница, са комплетним инвентаром. Тел.
061/807-62-99. (284918)

ИЗДАЈЕМ собу, намештену, самцу са употребом
кухиње и купатила.
064/090-11-28. (284805)
ИЗДАЈЕМ, Котеж 1, празан једносоан стан, 34
квм, ЦГ, сутерен. 060/31861-30. (284807)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте,
раднички смештај, центар.
063/502-211. (284809)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан на Стрелишту. Тел. 064/180-86-98.
(284798)
ИЗДАЈЕМ стан двособан,
намештен, центар, грејање
ТА, депозит обавезан.
061/131-79-04. (284834)
ИЗДАЈЕМ двособан празан дворишни стан, без
централног грејања.
063/706-56-20. (284828)

ЛОКАЛ, центар, Б. Јовановић 12,5 квм, ве-це. (470),
„Дива некретнине”,
064/246-05-71. (284875)
ИЗДАЈЕМ двосоан намештен стан, дворишни улаз
посебан. 064/187-20-13.
(284938)

ИЗДАЈЕМ локал код Турске главе, 40 квм, 180
евра. 064/668-89-15.
(284971)

ПОСАО
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ Котеж 1, једнособан намештен, Цг.
063/804-12-72. (284947)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен
за два радника, центар,
повољно. 061/131-79-04.
(284955)

ЈЕДНОСОБАН, посебан
улаз, ТА, намештен, самци, центар. 061/225-11-19.
(284858)

ИЗДАЈЕМ комлетно намештен двособан стан, 80
квм, грејање на струју.
062/321-270. (284963)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ једнособан опремљен дворишни стан на Маргити.
060/434-83.-48. (284883)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
озбиљној девојци. Услови
одлични. 013/355-537.
(284969)

САЛОНУ у центру Панчева
потребни фризери. Плата
30.000. 065/555-54-44.
(284012)
ПОТРЕБНИ радници и
раднице за рад у месари.
063/470-009. (284461)
ПРИМАМО ново особље
за продају у пекари. Mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (284632)
ПОТРЕБНА жена за клање
живине, са искуством.
064/365-65-56. (284706)
ПОТРЕБНИ радник за рад
у производњи дрвене амбалаже. Информације
„Рас”, д.о.о. Старчево.
Тел. 013/631-066, у времену од 6 до 14 сати.
(284829)
ПОТРЕБНА конобарица,
Бифе „Бољи живот”,
065/521-47-96. (284864)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило, станарки у
Иванову. 064/372-94-71.
(284961)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике. 062/321-270.
(284963)

ПОТРЕБАН посластичар.
062/404-144. (284878)

ПОТРЕБНА спремачица.
060/043-52-98. (284882)

ИЗДАЈЕМ локал у Немањиној 8 код Шпица.
065/853-93-29. (284958)
ИЗДАЈЕМ локал 100 квм,
Војводе Путника 29.
063/278-250. (285012)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци.
064/116-38-83. (284937)

ПОТРЕБАН возач са Ц категоријом за развоз по Србији. 062/889-01-20
(СМС)
ПОТРЕБАН бурекџија.
062/404-144. (284878)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(284878)

СЕЗОНСКИ посао на
спортском објекту. Предност студенти и спортисти.
069/116-30-31. (284341)
ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер и ученица.
064/503-68-75.
(284517/518)
РЕСТОРАНУ Royal у Авив
парку, потребан конобар,
конобарица. 063/216-788.
(284542)

ТРАЖИ

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА
Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у Маркету „Идеал”,
013/333-162, 062/826-6502. (2184386)
PIZZERIJI NEW YORK SLICE потребни возачи. Доћи
лично или позвати на
060/380-39-35. (284189)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на индустријској
машини. 064/590-22-96.
(284813)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари Buona Sera, Ул.
Вељка Петровића 12-а.
063/130-75-40. (284785)

КРЧМИ Шареница потребне конобарице, хитно.
Тел. 064/349-93-43.
(284977)

ПОТРЕБНИ радници обезбеђења са и без лиценце.
Контакт телефон 064/65823-45. Аца. (ф)

ПРИВАТНОЈ фирми потребни КВ електричари до
45 година и помоћни радници. 062/847-00-95.
(284936)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19
и 37/19-др.закон)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр.3537 К.О.Панчево, Ул. Бранка Радичевића бр. 34, Панчево, за изградњу Вишепородичног стамбеног објекта П+2+Пс, израђен од
стране „Арт Пројект”, Београд, за инвеститорa
Стевановић Костадина из Панчева.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 12 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 01.11.2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19
и 37/19-др.закон)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр.6592 К.О.Панчево, за изградњу Вишепородичног стамбеног објекта По+П+3+Пс, у
Улици Милоша Требињца бр. 110, израђен од
стране архитектонског атељеа „Студио 3”, Панчево, за инвеститорa Јанковић Зорана из Панчева.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до12 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 01.11.2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.
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АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (284239)

ПОСАО

„КОД МАРКА” потребни
бравари са искуством за
ПВЦи АЛ. 064/243-81-60.
(284751)

ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализаПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
ције, водоводне адаптациИ
ХИГИЈЕНСКО
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА
је, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра поСЕРТИФИКОВАНИ инпуст. Долазим одмах.
структор јоге и мадерате013/348-139, 063/811-74рапеут, за подручје Панче- 89, Јовичин. (284890)
• Управљање стамбеним
ва и Београда. 063/786заједницама
РАДИМ све врсте физич94-81. (283875)
• Одржавање хигијене четири
ких послова, најповољније
пута месечно
у граду. 061/311-97-69.
• Деценијско искуство
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ (284895)
у пословима са
радови, кречење, глетоваПЕКАРИ у Старчеву, постамбеним заједницама
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгутребан радник са Б катего- ње, столарија, веома поУПРАВЉАЊЕ
• Наш тим брине за вас 24 сата
шења канализације, адапвољно. 064/280-26-15.
ријом, ноћна смена.
тације купатила, сервис.
(283511/р)
062/806-02-58. (284923)
Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
013/377-930, 063/115-71(7/279775)
СПОРТСКОЈ кладионици
67. (284903)
Balkan Bet потребне радПОТРЕБАН
ЕЛЕКТРИЧАР, поправља
ПРИПРЕМА пријемних сиМАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
нице за рад у шанку и кафрижидере,
замрзиваче,
пита, факултети и мала
бетонирање,
реновирање,
зину. За додатне информатура. Посетите нас.
бојлере, табле, шпорете,
кровови, стиропор, бавамације јавите се на број
РЕСТОРАНА разводи инсталације.
Панчево, центар. 064/594лит, фасаде, повољно.
064/803-66-90. (284921)
63-55. (285009)
060/521-93-40. (284767)
063/865-80-49. (284830)
ПОТРЕБНЕ раднице на по064/393-56-90(ф)
МАСАЖА релакс, тотално
словима припреме салата
опуштање комплетног теи печење роштиља Код ТоВОДОИНСТАЛАТЕР,
ла. Марија, 064/269-94му Лесковчанина.
уградња, одржавање воде,
87. (284931)
065/900-50-08. (284935)
Плата 60.000.
канализације, кабине, слаПОТРЕБАН помоћни рад- вина, бојлера, котлића.
Инфо на тел. 066/371-101
ник за рад у складишту,
ШЉУНАК, песак, сејанац,
(ф)
063/836-84-76. (283511/р)
заинтересовани нека се јаодвоз шута малим кипеве на број 060/713-80-58, ВОДОИНСТАЛАТЕР од 00 ВОДОИНСТАЛАТЕР пором до два кубика. Лаза.
ВРШИМ изградњу кућа,
до 24 сата, са дугогодиDesanio doo, Жарка Зререконструкцију, адаптаци- 065/334-23-38. (284823)
правка
старих,
уградња
шњим искуством при изњанина 106. (284815)
је, кровови, фасаде. Тел.
ради и комплет адаптаци- нових цеви, одгушења,
063/246-509. (284814)
монтажа
санитарије.
ПЕКАРИ у Старчеву поКЕРАМИЧАР, припрема и
ји купатила, кухиње.
062/382-394.
(284772)
требна жена за чишћење.
постављање свих врста ке060/747-53-36. (283992)
063/835-08-48. (284923)
рамичких плочица. ПоДРВОСЕЧА, исећи ће мовољно. 063/744-08-24.
торном тестером свако дрПОТРЕБАН сaрадник са
ПОТРЕБНИ
(2849569
во које вам смета.
познавањем рада на рачу063/369-846. (284776)
нару у програмима за цртање. Пријаве са CV слати
РАДИМО све физичке по- ОДГУШЕЊЕ купатила, куПотребна женска особа
SA ISKUSTVOM
на mail: szrmodelслове, рушења кућа, шупа, хиња, канализационих цеза посао
kids@gmail.com (284845)
064/393-56-90 бетона, ископи, бетонира- ви машинским путем.
ПОСЛОВОЂЕ
(ф)
ПОТРЕБНА радница са исња, одношење ствари.
062/640-741. (284821)
у ћевабџиници
куством у продавници ме064/122-69-78. (284778)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастиКОМБИ превоз робе, грашовите робе. Позвати до
Плата у зависности
ма, долазим, јефтино, 25
15 сати, 063/341-770,
ђевинског материјала, сеод искуства + пријава
Поправка старих кровова,
година искуства. 013/251услови одлично. Pro trade. лидбе. Иван, 064/243-82+ топли оброк.
израда нових кровова,
(285014)
78-97, 063/782-51-48.
85. (284087)
израда баџа,
Ћевабџиница
(284824)
постављање фасаде,
ВОДОИНСТАЛАТЕР: по„Хало Лесковац”
зидање и малтерисање
ЧАСОВИ, основе електроBRODICO потребни: елек- правке, преправке купатиТел. 062/896-39-78
технике. Професор са ве(7/284892)
тро и ЦО 2 заваривачи, га- ла, славине, вентили, одгуСЗР „Зоки”
ликим искукством.
шење канализације.
сни секачи, бравари.
062/827-89-20
062/801-97-58. (284826)
061/193-00-09. (284865)
064/160-32-34. (284944)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
ЧУВАЛА
бих
старију
особу
ПОТРЕБНА радница за
адаптације, поправке, заи
радила
по
кући
и
кувала.
ПОТРЕБНИ радници
рад на бувљаку. 064/132ПОТРЕБАН радник за рад
мене, одмах. 013/331064/923-34-75. (284841)
за рад у кухињи
98-12. (284777)
на бензинској пумпи у
657, 064/495-77-59.
и за роштиљем.
Панчеву. 063/775-29-92.
ОБАРАЊЕ стабала, коше(284974)
(284972)
Почетна плата за
Лимарији „Марковић”
ње корова, чишћења таваМАТЕМАТИКА, статистираднике са искуством
ПОТРЕБНА продавачица и
на, подрума, одношење
ПОТРЕБНИ
ка, физика, информатика,
50.000 + пријава
возач за рад у пекари.
ствари. 060/035-47-40.
грађевински
могућност месечног пла+
топли
оброк,
060/062-30-33. (2849869
(284778)
лимари и бравар
ћања, професор. Центар,
без искуства 45.000 +
ПОТРЕБНЕ раднице у проПожељно искуство.
СТОЛАРСКЕ и браварске
013/353-569, 066/405-336,
пријава + топли оброк.
даји и кухињи за ресторан
услуге. Александар.
069/117-60-11 (10/284741) 061/603-94-94. (284945)
Ћевабџиница „Хало Лековац”
и пицерију у Авив парку.
064/157-20-03. (284796)
Тел. 063/897-55-04
НЕМАЧКИ, часови свим
064/643-41-22, 013/377(6/284892)
ГЛЕТОВАЊЕ,
кречење,
ПЕНЗИОНЕР:
чувам
све
узрастима, преводи. При230. (2849849
столарија, кермика, ситни према за полагање свих
врсте објеката. Повољно.
ПОПРАВКА веш-машина,
ПОТРЕБАН посластичар.
грађевински послови.
Звати око 20 сати. Тел.
нивоа знања. 061/656-04бојлера, шпорета, пећи,
064/643-41-22, 013/37704, 352-892. (284989)
013/352-203. (284804)
061/288-20-19. (2848529
електроинсталација, га230. (284984)
ранција. 060/180-02-83.
ПИЦЕРИЈИ MAMMY по(283296)
требни пица мајстор, помоћни радник. 060/30336-37. (285000)
АЛУ-ПВЦ столарија, ро• Управљање стамбеном заједницом
летне, комарници, венециПОТРЕБАН продавац за
јанери, гуртне! Уграђујемтезгом у радњи на робном
• Информисање станара
поправљам. 064/181-25делу Зелене пијаце.
00. (284523)
064/386-47-55. (285002)
• Организација радова на текућем

