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Хроника
Ако видите насиље,
У НОЋИ ИЗМЕЂУ СУБОТЕ И НЕДЕЉЕ, НА БАВАНИШТАНСКОМ ПУТУ

ЛЕКЛР ПОГИНУО У ЈЕЗИВОМ УДЕСУ
Шездесетдвогоддшњд
лекар погднуо у аутомобдлу
два сата после поноћд
Преврнуо се на кров д
упао у канал, брздномер
показдвао 180
кдлометара на сат
Др Миодраг Симић (1956), лекар опште
медицине у Здравственој станици „Нови град”, погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у ноћи између суботе и недеље, на Баваништанском путу, два сата после после поноћи.
Он је био за воланом аутомобила
„ауди” и одједном је почео да претиче

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА

У Заводу „Панчевац”
уверења само 1.700 динара
Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују оружне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за држање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од три године од
дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2019. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја.
Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.
Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју законску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну прекршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз одузимање оружја.

пик-ап возило које се кретало испред
њега. То је урадио а да се претходно
није уверио да ли из супротног смера
долазе друга возила. Због тога је најпре налетео на камион фирме „Леди”
који је превозио метан и долазио из
супротног смера, а потом и на путнички аутомобил вршачке регистрације у
коме су се налазили мушкарац и жена.
Ударци „аудија” у та два возила били су толико јаки да се „ауди” превртао и на крају упао у канал поред пута. Према речима неких искусних возача, то уопште не чуди ако се узме у
обзир да је „ауди” претходно ударио
у три возила. Несрећни возач „аудија” преминуо је на лицу места, а екипа Хитне помоћи која је изашла на
место несреће да би интервенисала
могла је само да констатује смрт.
Резултати истраге коју ће поводом
овог удеса водити Основно јавно тужилаштво у Панчеву, показаће шта
су били узроци (или узрок) удеса. У
међувремену, док истрага не буде
окончана, надлежни сматрају да је

свему кумовала неприлагођена брзина.
Томе у прилог говори податак који
кружи градом да је „ауди” пре удеса
ишао изузетно великом брзином, јер
је сказаљка брзиномера наводно показивала 180 километара на сат. Иако се удес догодио у раним јутарњим
сатима, када на путу није густ саобраћај, невероватно звучи да се неко самоиницијативно кретао тако великом
брзином. Због тога би током истраге
требало утврдити до краја шта је проузроковало ову саобраћајну несрећу.
Др Миодраг Симић је годинама радио у Здравственој станици „Нови
град”. Његове колеге и колегинице
говоре о њему све најлепше и за њега
имају само речи хвале. Кажу да је
био прави здравствени радник и да је
увек хтео да помогне сваком пацијенту који би му се обратио за помоћ.
Сахрањен је 31. октобра на Католичком гробљу. Иза себе је оставио супругу и сина.
Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић изјавио је да је
број страдалих у саобраћајним несрећама од почетка ове године смањен у
односу на 2017. и да су разлози за то
чешће полицијске контроле на путевима, као и стриктна примена пооштрених прописа након измена и допуна Закона о безбедности у саобраћају.
Стефановић је додао да није добро
то што и даље има много возача који
седају за волан иако су пијани, као и
оних који током вожње разговарају
мобилним телефоном. Нагласио је да
је поражавајуће то што они који плаћају казне због тога сматрају да је то
уперено против њих и неправедно, а
не размишљају да таквим понашањем
угрожавају и себе и друге учеснике у
саобраћају.
М. Глдгордћ
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић

Ако ме разумете...
Сат се померио уназад. И није само сат. За сваки корак напред имамо не само један већ неколико уназад. С једне стране смо обасути
информацијама како у нашој земљи све цвета. С друге стране, свакодневно гледамо људе који су до јуче пролазили поред нас на улици како нам се смеше са екрана. Сад су у неким другим земљама, у
мисији да нађу срећу и живе живот пуним плућима. Ми, они ретки
што остају овде, као, боримо се да нам буде боље. Како се то боримо? Идемо на посао, ако га имамо, или пишемо, пишемо… по друштвеним мрежама, блоговима... Критикујемо лоше поступке, ’шерујемо’ туђе приче, објашњавамо шта није у реду, али не дајемо
предлоге и решења.

***
Прошле недеље смо могли да видимо поражавајуће понашање грађана који су били сведоци сексуалног узнемиравања девојчице у
градском превозу у Београду. Ова ситуација је изазвала лавину коментара, критика, осуда и то заиста јесте једина оправдана реакција. Само, потребно је искористити ово као пример да се више укључимо у живот и тренутак. Да не вадимо телефоне и снимамо
проблеме, већ да их одложимо и урадимо нешто херојски. Некада је
довољно и да устанемо у превозу и пустимо да седне неко коме је у
том тренутку то потребније, да помогнемо баки која покушава да
изађе из аутобуса, мајци која треба да спусти колица у којима је беба. Дешава се понекад да људима позли а да нико не приђе да им
помогне, већ се само склоне. Сви можемо бити у таквој ситуацији у
неком тренутку. Запамтите, коло среће се окреће, а карма је чудо.
Немо посматрање и фраза „неће то мене” нису баш безбедан избор.
***
Одборници Скупштине града Панчева нису усвојили предлог да се
име Културног центра Панчева промени у Центар за културу „Небојша Глоговац”. Подршку је дало само петнаест опозиционих одборника од укупно седамдесет Скупштине града Панчева. Скоро три
недеље након ове вести, али и графита који се појавио испред Културног центра, на ком је писало „Културни центар Небојша Глоговац”, градоначелник Павлов је објаснио да ће бити и промене назива ове установе културе и да ће се то десити планираног датума. Он
није рекао ког датума, али је прецизирао да ће се то догодити ове године. Чекамо...