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

МЕНАЏЕР

Потребни возачи Д категорије

КУВАРИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК

ПОТРЕБНА радница на
Зеленој пијаци. Макса,
063/194-18-94. (285005)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (284412)
ЧАСОВИ хармонике, кола,
трилери, песме, УЕУ „Балкан”. 060/632-46-90.
(284739)

и инвестиционом одржавању

ШТЕМОВАЊЕ бетона, рушење кућа, ситни радови,
кровови. 061/193-00-09.
(284865)

• Хитне интервенције

МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних.
Тел. 061/660-31-84.
(284869)

Бранислав Новаковић, пр
Контакт: 064/40-66-159

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови на крову.
065/535-24-56. (284870)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (284879)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око
прозора. Комплетне адаптације. 063/893-39-94.
(284906)
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ОГЛАСИ

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све послове. 061/321-77-93.
(285001)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (283985)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (284784)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја,
превоз бесплатан. 302820, 064/129-63-79.
(284715/р)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
013/310-300, 063/771-2416. (284582/р)

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 24. 10. 2019. године, донео решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Уградња
новог десалтера и повезивање са постојећим десалтером, са доградњом система за превенцију корозије, у оквиру реконструкције постројења атмосферске дестилације (Ѕ-2100), на катастарским
парцелама бр. 3559, 3558 и 3557 КО Војловица СО
Панчево.
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.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19
и 37/19-др.закон)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.
парцеле бр.4414 К.О. Панчево, за изградњу стамбено-пословног објекaта По+П+5, у улици Војводе
Радомира Путника бр.18, израђен од стране ДОО
„Геовизија” Панчево, за инвеститорa „ПРОБАНАТ
ИЗГРАДЊА” ДОО, Београд
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 01.11.2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.baltokad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (284156)

МОЛЕРСКИ, фасадерски,
гипсарски радови, поставка ламината, керамике,
проверите тип-топ +.
062/816-66-78. (284913)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, израда нових, преправка, поправка старих, расвета.
063/644-353.- (284960)

ДУБИНСКО антибакеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем
стану. 066/001-050.
(284793)

СЕЛИДБЕ, превоз аута,
мотоциклова, робе, изнајмљивање ауто-комби
приколица. 062/816-6678. (283913)

Комби превоз робе
и селидбе.
Зоран, 060/360-03-89.

ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ АЛУ и дрвену столарију, ролетне, сигурносна врата. 060/545-34-04.
(283864)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (284840)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253028, 064/444-66-74.
(284840)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији. 063/253028, 064/444-6674.(284840)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com
(284840)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање. 064/047-55-55.
(284911)

Тужна срца обавештавамо рођаке и пријатеље да је преминуо наш вољени отац

ПРЕВОЗИМ кипером повољно: шљунак, песак, сејанац, ризлу, црну земљу,
ораницу, одвозимо шут.
064/354-69-94. (284728)

РАДИМО: зидање, бетонирање, оправка старих нових кровова, разне изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (283932)

(7/274828)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (283520/р)

marketing@pancevac-online.rs

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, Та пећи,
поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-6805. (285008)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (284797)
DOO STARGLASS и DM
GLASS Панчево. Продаја
и уградња стакала на свим
типовима возила. Уградња
на вашој локацији. Позовите 060/701-30-14, и ми
долазимо до вас. (284846)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 061/28366-41, 064/390-00-87.
(284992)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа радника, одвозимо непотребне ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владиир.
(284791)

РАЗНО

ФЕРЕНЦ ПУСТАИ
Сахрана је одржана 30. октобра 2019, у 15
сати, на војловачком гробљу.
Последњи поздрав: син ДАНИЕЛ, ћерка
ТИЈАНА, супруга МИЛИЦА, снајка АЊА,
зет НЕБОЈША, унуци ОГЊЕН, ФИЛИП,
НИКОЛА и МИА
(35/284880)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу неважећом , регистарски број
ПА 986 Е, на име Маринко
Ђукић. (284818)

После тешке болести напустио нас је наш вољени

ПЕНЗИОНЕР, 64, познанство озбиљне шланг даме
до 52 године, дружење.
065/335-53-48. (284755)
ЗАХВАЉУЈЕМО инспекторима ПУ Панчево, на веома брзом проналажењу
нашег украденог љубимца.
Власници. Адреса познату
ПУ. (284970)
НЕСТАО бели перисјанер,
у понедељак, на Миси. Налазачу награда. 063/80858-16. (2848679

ДРАГОМИР САВИЋ
1953–2019.
Отишао си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших живота.
Ожалошћени: супруга ЗДЕНКА, син ВЕЛИБОР,
ћерка ВЕСНА, снаја ЗОРАНА, зет ДАНИЛО, унуци ДУШАН, ДЕЈАН, ЂОРЂЕ, МАРИЈА и ПЕТАР
(11/284800)

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав драгој

ДРАГОМИРУ САВИЋУ
од брата ДРАГОЉУБА и сестре
НЕВЕНКЕ са породицама

МИРЈАНИ СЈЕКЛОЋА
(12/284800)

Сахрана ће се обавити на Старом православном
гробљу, 1. новембра 2019, у 13 сати.

Последњи поздрав зету

Ожалошћени: ћерка МАРИЈА, девер МИОДРАГ,
заова ВЕРА са породицама, ЗОРИЦА и син, остала родбина, кумови и пријатељи
(67/285020)

Нашег највољенијег супруга и тату

ДРАГОМИРУ САВИЋУ
од шурака ФРАЊЕ и шурњаје БИЉАНЕ са децом
(13/284800)

Наша драга тетка

ДРАГОВИДА ЏАМИЋА
25. VII 1961 – 17. X 2019.