ПРВИХ ВЕК И ПО
Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

ГОДИНО КОДО СМО ГЛОСОЛИ
О БУДУЋНОСТИ КОСОВО
Грађани Панчева имали су прилику
да, попут свих становника Србије, гласају на референдуму о томе да ли прихватају учешће страних представника у решавању проблема на Косову и
Метохији.
Иницијатор тог референдума био је
Слободан Милошевић у време док је
био председник Савезне Републике
Југославије, а колико је ова иницијатива коју је он покренуо била „потребна”, видело се најпре 1999. године,
када је НАТО бомбардовао Србију
управо због Косова, и 2008, када се та
наша јужна покрајина отцепила и осамосталила од Србије, уз огромну помоћ Запада.
Текст о гласању у вези с мешањем
страних сила у решавање косовског

***
У недељи иза нас преминуо је још један млад човек. Борис Триван,
свима познат под псеудонимом Покојна Милева. Духовит, интелигентан и свестран човек који је, користећи алтер его, пре неколико
година направио велику „пометњу” на друштвеним мрежама. Последњих година се активно бавио комуникацијама и био је главни и
одговорни уредник сајта „Noizz”. Они који су га знали или су пратили његов рад, знају колико је значајно имати једног таквог човека у
медијима. С њим се, нажалост, угасила још једна свећа у мраку у
ком живимо. Ако ме разумете... Нека му је вечна слава.
***
Оно што је обасјало овај град, јесте признање које је добио фото-репортер и новинар Александар Стојковић на 48. салону уметности
града Панчева. Његов рад је познат нашим суграђанима, посебно
захваљујући информативном порталу „013инфо”, на којем он, фотографишући дневна дешавања и људе, прича о времену у ком живимо. Лепо је видети да је нечији труд награђен, а још је лепше што
се управо на фотографији која је добила прву награду налази још један уметник из нашег града. У питању је Марко Нектан, који је својим уметничким изразом инспирисао Стојковића да ухвати тренутак и створи дело за сва времена. Данас, када сви имају савремене
мултимедијалне уређаје и сви „знају” да направе фотографију, тешко је објаснити да је она ипак уметност. Баш из тог разлога ова
вест даје наду да се праве вредности ипак цене и да ће испливати на
површину. Свака част, колега!

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

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.
Идемо. Од 1869.

проблема био је ударан на првој страни „Панчевца” број 3720, објављеног
на Ускрс 17. априла 1998. године.
„Панчевац” је тада извештавао и о
томе да је у „Петрохемији” одржана
конференција за новинаре којој је
присуствовало бар педесетак извештача из штампаних и електронских медија.
Питање упућено тадашњим руководиоцима те фабрике Манојлу Глишићу и Слободану Тресачу које је изазвало
највеће
интересовање
представника „седме силе” односило
се на то шта би за „Петрохемију”, с
обзиром на њене тада добре резултате, значило увођење страних санкција. Директори фабрике су изјавили да
не верују да ће доћи до тога, јер би то
значило заустављање производње и
корак назад.
Једна од тема које су обрађене у тадашњем „Панчевцу” био је и сукоб између две сукобљене фракције у Градском одбору СПО-а, које су чинили
Душан Ћурчин и Љубомир Илијевић,
на једној страни, и Секула Туцић и
Ђура Милошев, на другој.
Сукоб је отишао толико далеко да
су обе струје у једном дану заказале
одвојене конференције за новинаре.
Душан Ћурчин је изјавио да је тај сукоб унутарстраначко питање које није

смело да изађе у јавност јер је то нарушило углед СПО-а у Панчеву. Он
је додао и да је користећи овлашћења
председника Окружног одбора те

странке сменио с функција Секулу Туцића и Славицу Милошевић, а уместо њих именовао Спасоја Лековића,
Ненада Лончара и Љубомира Илијевића.
На другој страни, Секула Туцић је
у свом обраћању новинарима нагласио да је до расцепа у панчевачком
СПО-у дошло само због Ћурчинове
жеље да буде „диригент” и „апсолутни господар” у панчевачком СПО-у.
Знатан део једне од информативних страна „Панчевца” био је посвећен седници Општинског већа на којој се разговарало о раду РТВ Панчева.
Тадашња уредница те информативне куће Офелија Бацковић у свом
обраћању члановима Већа рекла је да
је програм РТВ-а био коректан, али
да је фирма коју је пре те седнице водила годину дана радила у више него
тешким финансијским условима.
Додала је да је РТВ Панчево имало
проблем и с неодговарајућом структуром запослених, као и да су за лош
финансијски положај РТВ Панчева
криви маркетинг те куће, који је лоше радио, и Општинско веће, зато што
није испунило нека своја обећања
према РТВ Панчеву.
М. Глигорић
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ОСМИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА И САТИРЕ „ЖАОКА”

СМЕХ ПОНОВО ОСВАЈА КАЧАРЕВО
У четвртак дечје вече,
а сутрадан наступа
регионални крем
афористичара
„Грбаве танге” за
крај
Фестивал хумора и сатире под
називом „Жаока” улази у осму
годину постојања и за то време
је зацементирао своје место као
један од најеминентнијих догађаја у земљи и региону када
је реч о сфери поменуте литерарне форме. И овог пута биће
одржан у организацији качаревачког Дома културе, а програм ће, као и досад, бити подељен у два дана и посвећен
деци и одраслима.
Најпре ће у четвртак, 1. новембра, своју дозу смеха добити малишани и тиме ће фактички отворити манифестацију. Треба истаћи да су поводом
фестивала поново приређени
ликовни и литерарни конкурси на тему „Здрава храна – брза храна”, у које су били укључени ученици свих основних
школа с територије Панчева.
Управо изложбом карикатура
насталих на радионицама Николе Драгаша у 19 сати у Дому
омла ди не по че ће та ко зва на

„Мала жаока”. Потом ће малишане увесељавати мађионичар Лука Ивановић, а одмах
затим аформизме за децу читаће неизбежни тандем за ову
прилику: београдски сатиричар Александар Чотрић и Зоран Т. Поповић, домаћин, водитељ и иницијатор овог догађаја. Њих двојица ће и доделити награде најбољима на поменутим дечјим конкурсима.