300-820, 300-830

испратиле смо до вечне куће 22. октобра 2019.
године.
Био је, и остао, наш понос.
Са бескрајном љубављу заувек неутешне:
супруга ЈАСМИНКА и ћерке ЈЕЛЕНА и ДРАГАНА
(54/284948)

ЈЕЛЕНА ОТАШ
1941–2019.
Напустила нас је 28. октобра 2019.
Увек ћемо је се са љубављу сећати.
Њени: МАРИЈА и ЗОРАН са породицама
(40/284899)
Наша драга

Последњи поздрав
У читуљи за Даринку
Јакшић, уместо: крштена Дарица, техничком
грешком објављено је:
крштена Дарка.
Извињавамо се породици, родбини и пријатељима
(71/р)

КРСТАНУ ШКРБИЋУ КРЦИ
од сестре РУЖИЦЕ и зета ЖИЛЕТА
са породицом
(66/285007)

ЈЕЛЕНА ОТАШ
1941–2019.
напустила нас је 28. октобра 2019.
Чуваће је у сећању њен брат ЈОВАН и снаја СОЊА
(41/284899)

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 1. новембар 2019.
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С великом тугом и болом обавештавамо
родбину и пријатеље да је 28. октобра
2019, у 61. години живота, трагично преминуо

Моја мама, моја душа, отишла је у вечни мир и спокој,
29. октобра 2019.

mons. ФИШЕР ЈАНОШ

ЗОРКА БОЖОВИЋ

30. X 1958 – 28. X 2019.

1937–2019.

Сахрана ће се обавити 31. октобра 2019. у
Иванову, након Свете мисе, са почетком
од 11 сати.
Ожалошћене породице
ФИШЕР и ВАСИЛЧИН

ПОМЕН

Речи су мале, дах на ветру вриснуо би од бола.
Волим те.
Твој син СРЂАН
(65/284992)

(33/284873)

Последњи поздрав Срђановој мајци

др БРАНИСЛАВ ЈЕРИЋ

Последњи поздрав нашој драгој

1. XI 2009 – 1. XI 2019.

С љубављу син АЛЕКСАНДАР
са породицом

ЗОРКИ БОЖОВИЋ
од пријатеља и колега
из Народног музеја Панчево

(53/284943)

(57/ф)

КОСАРИ БРКИЋ
Последњи поздрав

Последњи поздрав

1935–2019.

2. XI 2013 – 2. XI 2019.

Заувек ћемо чувати успомену на тебе.
Син АЛЕКСАНДАР са породицом
(2/284765)

Последњи поздрав
драгој тетки

МИРЈАНИ
СЈЕКЛОЋА
од кума НЕНАДА
ЂОРЂЕВИЋА
са породицом

КОСИ
БРКИЋ

МАРИЈА МИХАИЛОВИЋ
Време пролази, али сећање остаје.
Твој мио лик избледети неће, носићемо га заувек у нашим мислима и срцима.

Жена – Змај.
КАНДИЋИ

(68/285020)

Последњи поздрав

Тетка!

КОСАРИ
БРКИЋ

(5/284771)

Наш најдражи

Остала сам без највеће подршке.
Твоја СЛОБА
са децом

КОСАРА БРКИЋ

(59/284979)

Живела си најдуже од свих Ковачевића, била раме за плакање, гост за радовање...
Тешко ће бити без тебе.

од кума САШЕ
ВИТМАНА
са породицом
из Канаде
(69/285020)

Живећеш у нашим
срцима и сећању

7. новембра посетићемо твоју вечну кућу и залити је сузама

Братаница ДРАГИЦА КОВАЧЕВИЋ СФЕРА
са породицом
(58/284967)

(38/284894)

МИРЈАНИ
СЈЕКЛОЋА

Твоји најмилији

БРАНКО
СТАНОЈЕВИЋ

МИЛОШ ШАТЛАН

2008–2019.

Године пролазе, сећање не бледи.
ВУЈКЕ са породицом

Много нам недостају твој осмех и несебична доброта.
Твоји: супруга НАДА, син НЕБОЈША, ћерка
НАРАНЏА, снаја ДИВНА, зет ГОРАН и унучад
ЈЕЛЕНА, МИЛОШ, ПЕТАР и АЛЕКСАНДРА

(60/284983)

(63/284993)

СТОЈАН ТОПАЛОВИЋ

Једанаест година без
тебе, али са тобом у
срцу.
Твоја породица

(62/284991)

МИЛЕВА
ВУКОВИЋ
У суботу, 2. новембра
2019, у 11.30, даваће
се четрдесет дана нашој вољеној Милеви.

3. XI 2009 – 3. XI 2019.

ПОМЕН

Дванаестогодишњи
помен

Течи

Породице ВУКОВИЋ
и ТАДИЋ
(61/284990)

СЕЋАЊЕ

РАДОВАН
СЕКУЛИЋ

МИРОЉУБ
АПОСТОЛОВИЋ
Твоји: унук МАРКО
са породицом,
унук ДУШАН
и снаја СЛАВИЦА
(50/284930)

1945–2012.

РАДОВАН ДЕБЕЉАЧКИ
1. XI 2006 – 1. XI 2019.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
(24/284835)

Твоји најмилији

Никада те нећемо заборавити.
Супруга БОРИСЛАВА
и синови ДАРКО и
ДЕЈАН са породицама
(29/284856)

СТОЈАН
ПАНЧИЋ
Навршило се годину
дана од твоје смрти,
увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(55/284950)

МИЛОШ
ШАТЛАН
Хвала ти за све, био
си ретко добар човек.....
Породице ЈОЈКИЋ
и БЈЕЛОПЕТРОВИЋ
(64/284993)

ВЕСЕЛИНКА
НИКОЛОСКА
И даље си у свакој нашој причи.
Мама, волимо те.
Твоји: ИВО, ПЕРО
и ЉИЉА
(49/258917)

22

Петак, 1. новембар 2019.

У недељу, 3. новембра 2019. навршава се
четрдесет дана откако нас је прерано напустила наша

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

31. октобра навршавају се две године откако ниси са нама

ЈОВАНКА БОГОЈЕВИЋ

НЕНАД ЦАКИЋ

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ

1986–2017.
И сад си са нама, мила наша...

Најдража наша, остаћеш заувек са нама и
у нашим срцима.
Твоја породица: ЗОРАН, ВЛАДА, МИЛАН,
БРАНА, СТРАХИЊА, КОСТА и СТЕВКА

Недостајеш нам анђеле наш!!!

Твоји: мама, тата и сестра са породицом

Чувају те од заборава: ЗОКА,
МИРСА, ЛУЧИЈА, МИЦА, ГОЦА,
МИЉАНКА и ЉУБИША

(28/284851)

(25/284836)

Време пролази, али бол је иста. Док живимо ми, живиш и ти са
нама.

(21/284820)

СЕЋАЊЕ

Шест месеци откада није са нама

ДРАГОЈЕ ЗАРИЋ

ЈОВО
БУБЊЕВИЋ

Годину дана откако није са нама наша

3. новембра навршава се четрдесет дана
откако нас је напустила наша Јелена

РАДУНКА ПЕТРИЋ

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ
7. XI 1976 – 25. IX 2019.

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те
искрено воле...
А за нас постоје само сузе, туга и неизбрисив бол.
Док год живимо ти ћеш живети са нама. Мама.

1. XI 2012 – 1. XI 2019.

1936–2019.

Твоји најмилији: СЛАВИЦА, ВЕРА,
ТАЊА и РУЖА са породицама

Твоји најмилији

(15/284803)

(36/284884)

Било је лако волети Те.

Са поштовањем чуваће
успомену на тебе твоји
најмилији

Чувамо успомене и сећање на тебе.

Ћерке с породицама

Сећање на нашег тајку

(30/284855)

IN MEMORIAM
5. новембра 1989. године преминула је наша
мајка

С поштовањем БРАНКА и БРАНКО
(20/284819)

БОРИСЛАВ
ЖАРКОВ
БОРА

ЖЕЉКО ВУЛЕТИЋ
4. XI 2002 – 4. XI 2019.

ГОСПА БИЈЕЉИЋ

ДУШАН МИТИЋ

1993–2019.

1993–2019.
Вољени никад не умиру све док живе они који их се сећају.
Твоји најмилији

Сећање на твој лик
не бледи сине.
Мама МИЦА

Твоје ћерке САНЕЛА и ДАНИЈЕЛА
и супруга АНА

(8/284781)

(10/284799)

(43/284901)

Вољени никад не умиру док живе они који их воле.

5. XI 2009 – 5. XI 2019.

5. XI 2011 – 5. XI 2019.
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Породица
АТАНАСОВСКИ
(45/284915)

(56/284952)

(4/284769)

РАДОСАВЉЕВИЋ

СЛАВКО
ПОПОВИЋ
Успомену на тебе чува ћерка БИЉАНА са
породицом

Твоја деца: ДРАГИЦА, ЖИВКО, ЈЕЛКА
и БОЖАНА са породицама

3

3
РАДОСАВЉЕВИЋ

БОРКО
АТАНАСОВСКИ

Тридесет година болног сећања.