Наредног дана, у петак, 2. новембра, биће одржана „Жаока”
за одрасле, која ће бити отворена такође у 19 сати, у Дому омладине, у Улици маршала Тита 13.
Том приликом наступиће најпознатији мајстори хумора и
сатире, а поред селектора фестивала и вишеструко награђиваног панчевачког списатеља Зорана Т. Поповића и поменутог Александра Чотрића,

своје афоризме представиће
Станислав Томић (Зворник, Република Српска), три даме –
Љупка Цветанова (Скопље, Румунија), Марина Аристо Марковић (Ниш) и Нада Караџић
(Београд), као и њени суграђани Слободан Симић и Миодраг
Стошић, који ће затим и бити
део перформанса изузетно забавног бенда „Грбаве танге”.
Ј. Филиповић

ХУМАНИТАРНИ КОНЛЕРТ У ДОМУ ВОЈСКЕ

Помозимо Јелени да сачува вид
У петак, 2. новембра, од 18 сати, у Дому војске биће приређен хуманитарни концерт на
коме ће се представити КУД
„Станко Пауновић НИС–РНП”,
хор „Вокал кидс”, плесни клуб
„Балерина” и плесна школа
„BeoDance”.
Уместо улазница, потребно
је да оста ви те до бро вољ ни
прилог, а сав новац који се
сакупи биће дониран нашој
су гра ђан ки Је ле ни Абра мо вић (22), којој су финансијска средства потребна за одлазак у Лондон на операцију
ока. Јелена је студенткиња четврте године на катедри за
не мач ки је зик на Фи ло ло шком факултету у Београду,
а проблеме са очима има од
рођења. Највише мука задаје
јој глауком, који је у последње време узнапредовао. Код

нас су све могућности лечења исцрпљене, па су јој овдашњи еминентни офталмолози саветовали да ради даље
дијагностике и операције оде
у Лондон. Међутим, РФЗО није одобрио финансирање лечења у том граду, па сви трошкови падају на породицу. Јелена је у септембру већ била
на првој операцији, а наредна је заказана за 14. новембар. Цена једне операције и
свих прегледа с терапијом износи око 10.000 фунти.
Уколико желите да помогнете Јелени да сачува вид и
настави нормалан живот и школовање, то можете учинити и
уплатом новца на динарски рачун број 200 114757985 19,
отворен у Банци Поштанска
штедионица.
Д. К.

СВЕТСКО ДРВЕНСТВО У КАРАТЕУ

АКЛИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Боба главна узданица у
иадриду

Осмех – ваш
најбољи адут

Сениорска карате репрезентација Србије обавила је у Крагујевцу завршне припреме пред
одлазак у Мадрид на Светско
првенство.

Наш национални тим у подмлађеном саставу у недељу, 4.
новембра, путује у главни град
Шпаније са жељом да његови
чланови постигну што бољи резултат и евентуално остваре
директан пласман на Олимпијске игре у Токију. За то им
је неопходно освајање првог
или другог места.
Највећа узданица репрезентације Србије свакако је њен
капитен Слободан Битевић, који је све своје снаге у последњих девет месеци усмерио на
тренинге, како би се што боље
припремио за наступ на највећој светској смотри каратеа.
Уз мало среће у жребу, као и
уз стручне савете тренера Предрага Стојадинова, Боба ће већ
у уторак, 6. новембра, први наступити и покушати да оствари најбољи резултат.
Нама једино преостаје да му
пожелимо срећу и да се надамо да ће се догодити и реприза из 2002. године, када се, такође у Мадриду, Пеђа Стојадинов попео на кров света освајањем титуле у апсолутној категорији.
А. Ж.

Центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се квалитетом услуга, савременом опремом, професионалним и љубазним особљем и пријатним амбијентом,
па се све већи број наших суграђана одлучује за услуге те стоматолошке ординације, којом
руководи др Ђорђе Николић.
Због великог интересовања,
у „Никоденту” су одлучили да
поново покрену велику јесењу
акцију „Поврати осмех”, у оквиру које сви они којима су неоп-

ходне услуге из области целокупне стоматологије, остварују
право на чак до 30% попуста.
Искористите ову прилику и
закажите преглед, путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2. Посетите
„Никодент медик”, осетите спој
науке и уметности, оживите
свој осмех и живите за исти,
јер је управо осмех ваш најбољи адут!
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРСНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Сука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, а уролошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из области гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”. Треба напоменути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренутно на акцији, па тако комплетан уролошки преглед