ЖАРКО

НАДА

ДРАГИЊА

1910–1993.

1923–1999.

1947–2014.

Заувек ћете бити у нашим срцима.
ДЕЈАН И НАДА са породицом

МИЛИВОЈ

ЦВЕТА

1942–1989.

1944–1999.

Сећање на наше драге родитеље, с љубављу и поштовањем трају и живе кроз нас.
ДЕЈАН и НАДА са породицом
(16/284800)

(17/284808)

Прошло је четрдесет дана откад је отишао тата

4. новембра навршавају се две тужне године од
одласка нашег

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59


Сређивање комплетне документације
и превоз покојника у земљи и иностранству



Уз купљену погребну опрему превоз гратис
у општини Панчево и 10% попуста
на каменорезачке услуге

СТОЈАН МАРКОВИЋ

ВЛАДЕ НЕСТОРОВИЋА

Чувају те у срцу ЉИЉА и деца

Породица

(37/284886)

(42/284900)

Извињавамо се породици Богојевић због
грешке у датуму помена за госпођу Јованку Богојевић. Објављено је 29. новембра, а требало је да
стоји – у уторак 29.
октобра 2019.
(70/р)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 1. новембар 2019.
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30. X 1999 – 30. X 2019.

У суботу, 2. новембра 2019. године, у 11 сати, дајемо годишњи помен нашој драгој прерано упокојеној

ДЕЈАН ЋЕЛАП

МИЛИЈАНИ РИСТОВСКИ

2. новембра 2019. ће бити година откако је наш
вољени

1968–2018.
Заувек си са нама и у нашим мислима не можемо и нећемо те никада преболети и прежалити, неописиво недостајеш.

Двадесет година с љубављу и поносом
чувамо успомену на Тебе. Недостајеш
нам.

5. новембра навршавају се три године откако није са нама наша драга колегиница

Твоји најмилији

Почивај у миру. Нека Господ и анђели небески упокоје твоју племениту душу и чувају је у свом царству небеском сада, навек и у
сву вечност.
Неутешне породице РИСТОВСКИ, ОКУКА и МАТЕК

(19/284817)

(27/284844)

У суботу, 2. новембра, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо четрдесетодневни помен нашој вољеној мајци

5. новембра 2019, у 11 сати, даваћемо четрдесет дана нашем вољеном

ДУШАН ГРУЈИЋ
изгубио животну утакмицу.
Увек га се сећамо.
Породица: ЉУБИЦА, ДЕЈАН,
ИВАНА, НИКОЛА и ЈАНА
(9/284790)

2. новембра 2019. даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

НАДИ КОСАНОВИЋ
ПИРОШКА
КРМПОТИЋ
1962–2016.

ДРАГАНУ РАДАНОВУ

9. XI 1953 – 24. IX 2019.
Твоји вољени: син ИВАН, ћерка МИЛИЦА,
снаја ЈЕЛЕНА, зет ЖЕЉКО, унуци ЛУКА,
ПАВЛЕ, ЂОРЂЕ и ДУШАН

Твоји: супруга БИЉАНА, ћерка БОЖАНА,
зет АЛЕНКО и унука МИЛИЦА

(23/284832)

(32/284860)

Са љубављу и поносом те помињемо, у
мислима и сећањима
чувамо од заборава.

СЛАВИЦИ МАГОШ
1954–2019.

2. новембра, у 11 сати, дајемо годину дана драгом оцу

Твоји „урбанисти”

Не постоје речи којима би се описала ова бескрајна туга и недостајање.
Живиш у нашим срцима.
Супруг ШАЊИ и ћерка АНИТА са породицом

(14/284802)

(52/284942)

МЛАДЕН РИСТИЋ

СЕЋАЊЕ

13. III 1950 – 23. IX 2019.

ЂУРО САМАРЏИЋ

1. новембра 2019, у 11 сати, одржаће се четрдесетодневни парастос на војловачком гробљу.
Његови најмилији
(39/284898)

9. XI 2018 – 9. XI 2019.
Тата... ! Прође година а туга и бол остала.
Ћерка СНЕЖА и зет ДРАГАН
(44/284910)

2. новембра 2019, даваћемо годишњи помен нашем драгом
супругу, оцу, свекру
и деди

ДУШАН
ЈЕЛАЧА

СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦА МАГОШ
Бол је превелика... Рана на срцу... Део душе недостаје.
Сестра ОЛГИЦА, СРЂАН и ЈОЦА
(47/284917)

2009–2019.
Десет година без тебе.
Чувамо те од заборава, сећања не бледе.
Твоји најмилији:
супруга ЈЕЛКА,
синови МИОДРАГ
и ЂОРЂЕ
са породицама
(7/284779)

ЂУРО
САМАРЏИЋ

ДРАГАН
СТОКИЋ
ГАГИ
Годину дана смо без
Тебе, али си у нашим
срцима.
Ташта ЛЕЛА, тетка
ЂУЂА са породицама
и теча БОЖИДАР

ДРАГОСЛАВУ
СТОЈАДИНОВИЋУ
1950–2018.
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Догађаји у ближој породици
натерали су вас да на живот
гледате другачије и да схватите како се он састоји од добитака, али и од губитака. Партнер вам пружа подршку и велики вам је ослонац.

Скоро је чудо како долазите
до финансија када их нигде
нема. Креативни сте, ваше
идеје ће наићи на одобравање у фирми, а предстоје вам
и сјајни контакти са странцима и краћи пут.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Ове недеље ћете лакше и брже долазити до новца.
Спремни сте на компромисе,
па ће и послови ићи брже и
једноставније. Партнер има
финансијске проблеме, па
пробајте да га мотивишете.

Скоро је сигурно да ове недеље долазите до новца, и то
кроз посао којим се бавите.
Пред вама је један дуг период у коме морате да размислите шта стварно желите да
урадите са својим животом.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пред великом сте животном
одлуком, па можда треба да
попричате с неким ко је
озбиљнији и разборитији. Када једном кренете у акцију,
нема посустајања. Само напред.

Будите мудри, не реагујте на
провокације и сви проблеми
ће се решити без много муке.
Стрелци који раде у сфери
уметности ове седмице ће готово сигурно профитирати.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Не схватајте олако своје обавезе, јер вам се и мала непажња може вратити као бумеранг. Ваш љубавни живот
стагнира. Страх од љубави
и жи во та до но си са мо
самоћу.

У ваш живот би могао да се
врати неко из ваше прошлости и да учини да се поново
осећате младим. Давно вам
је учињена неправда. Ово је
тренутак када ће се све исправити у вашу корист.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Једна заиста сјајна и успешна седмица. Помало сте исцрпљени, али успех који вам
предстоји кроз потписивање
пословног уговора или добијање кредита натераће вас да
све заборавите.

Каква год да вам је пословна, финансијска или љубавна
ситуација, потисните страх
који вас блокира и решење
ће се наћи само од себе. Не
може све у животу да се испланира.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Ова седмица је само почетак
лепих догађања на љубавном плану. Имаћете довољно новца да обавите једну
велику куповину, па зато
немојте бити шкрти према
себи.

(19. 2 – 20. 3)
Ове недеље ћете имати више
среће с поклонима и новцем
који не зарађујете сами. Изненадиће вас партнерова
искреност и пожртвованост у
напору да ваша веза или
брак успе.
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НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: ИВИЦА ФАЈХТ, БАХРЕИН

СПОЈ КРУТЕ ТРАДИЦИЈЕ И ЛИБЕРАЛНИХ ТРЕНДОВА

Бахреин,
стари и нови
Време је када се све више и наших суграђана отискује у бели
свет у потрази за издашнијим
извором егзистенције, а будући да свако, у већој или мањој
мери, чезне за родним местом,
„Панчевац” им пружа прилику
да се мало олакшају у тренуцима „носталгичарске” кризе.
У актуелном броју говориће
наш суграђанин Ивица Фајхт,
који већ дуго живи и ради као
спортски терепеут на Бахреину, малом острву у Персијском
заливу.
Наш суграђанин Ивица Фајхт,
којег многи Панчевци знају под
надимком Твист, рођен је 1962.
године у радничкој породици
која је живела у Радничкој улици у Старчеву. Kрајем 1993. године, у потрази за бољим животом, отиснуо се на грчко острво Крит. Тамо је испекао бројне занате, да би се пронашао у
послу физиотерапеута на спортској клиници у месту Хања.
Када је крајем прошлог века
стандард у Грчкој нагло опао,
његова тадашња супруга и он
загледали су се у смеру богатог
истока, такође ка острву, овог
пута у Персијском заливу. Тако се 2001. године нашао на
Бахреину, тачније у главном и
највећем граду Манами. Ову
вишенационалну државицу, у
којој живи милион и четиристо хиљада становника, називају и тамошњом Швајцарском,
захваљујући благостању заснованом на нафти, заправо на
пратећој индустрији, рафинеријама, банкарском сектору...
– Поред тога што смо морали да се прилагодимо клими и
људима, како је наш план био
да отворимо неку врсту рекреативног клуба, биле су нам
потребне и јаке везе, јер иако

смо радили у највећем спа центру, много више трошимо него
што штедимо. Просто, да би се
живело у Дубаију, мора се веома много зарађивати. Након две
године вратио сам се на Бахреин, двоструко јефтинији за живот, јер тамо има бар три слоја

људи и понуда прилагођених за
сваки од њих – истиче Ивица.