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

Неорганозованост
допронела пожарома
Ресорни одбор за пољопривреду, село и рурални развој Градског одбора Народне странке
Панчево реаговао је на велики
број пожара који од средине
септембра избијају на њивама
у атару јужног Баната.
Неодговорни појединци из
сопствених разлога пале остатке летине по пољу, а све како
би уштедели на тарупирању
пре орања. Њихова мала уштеда наноси огромну штету целом екосистему и друштву. Одговорност за ова дешавања сноси и пољочуварска служба, која није деловала превентивно,
јер не обилази атаре свакодневно. Пољочуварска служба
организована на овај начин
потпуно је неефикасна. Целокупно њихово деловање се
свело само на констатовање
штете која је већ направљена. Да би се повећала ефикасност рада пољочуварске слу-

жбе, потребно је увести GPS
за сваког пољочувара, који свакодневно мора да обиђе атар
за који је задужен. Треба увести и евидентирање пољочувара пре и после посла у сеоској месној заједници или сеоском ЈКП-у. Све ово додатно
дестимулише бављење пољопривредом, а поготово воћарством, тако да са оваквим начином рада постаје немогуће
да пољопривреда буде развојна грана у нашем граду.
Председник Ресорног одбора за пољопривреду, село и рурални развој ГО Народне странке Панчево Жива Жебељан, заједно са члановима и руководством, посетиће до краја године насељена места и разговараће с пољопривредницима на
територији града Панчева, како би заједно дошли до одговарајућих предлога за решавање
оваквих и сличних проблема.

КОНЦЕПТ
Нећу да улазим у то ко је убио Оливера Ивановића. Само је
срамота да човек који је прошао све што је он прошао, који
је учествовао у ратовима и лежао три године у затвору, буде
убијен у свом граду, практично на кућном прагу. А ко га је
убио, мислим да и није нека велика дилема.
(Александар Шапић, председник општине Нови Београд,
у изјави за „Информер”, 28. октобар)

***
Позивам Александра Шапића да пријави тужилаштву сва
сазнања која има, с обзиром на то да, како је рекао, „нема
дилему” по питању починиоца. Толико о обзирности, доброти и поштењу.
(Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова, у
изјави на „Твитеру”, 28. октобар)
***
Докторе Шапићу, срам да вас буде! Нисте само бахат човек
и кукавица, већ и лажовчина, као ваш пријатељ Драган Ђилас. Ви не трепнете а да не изнесете гнусну лаж. Још једном,
Александре Шапићу, срам да вас буде.
(Биљана Поповић Ивковић, државни секретар МУП-а, у
изјави на „Твитеру”, 28. октобар)
***
Сачекаћу време када будемо у странци, сигурно ће бити тренутака када ћемо о томе причати. Не може да вам буде пријатно када вам неко каже да сте нешто лоше урадили за своју државу, а ви радите у Влади Србије и дајете све од све од
себе за своју државу.
(Потпредседница Владе Зорана Михајловић у изјави
новинарима којом је одговорила на то што ју је Маја
Гојковић назвала икебаном, 27. октобар)

***
Зашто сам одлучио да радим телевизијску серију о кошарци? Једноставно, то је једна од ретких позитивних ствари на
овим просторима. Направити неку регионалну лигу у фудбалу било би немогуће, јер би било три хиљаде мртвих по једној утакмици! С друге стране, као што видимо, кошарка
успева. Имамо Аба лигу и она се сасвим нормално игра.. На
кошаркашким утакмицама нема туча, лепо се навија и тај
спорт код људи буди позитивне емоције. У крајњој линији,
то је спорт који је наш бренд.
(Глумац и режисер Драган Бјелогрлић у изјави за ТВ
„Српски телеграф”, 27. октобар)
***
Не сматрам себе књижевницом. Једноставно сам хтела да
испричам своју причу и да ставим тачку на њу.
(Кија Коцкар, победница првог серијала „Задруга”, у
изјави новинарима на Сајму књига, 25. октобар)
***
Радује ме сваки долазак у Београд, и приватни и пословни.
Кад притом знате да су вам два концерта распродата, срећа
је тим већа. Долазак у Београд ће за мене и Габи бити предиван тродневни излет. С њом, с покојним оцем Арсеном и у
неким другим варијантама у Београду сам имао низ дивних
концерата.
(Пијаниста Матија Дедић у изјави за „Вечерње новости”,
29. октобар)

Петак, 2. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ПОСЛЕДЊИ ОВОГОДИШЊИ
РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Постоји реална
основа да се у плану
порези увећају за 150
милиона
Измењена одлука о
финансијској
подршци породици с
децом
Пред већницима на седници
одржаној 30. октобра нашло се
осам тачака дневног реда. Све
су детаљно образлагане, што
значи да је било „материјала”
за причу.
Састанак је почео Нацртом
одлуке о изменама Одлуке о
буџету Града за 2018.
АТП-у 77 милиона
Како је рекао Предраг Живковић, заменик градоначелника
који је задужен за финансије,
ради се о трећем и „највероватније последњем овогодишњем ребалансу буџета”. Објаснио је:
– На основу деветомесечног
извештаја о извршењу буџета,
треба да донесемо ову одлуку.
Сматрамо да постоји реална
основа да се порез на имовину
увећа за тридесет милиона, онај
на приход од самосталних делатности за 82, као и порез на
пренос апсолутних права за око
38 милиона динара. У исто време накнада за коришћење градског грађевинског земљишта
неће се остварити до краја године како је планирано, па је
ова врста прихода умањена за
15 милиона. Укупно повећање
класичних прихода износи 137
милиона, а измењени су и приходи који долазе из АП Војводине због финансирања „Џез
фестивала” и санације звоника Преображенског храма. Умањени су и сопствени приходи
у износу од 30 милиона. Увећање овим трећим ребалансом
градске касе износи 130 милио на, а уку пан бу џет Гра да
5.924.257.000 динара. Предлог
је да се 77 милиона намени
АТП-у на име регресираног
превоза ученика, студената и
осталих повлашћених категорија, 20 милиона ЈКП-у „Зеленило”, ЈКП-у „Вод-ком” пет милиона и девет милиона за јавно осветљење.
Потом се говорило о изменама одлуке о задуживању Града за финансирање капитал-

них инвестиционих расхода.
Ради се о корекцијама након
завршетка неких инвестиција.
Скоро 20 милиона динара је
пренамењено, па ће 3,3 милиона бити утрошено за тримстазу на СЦ-у „Младост”, за реконструкцију ОШ „Ђура Јакшић” 7.850.000 динара...
План детаљне регулације за
подручје „стара Утва” у Панчеву била је следећа тема. Могло
се чути да је на месту некадашњег индустријског комплекса неколико мањих предузећа,
нерешени су имовинско-правни односи и лоша је комунална инфраструктура. Сада су дефинисане саобраћајне површине које пролазе кроз пословни
комплекс, као и оне које су јавне, а водило се рачуна и о објектима који су у поступку озакоњења.
Тројкама помоћ до
пунолетства
Урбанистичка регулација „Хиподрома” подразумевала је уношење зона с комерцијалним
садржајима, па су и дефинисана правила грађења у складу с
новим потребама града.
Пред већницима се затим
појавио Нацрт одлуке о давању сагласности за извођење радова на непокретностима с пра-

вом својине у корист Града
Панчева. Када се врши реконструкција или адаптација стамбених објеката, инвеститори су

Увећање трећим
ребалансом градске
касе износи 130
милиона, а укупан
буџет Града
5.924.257.000
динара.
дужни да се обрате Градској
стамбеној агенцији. У случају
да се ради о пословном простору, адреса за давање сагласности је Секретаријат за имовину.
Измењена је и одлука о финансијској подршци породици
с децом. У питању је мања интервенција, која је у вези с рођењем тројки, односно до пунолетства деце је продужен рок
у коме родитељи могу користити једнократну новчану помоћ Града. Износ који Панчево даје дефинисан је као двострука просечна нето зарада

по детету, једном годишње.
Пријем деце и родитеља код
градоначелника биће убудуће
у првој недељи октобра. Иницијатива је потекла од мајки, а
Град ју је прихватио.
Обједињено су предложени
и усвојени закључци у вези са
учествовањем Панчева на јавном конкурсу за финансирање
посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП
Војводини, с пројектом „Реконструкција терена за мале спортове и пратеће инфраструктуре у ОШ ’Ђура Јакшић’”, те с
градским суфинансирањем овог
пројекта. Конкурс је расписао
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину, а пројекат
је предложен између осталог и
зато што је завршена сва папирологија, па је документација уредна и нема разлога да
цела прича не прође у Новом
Саду. Наш град ће ребалансом
издвојити 4,6 милиона, а из
покрајинског секретаријата ће
потраживати два милиона динара. И Републичка влада ће,
на позив школе, финансијски
учествовати, и то с десет милиона динара.
Већина усвојених закључака
већника ићи ће пред одборнике Скупштине града Панчева.

ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА

НА СЕДНИЦИ ДВЕЈУ ВЛАДА

Сојасет догађаја

Ускоро реконструкцоја
Народног музеја

Поводом 8. новембра, Дана
града Панчева, Градска управа и градске институције и установе припремиле су разноврстан и богат програм, који је
почео 29. октобра отварањем
48. салона уметности. Лајтмотив ће бити прослава великог
јубилеја – 100 година од ослобођења Панчева у Првом светском рату.
„Џез фестивал” у Културном
центру Панчева креће 1. новембра, а дан касније у Народном музеју биће отворена изложба фотографија Валерија
Близњука под називом „Начин
живота”. Промоција паметних
аутобуских стајалишта испред
Градског услужног центра биће одржана 5. новембра. Заједничка изложба поводом 180
година постојања ПСЦПД-а и
седам деценија трајања КУД-а
„Станко Пауновић НИС–РНП”
биће организована у холу Градске управе 6. новембра.
Сутрадан ће најуспешнијим
ученицима у граду и вишеструким даваоцима крви бити уру-

чене награде и признања, а за
тада је заказано и отварање
„Екслибриса”, као и изложбе
поводом стогодишњице уласка
српске војске у Панчево.
На сам Дан града, 8. новембра, биће положени венци на
споменик погинулима у Првом светском рату, затим ће
бити одржана свечана седница Скупштине града, па у оквиру „Етно гласа” отворена изложба дечјих радова „Јелек”...
Истог дана биће организовани
књижевно-сценски програм за
основце, концерт „Отаџбина у
срцу” хора и оркестра „Књаз
Милош” из Београда, мултимедијални сценски приказ у
дворани Културног центра и
концерт „Битлс трибјут бенда”
у „Аполу”. Дан касније заинтересовани ће моћи да виде концерт фолклорних ансамбала и
слушају, мало потом, духовну
музику.
И у наступајућим данима
биће сијасет догађаја, па ће
Дан града изгледати заиста
свечано.

На заједничкој седници Владе Републике Србије и Покрајинске владе у Новом Саду, 26.
октобра, одлучено је да се у
оквиру плана обнове јавних
објеката на територији АП Војводине подржи целокупан пројекат санације и реконструкције Народног музеја Панчево. О начину и темпу реализације тог пројекта разговараће
се у наредном периоду.