Пупчана врпца са Саудијцима
Тамо га је чекао посао терапеута у једном од еминентнијих
хотела, у којем и данас ради.
– Није лако, али волим то што
радим. Већина пацијената су
спортисти, а како сам и ја један
од њих, лако се разумемо. Углавном су то фудбалери, кошаркаши, у новије време и триатлонци. Највећа навала ми буде након неке веће утакмице, када
треба да им санирам ноге и леђа, као и уобичајене тегобе, попут истегљења препона или тетива. Куриозитет је да у већини

Ивица годинама ради као терапеут у хотелу „Голф”, који је
својевремено изграђен на мору.
– А сада је удаљен два и по километра. Толико се насипа, дограђује и једноставно се острво и физички увећава.
То олакшава плитко море, па је понекад потребно да ходате
километар како би вам вода била до појаса. Сама вода је
слана и претопла, а плаже сличне, голе, као у Улцињу. Има
тек неколико атрактивнијих. С друге стране, свака мало већа зграда има базен, док је за хотеле с три звездице то обавезно. И свугде су спасиоци, јер Бахреинци су зачудо
већином непливачи. То важи и за многе рибаре – истиче
овај одличан пливач.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Зато постоји и пробни период
од око месец дана, па ако се
супружници не „нађу”, ништа
од свадбе. И ја сам имао искуство с једном Бахреинком, додуше слободнијих схватања. И
лепо нам је ишло све док њена
породица није инсистирала на

Ивица Фајхт

ОСТР ВО НЕ ПЛИ ВА ЧА КО ЈЕ РА СТЕ

странци тамо уживају слободу
живљења, ипак се Арапи питају
за иоле озбиљније инвестиције.
Бахреин је мала земља, па се
новајлије, док се не докажу, гледају с подозрењем. Схвативши
да нам је идеја неизводљива,
провели смо извесно време у
Дубаију, баш у периоду рапидног успона тог града као туристичке меке, што је нагло подигло трошкове живота. Испало је да, без обзира на то што

предиван ресторан с видиковцем. Саудијци су одувек долазили на Бахреин, некад бродовима, а данас колима. Са изградњом моста то се утростручило. И главни разлог су те
слободе, које шеријатска друштва жестоко критикују. Али у

тих арапских земаља мушки терапеут нема права да ради са
женама – истиче Панчевац на
подужем привременом раду.
Иако и на Бахреину важе нека правила карактеристична за
исламске средине, та земља величине као пола Баната је, рецимо, од првог и неупоредиво
већег суседа Саудијске Арабије кудикамо либералнија. Но
те две државе повезане су дословце пупчаном врпцом.
– Реч је о мосту дугом 38 километара, којим дневно прође
и до милион људи у оба смера.
Нажалост, нисам га прешао.
Заправо, јесам допола, само до
места на којем је званична граница, где се налази и један

стварности је то само прича за
малу децу, будући да их доласком на Бахреин многи верници обилато конзумирају. Зато
туризам има огроман удео у
економији. Ипак, главна прича се врти око нафте, без обзира на то што на острву нема
великих налазишта, као у Судијској Арабији, иако је тамо
пронађена прва бушотина, која и дан-данас функционише.
Главни приходи су од рафинерија и других фабрика које се
баве прерадом, пре свега нафте и, рецимо, алуминијума и
све се то довлачи из Арабије.
Уопште, те две земље су вишеструко испреплетене, иако је
једна шеријатски устројена, а
друга неупоредиво либералнија – наводи Фајхт.
Бахреин је, не рачунајући
Дубаи, једина оаза слободе у
тој регији. Све се више живи у
западњачком стилу, што подразумева и ресторане и клубове у којима се точи алкохол,
па чак има и места где се отворено пропагира проституција.
– Ипак, велики број Арапа и
даље не пије, али да ожењени
имају девојку „са стране”, то је
готово нормално. Рецимо, један мој пацијент има три жене
– Бахреинку, Рускињу и Јорданку и са свима има децу, али
са своје 63 године има и швалерку. Када је реч о полигамним браковима, најважније је
да муж уважава све њих и да
једноставно може да их издржава. Због тога се пре ступања
у заједницу пролази ригидна
процедура у коју су укључене
породице са обе стране. Све је
договорно, чак и код оних који
су слободнијих схватања. Рецимо, био сам на неколико њихових свадби, а славље је подељено у два дана – за мушки и
женски део фамилије. Чак је и
обезбеђење истог пола, као и
конобари... Будући да ту има
много интереса, ретко, али ипак
се догађа да погодба пропадне.

неким стварима, попут мењања вере, за које нисам био расположен, па смо морали да се
разиђемо – каже Фајхт.

Принц као „ајронмен”
С друге стране, готово сви Бахреинци причају енглески, што
не треба да чуди јер пре него
што је то острво пре пола века
добило звање независне краљевине, било је британски протекторат.
– Негде око половине од укупног броја је домаће становништво, док су остало странци.
Највише је Индијаца, следе бројни грађевинци из Пакистана,
Бангладеша, па Филипинци, који су више за угоститељство, јер
боље говоре енглески. У последње време стижу и житељи бивших совјетских држава, и то
углавном муслимани из Узбекистана, Азербејџана... Наравно, најбоље послове добијају
Британци и Американци, махом као банкари и инжењери.
Све у свему, једна од главних
одлика ове земље је мултинационалност. Тако у крају где
живим има педесетак ресторана с најразноврснијим кухињама, а бахреинска је мешавина
турске, либанске, индијске. Јела су им већином од меса налик ћевапима или гиросу, а рецимо пилетину или говедину
најчешће с павлаком, луком и
другим поврћем умотају у неку
врсту тортиље. Заправо, то је
њихов традиционални хлеб под
називом кобус, који се пече залепљен за плафон пећнице, одакле га потом скидају куком. Када је реч о свињетини, може да
се набави по маркетима, а забрањена је само у ресторанима.
Изузев у полузатвореним клубовима, као што су британски.
И ја сам члан једног, па често с
девојком у сласт поједемо неко
ребарце – наводи Ивица.
Он додаје да је земља у последњих десетак година потпа ла под ути цај гло бал них

трендова, пре свега спортских,
као и музичких, па се све више
чују и рок, блуз, реге...
– То мене као рокера у души
и гитаристу из хобија веома радује. Нема великих бендова због
мале концентрације људи, осим
када држава субвенционише месец дана културе, па дођу и познатија имена, попут Клептона.
Зато има копија, и то најбољих
могућих, а занимљиво је да по
хотелима углавном свирају музичари с Филипина. Велика светска атракција несумњиво је
„Формула 1”, коју мало ко пропушта. Током три дана из целог
света сјате се фанови „великог
циркуса”, јер он то заиста јесте,
па поред трка има још сијасет
садржаја. С друге стране, Бахреин је подељен на навијаче
Бразила и Аргентине и „Реала”
и „Барселоне”, а домаћи фудбал их не интересује превише.
У последње време је популаран
и триатлон, нарочито откад је
принц, краљев унук, постао врстан светски спортиста. Имао
сам част да се такмичим с њим,
а ове године учествоваћемо обојица и на великом такмичењу
под називом „Ајронмен”, које
подразумева два километра пливања, 90 км вожње бицикла и
21 км трчања. Наравно, морам

ПА КЛЕ НЕ ВРУ ЋИ НЕ
Клима на Бахреину је таква
да је десет месеци паклено
вруће, а тек у јануару и фебруару температура падне
до 12 степени.
– Али и тад би могло да се
купа у мору. Најгоре је од
маја до септембра, увек преко 35 степени, а у јулу и августу они имућнији отпутују,
јер чак ни домороцима није
пријатно. Тада се не може
без клима-уређаја. Некад
давно постојале су грађевине које имају неку циркулацију ваздуха. Али прича се и
да је до пре пола века Бахреин био зеленији, а температуре ниже – каже Фајхт.
да напоменем да нисам светски
ниво, али само учешће велики
је подухват – закључује овај издржљиви човек.
Све то говори да се и ова земља контраста упадљиво мења. Много је доказа томе у прилог, као рецимо сазнање да су
некад породице имале по десетак деце, што већ поодавно
није случај.

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.

Птичарка
Ова предобра женка немачког птичара дуго је лутала градом и била у веома лошем стању. Има микрочип, али због пропуста
ветеринара он није унет у
базу података, тако да се
не може доћи до информација о власнику.
Стога, уколико неко препозна пса или зна некога коме недостаје овакав птичар, може га упутити на градско прихватилиште које се налази у Власинској улици број 1.
У супротном, ако се власник не јави, пса је могуће удомити.