Како је речено у Градској
управи, ово је до сада највећа
подршка Републике Србије и
АП Војводине једној институцији културе у нашем граду у
његовој историји.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 2. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ДОБИТНИЦИ НАЈВЕЋЕГ ГРАДСКОГ ПРИЗНАЊА

ОНИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ ГОДИНУ ЗА НАБА
На основу одлуке жирија донете 25. октобра, ове године новембарски лауреати, добитници највећег годишњег градског
признања за изузетне доприносе у областима којима се баве,
јесу др Драгиша Ђорђевић (медицина), Никола Влајић (култура и уметност), Иван Ивачковић (култура и уметност) и Далиборка Бојковић Брети (образовање). Награде ће им бити све-

НИКОЛА ВЛАЈИЋ, ЕТНОЛОГ

ДР ДРАГИША ЂОРЂЕВИЋ,СТОМАТОЛОГ У ПЕНЗИЈИ

Исторсја Дома здравља
Др Драгиша Ђорђевић је рођен 1935. године
у Тетову. Његов отац Слободан био је наставник физичке културе, а
мајка Мара певачица народних песама Радио
Скопља, Радио Приштине
и Радио Београда. Стоматолошки факултет у Београду завршио је 1960. Од
1. јула 1978. био је ментор
специјализаната за болести уста и зуба, а од 24.
октобра 1994. и ментор
специјализаната за ендодонцију. Цео радни век
провео је у Панчеву, а завршио га је у Стоматолошкој поликлиници 1997. Од 1982. године бави се истраживањем. Написао је књиге:
„Историја панчевачке зубне медицине”,
„Историја панчевачке медицине до 1944. године”, „Завод за јавно здравље Панчево” и
„Биографије лекара Панчеваца од 1945. до
2005”. У књизи „Патолошка анатомија и судска медицина у Војводини”, у издању Матице
српске, аутор је дела који је посвећен Панчеву. Члан је Научног друштва за историју
здравствене културе Војводине.
1. У Панчеву живим 68 година, ту сам завршио Гимназију, путовао свакодневно на факултет, створио породицу, провео цео свој
радни век, сакупио 21 годину пензионерског
стажа, стекао многе пријатеље и заиста сам се
јако обрадовао када су ме обавестили да сам
добио Новембарску награду. Свакако је при-

долази у правом, одговарајућем тренутку?
3. Колико ће и на који начин ова награда утицати на ваш будући рад?
4. Да сте ви били у позицији да бирате лауреата, кога бисте
изабрали и зашто?
Пред читаоцима су одговори на та питања.

чано предате 8. новембра, на свечаности поводом обележавања Дана града Панчева.
Њих четворо одговорило нам је на следећа четири питања:
1. Шта за вас представља и колико вам значи Новембарска
награда?
2. С обзиром на ваше досадашње деловање, да ли награда

јатно кад неко примети ваш труд и рад. Но
ова награда мене подсећа на један пријатан
догађај. Наиме, мој отац
Слободан је крајем седамдесетих година прошлог века добио Октобарску награду града Панчева за свеукупни рад у спорту и активности које су везане за просвету.
2. И да сам раније добио награду, сигуран сам да то не
би сувише утицало на мој
рад. Ја се скоро 37 година
бавим истраживањем прошлости панчевачке медицине и разлози моје истрајности у овом послу су друге природе. Лепо је
добити признање, али оно не би требало сувише да утиче на ваш рад.
3. Већ имам много година и тешко да било
шта може да утиче на мене и мој рад. Једина
ми је жеља да завршим књигу коју сада пишем. У њој обрађујем историју Дома здравља
у Панчеву и послератну панчевачку ванболничку службу. Ако у томе успем, вероватно ће
то бити крај мог бављења овим лепим послом.
4. Претпостављам да се ово питање односи
на наше савременике из медицинске струке.
И поред тога што се бавим историјом здравства, ипак сам преко две деценије у пензији и
сувише сам ангажован писањем, тако да мислим да нисам најкомпетентнији за давање
мишљења о људима који треба да добију награду.
С. Т.

Посао мс је сстовремено с хобс
Никола Влајић је рођен
у Панчеву 1954. године.
Завршио је Библиотекарску школу у Београду, а затим Богословски
институт при Православном богословском
факултету и етнологију
на Филозофском факултету. Своју каријеру
је започео 1980. године
у Народном музеју, а од
1993. је на радном месту етнолога-саветника у Заводу за заштиту споменика културе. На заштити (не)материјалне завичајне културне баштине ради већ тридесет
осам година, а своје резултате је делимично презентовао кроз радове објављене у
стручним публикацијама, на изложбама и
предавањима. У оквиру обележавања јубилеја – 25 година од оснивања Завода за заштиту споменика културе у Панчеву и Дана европске баштине, крајем септембра,
представио је своју књигу, вредно историографско дело „Куће и људи – водич кроз
културну историју града Панчева”.
1. У микросрединама, као што је уосталом и наша, признања овог типа су, условно речено, одређени врх. О награди и себи
као њеном потенцијалном добитнику никада нисам размишљао до тренутка када ми
је то телефонским путем саопштено. Верујем да се сви ми припремамо за живот вечни, свако на свој начин. Ја сам, међутим,
духовно слаб, тако да ми ова награда прија.