Жућко
Малишан се налази у градском прихватилишту будући да га је неодговоран власник избацио на улицу без
трунке хуманости, не марећи за његову будућност.
Жућко је стар око три месеца и прави је мужјак са свим одликама малог
живахног штенета свог узраста.
Било би потребно да хитно пронађе
дом будући да долазе хладни дани, а
он је мали и подложан свим негативним утицајима средине и окружења.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КРОСУ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ДИНАМО ВИЦЕШАМПИОН

„ВОЗОВИ” ИДУ ПО РЕДУ ВОЖЊЕ
Динамо 1945 савладао
кулски Хајдук
Реми у дербију
„Жеље” и Сомбораца

Првенство Србије у кросу одржано је 26. октобра у Шапцу.
Већ по традицији, Атлетски
клуб Динамо важи за једног
од фаворита када је укупан
пласман у питању. Ове године клуб из нашег града морао
је да се задовољи титулом вицешампиона.
Најбољи резултат постигао
је пионирски тим Динама, који је освојио титулу првака Србије у трци на 2.000 м. Најбољи су били Андреја Божанић,
Лука Глигорић и Страхиња
Стевшић, али треба похвалити комплетну екипу АК-а Динамо, јер су сви чланови дали
свој максимум и тако допринели овом одличном резултату.
После овог такмичења Динамо заузима шесто место у генералном пласману успешности
атлетских клубова у Србији.

Такође у Шапцу, прошлог
викенда је одржан и „Крос
РТС-а”. Убедљиву победу на
500 метара и овог пута извојевала је Ксенија Мркела, док
је Јана Грујић била четврта.
Ксенија је овим тријумфом
такмичарску годину завршила на најбољи начин – са свим
победама.
Још једна лепа вест стиже
из АК-а Динамо. Наиме, члан
тог клуба Михаил Шуља налази се у Француској, где ће
бити учесник Светског првенства у ултрамаратону, у трци
на 24 сата.
Ово је једна од најтежих
дисциплина у спорту и не захтева само физички апсолутно спремног спортисту, већ и
његову менталну спремност
да издржи напор који траје
цео један дан.

За нама је још један викенд у
коме су љубитељи најважније
споредне ствари на свету у Панчеву и околини могли да уживају. А могу и да буду задовољни његовим исходом, јер су оба
панчевачка клуба у Српској лиги група „Војводина” наставила да нижу бодове...
Фудбалери Динама 1945 су
на Градском стадиону угостили Хајдук 1912 из Куле. После
боље игре „брзи воз” је остварио победу од 2:1 и тако наставио успешан низ.
Момци тренера Жарка Тодоровића су током целог сусрета имали иницијативу, а да
је било мало више концентрације, њихова победа је могла
да буде и убедљивија. Шансе
су промашивали Стојановски,
Станић и Милојевић, али „брзи воз” није одустајао.

Стефан Милојевић повисио на
2:0. У последњих десетак минута гости су заиграли офанзивније и кренули на све или
ништа, а успели су само да
ублаже пораз голом који су постигли у 86. минуту.
Динамо 1945 играо је у саставу: Анџић, Бобар, Дашић,
Каришик, Стојанов, Милоје-

У 23. минуту Стојановски је
идеално центрирао, а Станић
је главом захватио лопту на неколико метара од гола Куљана, али је погодио голмана Браћа. На одбијену лопту натрчао
је Немања Ахчин и послао је у
мрежу. После ове акције први
голман Хајдука 1912 морао је
да напусти терен због повреде,
а заменио га је голман Шмит.
„Брзи воз” је наставио и после одмора да буде тим који
доминира и ствара прилике.
Иницијатива домаћег тима крунисана је у 55. минуту, када је

вић, Ахчин, Шарчевић, Станић, Стојановски и Чордашић,
а прилику су добили Ђокић,
Недучић и Петровић.
– Честитам мојим играчима на још једној доброј партији. Током читавог сусрета
имали смо контролу игре, али
ми се не допада то што смо
опет пред крај меча примили
гол. Мислим да је то последица оног шока из прошлог кола, када смо у Бановцима потпуно надиграли ривала, а нисмо победили, јер смо примили гол у надокнади времена.

МЕЂУНАРОДНИ ЏУДО-ТУРНИР

МАЛИШАНИ НА ДОБРОМ ПУТУ...

Прошлог викенда, у организацији ЏК-а Партизан, у Београду је одржан међународни турнир у џуду Трофеј „Светислав Ивановић Ес”. Учествовало је око 500 младих
бораца из БиХ, Црне Горе и
Србије, а чланови ЏК-а Динамо заблистали су пуним
сјајем.
Златне медаље су освојили: Павле Радивојевић, Никола Раданов, Урош Ђуришић

и Алекса Ђуровић. Сребрна
одличја су заслужили: Давид
Мамојка, Андреј Нинић, Матеја Црњин, Филип Фаркаш,
Го луб Стри гић и Фи лип
Ћирић, а бронзама су се окитили: Павле Ћосић, Дивна
Ми ла но вић,
Ву ка шин
Станојковски, Ленка Станковић, Александар Поповић,
Ву ка шин Ми ло са вље вић,
Душан Станковић и Никола
Митић.

СТАРЧЕВЦИ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

БРОНЗА ЗА „ДРУЖИНУ”

треће место, с погођених 1.759
кругова. Тријумфовао је тим
из Пирота, с 1.785 кругова, а
само круг мање имала је другопласирана Инђија.
Панчевци су наступили у
саставу: пионири Огњен Лукић (172 круга) и Теодора
Кондић (180), јуниори Алекса Ракоњац (352) и Ива Ракоњац (368) и сениори Далибор
Павловић (372) и Дајана Антонић (315 кругова).

најбољи тим у лиги. Ми ћемо
покушати да се упустимо у трку за друго место, јер мислим
да Железничар нема премца у
овом рангу такмичења. Хвала
домаћинима на гостопримству,
све најбоље желим Железничару у наставку првенства – рекао је тренер Сомбораца, некадашњи играч београдске Црвене звезде и интернационалац Иван Гвозденовић.
И после једанаест утакмица
панчевачка „дизелка” је једини тим без пораза. Сада има
29 бодова.
– Гости су се показали као
изузетно добар и чврст тим.
Била је то јако захтевна утакмица. Моји момци су одиграли још један добар меч. Повели смо на време и створили
низ повољних прилика, а имали смо и пречку у финишу.
Идемо даље, ка свом циљу. Сигуран сам да мој тим има снаге да заврши започети посао.
Имамо још четири меча до краја првог дела шампионата. Идемо утакмицу по утакмицу, најпре желимо да јесењи део сезоне окончамо на првом месту
– истакао је тренер Железничара Душан Јеврић.
Популарна „дизелка” је овај
меч одиграла у саставу: Кнежевић, Јанкулов, Башановић,
Лазаревић, Аничић, Плавшић,
Јовановић, Илић, Стојановић,
Ковачевић и Ивковић, а прилику су у другом полувремену
добили и Мандић, Владисављевић и Танасковић.
Следећи викенд доноси још
један меч за фудбалске сладокусце у јужном Банату. Снаге
ће у Сакулама одмерити домаћи Борац и Железничар. Тај сусрет почиње у 13.30 и не треба
сумњати да ће привући велику
пажњу поклоника најважније
споредне ствари на свету.

МАЛИ „АКАДЕМЦИ” НИЖУ УСПЕХЕ

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

Прошлог викенда у нашем
граду је одржано финале Купа Србије у гађању из серијске ваздушне пушке у екипној конкуренцији.
Куриозитет овог надметања јесте да сваки тим чини
шест чланова, и то најбољи
појединци у мушкој и женској конкуренцији, у свакој
категорији.
Екипа Стрељачке дружине
„Панчево 1813” освојила је

Идемо даље. Предстоји нам
тешко искушење у Суботици.
Бачка 1901 „пуца” на сам врх.
Нама овај меч долази у невреме, јер имамо много повређених играча, али верујем да ћемо се током недеље добро припремити за опасног ривала –
истакао је на конференцији за
новинаре тренер Динама 1945
Жарко Тодоровић.
Дерби једанаестог кола Српске лиге „Војводина” одигран
је на СЦ-у „Младост”, где су
првопласирани Железничар и
четвртопласирани Раднички
1912 из Сомбора поделили фудбалски плен – 1:1 (1:0).
Лидер из Панчева имао је
иницијативу током целог сусрета, али су гости захваљујући сјајним интервенцијама свог голмана успели да извуку реми.
„Дизелка” је стезала обруч око
гола Сомбораца из минута у минут, а брава гостију коначно је
откључана у 43. минуту. Денис
Илић је одлично центрирао, Ивковић је ударцем главом лопту
послао у пречку, али на правом
месту био је искусни фудбалски вик Данило Ковачевић, коме није било тешко да пошаље
лопту на право место.
Сомборци су средином другог полувремена успели да изједначе голом из слободног ударца, а онда је „Жеља” заиграо
још офанзивније. Одлично су
шутирали Јордан Јовановић, па
Лазар Владисављевић, а Ђорђе
Ивковић је у самом финишу
утакмице погодио и пречку гола Радничког 1912...
– Изузетно тешка утакмица.
Железничар је био бољи у првом полувремену, ми смо нешто бољу игру приказали у другом, па је нерешен резултат
можда и најреалнији. Честитам Железничару на свему урађеном до сада. То је убедљиво

Много успеха протеклог викенда имали су и такмичари
Џудо клуба „Академија Јочић”
из Старчева.
На међународном турниру
„Све ти слав Ива но вић Ес” у
Београду учествовало је осам
ма лих „ака де ма ца”, а у
Старчево је стигло чак шест
трофеја.

Ђорђе Малетић је показао
апсолутну доминацију, јер је с
три ефектна бацања освојио
златну медаљу. За нијансу слабије борио се Мијат Вукосављевић, који је после две победе ипонима поклекао у финалу и заслужио је сребро. Одличје истог сјаја припало је и Лари Томић, а бронзе су заслу-

жили Вук Јовановић, Вања Шупић и Наум Сладојевић.
У исто време Петар Новаковић је представљао свој клуб и
своју земљу на „Адлер купу” у
Немачкој. То је најпрестижнији европски куп у конкуренцији млађих категорија, а ове године је окупио 2.500 учесника
из 43 земље.
После серије сјајних резулта та, као во де ћи на ли сти
ЏСС-а, Петар Новаковић се изборио за учешће на овом турниру, где чак ни три победе нису гарантовале освајање медаље.
Петар је имао баш толико
тријумфа, којима је дошао до
полуфинала. И тада је био доминантан, био је у предности,
а онда га је неискуство коштало пораза у последњих двадесетак секунди меча.
– Веома сам задовољан Петровим наступом у Немачкој.
Мало људи може да разуме шта
је све потребно да би се на оваквом такмичењу освојила медаља. Остаје жал, јер му је само
мало недостајало до трофеја,

али идемо даље. Петар је борац који обећава и у кога вреди
улагати – рекао је тренер Мирослав Јовић.
Пред ма лим бор ци ма је
будућност. Биће још дана за
мегдана...
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ИЛИЈА У ВОЂСТВУ

ЈОШ ЈЕДНА ВРЕДНА ПОБЕДА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Рукомет

Сенку на тријумф
бацила повреда
Цеце Ничевски

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ
недеља, 19 сати
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – СЛОГА
субота, 18.30

У суботу са Слогом

У просторијама ЕТШ „Никола
Тесла” прошле суботе је одржан други меморијални турнир
у решавању шаховских проблема, посвећен интернационалном мајстору Павлу Орлову.
Ове године такмичење је добило међународни карактер,
јер су се истовремено у Риги
надметали учесници из Летоније и Литваније. Већ по традицији, судио је мајстор проблемског шаха Зоран Сибиновић, а резултати наших учесника су се бодовали и за пето,
претпоследње коло Лиге решавача Србије.
Наш млади суграђанин Илија Серафимовић у конкуренцији најбољих решавача достојно
је бранио боје свог града и заузео треће место са 45 поена од
60 могућих. Серафимовић је
овим наступом наставио низ одличних резултата и задржао вођство у генералном пласману.

КУП ШАМПИОНА

Рукометашице ЖРК Панчева
још једном су обрадовале своје
навијаче. Девојке које предводи тренер Марко Крстић прошлог викенда су гостовале у
Смедереву, где су одмериле
снаге с Младим радником. Била је то утакмица петог кола
Супер Б лиге.
Иако је домаћи тим у овај
дуел ушао као благи фаворит,
Панчевке се нису уплашиле
изазова, одиграле су изванредну утакмицу и уздигнутих руку напустиле поприште окршаја: Млади радник – ЖРК
Панчево 21:29 (10:15).
Невена Џелајлија и њене саиграчице су од самог почетка
заиграле добро и контролисале су цео ток утакмице. Девојке из домаћег тима колико-толико су одолевале само до осмог
минута, када је резултат гласио 4:4. Панчевке су потом додале гас...
На голу тима из нашег града бриљирала је Милица Илић,
а Светлана Ничевски, Александра Васић и остале девојке које су носиле дрес Панчева би ле су не ми ло срд не у
нападу. Већ у петнаестом минуту било је 5:8, а рукоме-

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Фекетић: ЈАДРАН–ДОЛОВО
мушкарци
Ада: ПОТИСЈЕ–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ
субота, 16.30
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Србобран: ТРИЈУМФ–ЈАБУКА
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – БУДУЋНОСТ

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ВРАЊЕ
субота, 16 сати
мушкарци
Младеновац: МЛАДЕНОВАЦ–БОРАЦ

ташице Младог радника ниједном више нису чак ни припретиле гошћама...
ЖРК Панчево је играо у саставу: Милица Илић, Анастасија Грговски, Зорана Марковић, Тијана Симић (шест голова), Амелија Ускоковић, Невена Џелајлија (два), Теодора Стано је вић, Та ма ра Пет ко вић
(шест), Марија Митрић (шест),
Светлана Ничевски (четири),
Анастазија Јамбрушић, Тијана
Ристић, Ивона Пешић, Александра Васић (пет голова) и
Марија Ракиџић.

– Одиграли смо изузетно добру утакмицу. Био је то сигурно
наш најзрелији меч ове сезоне.
Изванредно је функционисала
одбрана, у којој је командовала
Милица Илић, голман. Сјајне
су биле и Марија Митрић, Александра Васић на месту пивота,
па Тијана Симић. Све девојке
заслужују похвале. Од првог до
последњег минута контролисали смо утакмицу. Ипак, велику
сенку на овај важан тријумф
бацила је повреда колена Цеце
Ничевски. Она је јако битан
шраф у нашем тиму, али шта је

ту је, идемо даље. Очекујемо
серију тешких мечева против
кандидата за пласман у виши
ранг – рекао је у телефонском
разговору тренер ЖРК Панчева Марко Крстић.
Већ у суботу, 2. новембра, у
Халу спортова на Стрелишту
долази Слога из Петровца на
Млави, тим који је у досадашњем првенству претрпео само један пораз. Утакмица почиње у 18.30, а уз помоћ с трибине девојке из ЖРК Панчева
лакше ће се супротставити великом фавориту.

ВАТЕРПОЛИСТИ МЛАДОСТИ БОРАВИЛИ У РУСИЈИ

Прошлог викенда у бањи Ковиљачи одржан је пети међународни турнир у каратеу под
називом „Куп шампиона”. У
конкуренцији 240 такмичара
из 30 клубова из Хрватске, БиХ
и Србије надметало се и пет
бораца КК-а Младост.
Најсјајније одличје освојила
је полетарка Дуња Јовановић.
Сребрне медаље су зарадили
Филип Вујиновић, Новак Николић и Милош Милутиновић,
док се бронзом окитио Марко
Милутиновић.
Ови дечаци су чинили и тим
КК-а Младост у борбама, који
је освојио сребрно одличје.

ТРКА У ВАЉЕВУ
На уличној трци у Ваљеву, у врло јакој конкуренцији, чланови
АК-а Тамиш су заблистали.
У тркама најмлађих златне
медаље су освојили Нина Радовановић, Ђорђе Арсић и Стефан Марић, сребром се окитила Олга Лисицин, док је Ања
Мимић зарадила бронзу.

Емилија Јелесијевић је друга стигла на циљ у трци на 700
м, Сања Марић је тријумфовала у трци на 800 м, а у истој
дисциплини Алекса Нертица
је зарадио сребро. У групи старијих пионирки Ања Марић је
била најбржа на 800 м, а Милица Банчић је трећа стигла
на циљ. Јуниорка Милица Кнежевић заслужила је сребро у
истој дисциплини.

Н. Милић, Л. Аврамовић, Ј. Божић, М. Златковић, О. Кузмановић, Л. Драган, М. Атанасов
и К. Станојевић. Екипу су предводили тренери Лазар Панајотовић и Слободан Станчул.
Наши дечаци су понели позитивне утиске, а једнодневни
обилазак Москве посебно их је
импресионирао.
Ово лепо спортско дружење
биће настављено на пролеће,
када ће дечаци из Торпеда гостовати у нашем граду, на меморијалном турниру „Миленко Петровић”.