2. Верујем да је сваки
тренутак прави тренутак. Идуће године одлазим у пензију након
скоро тридесет девет
година рада у Музеју
и Заводу за заштиту
споменика културе,
па је ово признање дошло, како се то у народу каже, „у пет до
дванаест”.
3. Велика је привилегија радити посао
који волиш и за који си се школовао. Мој
професионални посао истовремено ми је и
хоби, што је, верујем, чак и више од велике привилегије. Можда ће некоме звучати
нескромно, али и да нисам добио награду,
наставио бих да радим као и до сада.
4. Мислим да је предлагање, али и избор,
изузетно важан, тежак и одговоран задатак
за часне и моралне особе. Посао је донекле
олакшан уколико познајете одређеног кандидата, јер подаци добијени у писменој
форми често не могу у потпуности да пруже увид и „скенирају” предложену особу.
Сећам се да је пре неколико година предложени кандидат био протојереј ставрофор
Милован Глоговац. Његов дугогодишњи
транспарентни рад и деловање у нашој средини били су познати нашим суграђанима
без обзира на то којој вероисповести припадају. По мом скромном мишљењу он је неправедно заобиђен. Сматрам да никад није
касно да се грешка исправи.
М. М.

ИВАН ИВАЧКОВИЋ, НОВИНАР И ПУБЛИЦИСТА

Хартсја од емотсвне вредностс
Иван Ивачковић је у новинарство
ушао почетком осамдесетих, пишући за „Омладинске новине” и
„Панчевац”. У „Панчевцу” је сарађивао у културној рубрици и уређивао омладинску страну. Током
осамдесетих писао је за готово све
најважније листове у тадашњој Југославији, а највише за „Политикина” издања. Писао је о политици,
спорту и другим темама, али највише, као и његов узор Богдан Тирнанић, о популарној култури. Аутор
је и пет публицистичких књига,
једног романа и једне збирке песама. Добитник је награде „Десимир
Тошић”, највећег признања које се
у Србији додељује за публицистику. У маркетиншким агенцијама, с
почетком у панчевачком „Маркплану”, радио је као пи-ар менаџер

и директор продукције. Водио је
кампању за један од највећих културних догађаја икад одржаних у
Србији, за концерт славне групе
„Ролинг стоунс” на београдском
Ушћу.
1. Важна ми је и драга утолико
што и формално потврђује да ме
град који сматрам својим воли
исто онолико колико ја волим њега. Јер, ја сам свом граду формално
потврдио љубав тиме што сам одабрао да његово име носим у личној
карти. Није тајна да сам имао сва
права, а богами и много разлога да
одаберем Београд. Али нисам. Зато
на плакету која иде уз Новембарску
награду гледам као на венчани
лист између мог града и мене, као
на хартију од вредности. Оне највеће, емотивне.

2. Награда, било која, може стићи само прерано и тада може да буде врло штетна. Јер ако нисте довољно зрели и ако је нисте достојни,

постоји опасност да вас успава и
размази. Нема награде која стиже
прекасно. Свака која не порани,
стигла је у правом моменту. Ја сам
добио две велике и имао сам срећу
да ниједна није дошла прерано.
3. На мени је да се реванширам,
тако да ћу Панчеву понудити још
више свог времена, енергије и, не
замерите, умећа него што сам то
досад чинио. Ако Панчево ту понуду прихвати, радоваћу се. Ако одбије, нећу бити разочаран. Панчево
и ја се знамо превише дуго и превише добро да би неко могао да буде разочаран.
4. Рећи ћу вам овако: рок музика
је најважнија уметност друге половине двадесетог века. Реч је о музици која је променила лице планете.
Њена ангажованост је од најрани-

јих дана била изразито честита, а
многа од њених уметничких достигнућа су задивљујућа. Да и не говорим о њеној важности за имиџ земаља и градова из којих је полазила
у свет. Захваљујући „Битлсима”, на
свим континентима се чуло за Ливерпул. Рок доживљава највећа
друштвена признања. Енглеска краљица је одликовала „Битлсе”, Боб
Дилан је добио Нобелову награду и
тако даље. Ако желимо да будемо
део модерног света, морамо да покажемо како препознајемо домаћа
достигнућа на том пољу. Панчево
има носиоце рокенрол споменице
још из шездесетих година, има рокенрол традицију на коју треба да
буде поносно и ја бих волео да из те
области видим више добитника Новембарске награде.
М. М.

ДАЛИБОРКА БОЈКОВИЋ БРЕТИ, ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Посвећеност послу
Далиборка Бојковић Брети је рођена Панчевка, а по образовању је
професор разредне наставе. Тренутно је директорка ОШ „Олга Петров” у Банатском Брестовцу, а радила је у ОШ „4. октобар” у Глогоњу и ОШ „Бранко Радичевић” у
Панчеву. Била је сарадник Завода
за вредновање квалитета образовања и васпитања и реализаторка је
стручног скупа „Насиље у школи –
чија одговорност”. Потписала је
ове године два велика пројекта: „Уз
малу помоћ пријатеља – превенција раног напуштања школе у Панчеву” и „Борба против дискриминације деце и младих из најрањивијих група у образовном систему”.
Чланица је Ротари-клуба „Михајло
Пупин” и иницирала је набавку ул-

тразвучног апарата за гинекологију
који је ове године дониран Општој
болници. Мајка је двоје деце.
1. То је највећа награда коју мој
град и моја заједница могу дати.
Сви те знају у душу, ниси само неко име на списку и зато те награде
имају посебну вредност. Када шетам својим градом, неко ће некога
гурнути лактом и показати: е, она
је добила Новембарску награду, а
то пуно значи. Због тога се осећам
тако посебно и тако сам поносна.
Не каже се узалуд да је најтеже добити признање у свом граду. Зато
ова награда за мене има посебну
тежину јер су ми је доделили моји
суграђани на предлог мојих колега.
Неко је препознао посвећеност у
послу и ангажовању, а све то је да