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: ВИРТУС БАКЕТ – БНС
петак, 21 сат
Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ
недеља, 16 сати
Б. Н. Село: БНС–ДИНАМО

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Суботица: БАЧКА 1901 – ДИНАМО 1945
Сакуле: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–БЕГЕЈ
недеља, 13.30

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Смедерево: М. РАДНИК – ЖРК ПАНЧЕВО 21:29
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–МОКРИН
мушкарци
Апатин: АПАТИН–ДОЛОВО
Јабука: ЈАБУКА – Н. ПАЗОВА

29:19

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Елемир: НАФТАГАС – ОРК ПАНЧЕВО

30:24

20:19
27:20

Одбојка

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКА 013 У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ
Сјајан посао обавили су челни људи ОК-а Одбојка 013 када су ангажовали искусне, суперлигашке играчице, а уз то
и наше суграђанке. С доласком девојака које су оставиле озбиљан траг у српској женској одбојци популарност овог
спортског колектива постаје
све већа.
Тако Одбојка 013 тренутно
окупља преко 300 девојчица из
Панчева и околине, а активно
је чак девет селекција. Шест
екипа Одбојке 013, разних узрасних категорија, надмеће се
у Развојној лиги Београда, а
три селекције овог спортског
колектива игра у такмичењима под окриљем Одбојкашког
савеза Војводине.
Да се с девојчицама одлично ради, показује и податак да
је Одбојка 013 у Развојној лиги Београда до сада одиграла
дванаест утакмица, а има скор
од једанаест победа и само једног пораза.
Ипак, вредност и квалитет
неког спортског колектива огледају се кроз резултат сениорских тимова. Одбојка 013 је
ове сезоне оформила заиста јак
састав, па је без икакве дилеме
главни фаворит за освајање
шампионске титуле у Првој војвођанској лиги.
Девојке које предводе тренери Иван Крговић и Влади-

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СТРЕЛА
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – РАДНИЧКИ (К)

ПУН КОФЕР УТИСАКА ИЗ МОСКВЕ
Ватерполо клуб Младост из
Панчева већ десет година гаји
пријатељске односе с московским Торпедом. Недавно су дечаци из нашег града учествовали на турниру одржаном у
предграђу главног града Русије, који је организовао ВК Пионер из Раменскоја.
Тим Младости чинили су дечаци рођени 2006. и 2007. године, а у Москви су боравили:
Д. Јаковљевић, Б. Дејановић, З.
Оберкнез, М. Бојковић, Р. Ристић, Н. Минић, У. Милковић,
А. Митровић, П. Михајловић,

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Кикинда: КИКИНДА – ОДБОЈКА 013

ПРВА ЛИГА
жене
С. Митровица: СРЕМ–ДИНАМО
мушкарци
Панчево: БОРАЦ–ВГСК

3:0

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВРШАЦ

3:0

3:0

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД

78:72

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

80:79

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ХАЈДУК 1912
2:1
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ 1912 1:1
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Пландиште: СЛОГА–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР

1:0
2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈЕДИНСТВО
Иваново: СТРЕЛА–ПОТПОРАЊ

3:2
0:4
3:0

ШАХОВСКИ КУТАК

Kippin
8
7

мир Јованчић прошлог викенда су оствариле и други овосезонски тријумф, такође врло
убедљив: Одбојка 013 – Вршац
3:0, по сетовима 25:17, 25:8 и
25:13.
Већ сам поглед на коначан
исход довољно говори о односу снага на паркету панчевачке Хале спортова. Наташа Божић и њене другарице доминирале су у свим елементима
игре, па гошће нису имале ни

грам наде да могу да начине
неко изненађење.
Одбојка 013 играла је у саставу: Марија Марић, Милана
Нићифоровић, Милица Кужић,
Николина Весковић, Драгана
Марковић, Софија Ашанин, Бојана Белић, Катарина Шоштарић, Јелена Петров, Анђела Вујанић, Јована Кљаић и Наташа
Божић.
Треће коло на програму је
наредног викенда. Девојкама

Одбојке 013 предстоји пут у
Кикинду и мегдан са истоименим домаћином.Утакмицама
четвртог кола прошлог викенда је настављена првенствена
трка
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Те2)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наопако
Постоје само две врсте људи: лоши и добри.
Или обрнуто.
Може да буде и наопако, кад се вербално разради.
Лоши мисле да могу да мељу добре, док им се добрим не врати.
Онда се збуне, па размишљају...
Неки од њих постану добри.
Ни добри нису имуни на обрнуто, танка је граница.
Зато точак никада не може да буде наопак.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ДО ТРИЈУМФА
ПОСЛЕ ПРОДУЖЕТКА
Друга победа панчевачких
кошаркаша
Следи гостовање у Чачку
Четврто коло Кошаркашке лиге Србије,
које је било на програму прошлог викенда, донело је и другу победу екипи
Тамиша. Момци које предводи тренер
Бојан Јовичић угостили су популарне
„клонфере” из нашег главног града у
Хали спортова на Стрелишту. Био је то
меч за одбојкашке сладокусце, с много
жара и борбености, у регуларном делу
утакмице није било победника, играо
се и продужетак...
На крају су се радовали момци из
Панчева: Тамиш – ОКК Београд 78:72,
по четвртинама 10:16, 23:18, 20:19, 15:15
и у продужетку 10:4.
Гости су много боље ушли у овај дуел. Играли су агресивно у одбрани и
ефикасно у нападу и потпуно изненадили Сашу Радовића и његове саиграче. ОКК Београд је на почетку утакмице повео с 10:0, па је тренер Тамиша Бојан Јовичић морао да реагује.
После тајм-аута његови кошаркаши су
заиграли мало агилније и успели да
при ми ре сил не на ле те го сту ју ћих
играча, а коначно је прорадио и шут.
После првих десет минута ОКК Београд је имао предност од шест поена –
10:16.

Друга четвртина донела је много боље издање Тамиша. Предраг Прља и
Алекса Чабрило били су нерешива енигма за госте. Постизали су ефектне кошеве, разигравали клупске другаре...
Тим из нашег града успео је да стигне
предност Београђана, који су на полувреме отишли са само „пола коша” предности – 33:34.
После одмора се разиграо и Џеред
Роудс, који је био зачетник резултатског преокрета у трећој четвртини. Постигао је две „тројке”, донео предност
свом тиму и саиграчима улио додатну
дозу самопоуздања, али и подгрејао атмосферу на трибини панчевачког „храма спорта”. Тамиш је водио и са седам
поена (51:44), али је на крају треће четвртине на семафору писао резултат
53:53.
Праву кошаркашку драму донео је
последњи период утакмице. Средином
четврте четвртине ОКК Београд је имао
и девет поена „вишка”, али Тамиш се
није предавао. Конце игре у своје руке
преузели су Николић и Васић и успели
су у својим намерама. Тамиш је стигао
до изједначења, продужетка и – нове
шансе за победу.
Додатних пет минута сјајне кошаркашке представе у нашем граду протекло је у апсолутној доминацији домаћег тима. Ношени подршком с трибине, кошаркаши Тамиша више нису дозволили никакво изненађење. Прља и

Николић били су у главним улогама,
али честитке заслужују сви момци који
су прошле суботе носили дрес Тамиша.
– Честитам момцима из оба тима на
борбености и квалитетној игри. Борили
су се мушки, за сваку лопту, акцију,
сваки скок. Заиста су дали све од себе.
Мој тим је красила феноменална енергија, али ни гости нису много заостајали. Лепо је било бити део овакве представе – рекао је тренер екипе из нашег
града Бојан Јовичић на конференцији
за новинаре одмах после утакмице.
После четири кола Тамиш има скор
од две победе и два пораза. За млад и
потпуно реновиран тим у односу на прошлу сезону нормално је да има осцилације. Ипак, како првенство буде одмицало, не треба сумњати да ће Тамиш
деловати све боље.
– Била је то физички врло захтевна
утакмица. Јако лоше смо почели, али
смо у наставку некако успели да се консолидујемо и вратимо у свој ритам. Мислим да је наша већа жеља за победом
овог пута преовладала. Ово је веома важан тријумф за нас – истакао је сјајни
кошаркаш Тамиша Предраг Прља.
Следећег викенда екипа из нашег града наћи ће се вероватно на најтежем искушењу до сада. Следи јој пут у Чачак и
мегдан с домаћим Борцем, који има
своје место у самом врху српске кошарке и максималан учинак у досадашњем
шампионату.
А. Живковић

Пола
Кад филозофи кажу да не треба сагледати део појаве,
већ њену целину, суштину, немају појма о чему причају.
Али то им је посао.
Па, није баш тако.
То је, евентуално, пола истине.
Тек кад човек својим очима види да су ствари
преполовљене, да имају полове, онда се у то и увери.
Филозофирам, мислим, филозофирам.

НАДМЕТАЊЕ У ШАХУ

БРОНЗАНА МЕДАЉА ЗА ВУКА КАНАЧКОГ
Још један члан ШК-а „Аљехин” заблистао је на великом такмичењу.
Прошлог викенда је одржан турнир
„Победник”, на коме су се такмичари
борили и за рејтинг-поене.
У веома јакој конкуренцији Вук Каначки је освојио пет бодова из седам
партија и тако заузео треће место. Вук
је и овог пута, као један од најмлађих
учесника у групи, показао да му игра са
старијим противницима не представља
проблем.
Деца из ШК-а „Аљехин” настављају
континуитет освајања медаља на свим
турнирима на којима учествују. А. Ж.

Одмор
Е, кад чобанин одведе овчице на испашу...
Милина. Завали се. Свира у фрулицу.
Напујда кера да повремено залаје.
Или лично запрети батином.
Овчице стоје мирно, скоро да салутирају, али аплаудирају.
Опет свира у фрулицу.
Шта год ’оће, зна да га се боје.
А око њега је прелепа, мирисна стварност.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Теодора Биро,
гимназијалка:

Невена Видаковић,
гимназијалка:

– Планирам да
учим преко дана, али и
да изађем с
пријатељима. После
тога бих отишла на
рођендан, а једно вече
идем и на журку.
Морам некако да
уклопим и тренинг.

– Посетићу бабу у
Сомбору. Кад се вратим,
ићи ћу на час бубњева.
Можда нећу стићи да
учим, желим да се
одморим. Одвојићу
време и за пливање на
Градском базену.

Антоније
Станковић,
гимназијалац:
– С друговима
ћу проводити
време. Понешто ћу
да одрадим и
за школу.
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