дато мом граду, односно свима нама који овде живимо. Ово није само

моја награда, већ за читав тим људи који су ме оснажили да корачам
усправно и наставим снажније и
вредније.
2. Када се цео свој радни век предајеш својој професији, прави тренутак је било који тренутак. Када
радиш из душе и срца, не размишљаш о наградама, али када она
дође, ти си срећан и пресрећан, јер
најлепше је када други виде и цене
твој допринос заједници. Ако кажем да је у правом тренутку, то би
значило да сматрам да је ово врхунац мог рада и успеха, али знам да
то није тако. Већ сада имам нове
идеје, веће планове, како за моју
школу, тако и за област образовања
у нашем граду у целини, који ће
образовање у Панчеву издвајати од

осталих локалних самоуправа. Награда ми долази као признање да
све што радим, има смисла и као
мотивација за даљи рад, а не као
круна успеха.
3. Морам признати да ће ова награда утицати у смислу да ћу и даље давати себе овом најплеменитијем послу, али сигурно с више елана и жара. Такође, с највећим поносом ћу је држати истакнуту у својој
канцеларији и поносићу се њоме.
4. Да сам у тој позицији, изабрала бих исте оне људе које је жири
одабрао ове године за изузетан допринос у медицини и изузетан допринос у култури и уметности. Што
се тиче моје професије, то јест
образовања, с поносом тврдим да
би конкуренција била велика. С. Т.
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ОСАМНАЕСТИ „ЕТНО ГЛАС”

СУСРСТУ УЗВОРНУХ ПСВАЧКУХ ГРУПА
Учествују ансамбли и
групе из Словеније,
Републике Српске,
Македоније и Србије
Улаз на све програме
бесплатан

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Услови образовања
земљишта Србије
На територији Републике
Србије, у складу са условима образовања, издвајају се
три педогеографска рејона,
како истичу Шкорић и сарадници (1985).
Први педогеографски рејон представља степско и
шумско-степско подручје
Панонске низије и њен ободни део који покривају:
а) алувијални наноси на
речним терасама, на којима се развијају ритска црница, флувисоли, семиглејна, мочварно-глејна и халоморфна земљишта;
б) лесни платои са черноземом и лесне терасе на
којима се развијају черноземно-оглејено земљиште и
слатине;
ц) еолски песак с типовима: ареносоли, рендзине
и черноземи;
д) Фрушка гора и Вршачке планине с хетерогеним
супстратом на коме се у зависности од њега и од рељефа развијају рендзине, ранкери, еутрична и дистрична
смеђа земљишта, лесивирана и колувијална земљишта.
Други педогеографски рејон се простире на подручју

вила се гајњача, еутрично
смеђе (типично и лесивирано) земљиште које доминира у секвенци: регосол –
рендзина – еутрично смеђе
– лувисол. На тешким језерским седиментима претежно се налази смоница.
На мањим површинама леса има чернозема, а у специфичним климолитогеним
условима и псеудоглеја. У
јужном делу овог рејона због
изражене ерозије има и много колувијалних земљишта.
На нижим речним терасама, као и у сваком подручју, налазе се флувисоли, семиглејна, еуглејна и ритска
земљишта.
Трећи педогеографски рејон за у зи ма ју пла нин ска
подручја западне и источне
Србије. То су подручја Динарских, Родопских, Шарско-пиндских и Карпатскобалканских планина.
На највишим деловима
кречњачко-доломитских стена су калкомеланосоли, а
уопштено доминирају калкокамбисоли и лувисоли.
На киселим силикатним
стенама у вишим зонама и
стрмијим подручјима јавља-

Традиционални фестивал „Етно глас: сусрети певачких група Панчево” биће одржан од
уторка до недеље, 6 –11. новембра, на више локација у нашем граду. Фестивал има едукативни и извођачки карактер,
а покренут је с циљем афирмације и очувања традиционалног народног стваралаштва и
подршке младим извођачима.
На овогодишњем фестивалу
„Етно глас” учествоваће ансамбли и групе из Словеније, Републике Српске, Македоније и
Србије, а у оквиру фестивала
биће реализована изложба јелека из збирке КУД-а „Станко
Пауновић НИС–РНП”, етнолошко-ликовна и етномузиколошка радионица, изложба дечјих радова, концерт фолклорних ансамбала и концерт певачких група.
Програм почиње у уторак, 6.
новембра, у холу Градске управе Панчева, у 13 сати, када ће
бити отворена изложба јелека из
збирке КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”, коју је приредио Дејан Трифуновић. У среду,
7. новембра, на истој локацији,

од 19 до 20.30, биће одржана етнолошко-ликовна радионица „Јелек”, коју ће водити Милица Алтеров и Јована Балкан.
Трећег дана фестивала, у четвртак, 8. новембра, у галерији на спрату Дома омладине, у
17 сати, биће представљена изложба дечјих ликовних радова
„Јелек”.
У петак, 9. новембра, у Културном центру Панчева биће одржан концерт фолклорних ансамбала: МФС „Иван Навратил” (Метлика, Словенија), ЗФГ „Копачка” (Драмче, Македонија), КУД
„Боксит” (Милићи, Република
Српска) и КУД „Станко Пауновић НИС–РНП” из Панчева.

У суботу, 10. новембра, од
10 до 14 сати, у дворани „Аполо”, Јелена Анђеловић, етномузиколог, приредиће радионицу за учење народних песама из Баната. Од 17 сати
на истом месту биће одржан
концерт певачких група: МФС
„Иван Навратил” (Метлика,
Сло ве ни ја), ЗФГ „Ко пач ка”
(Драмче, Македонија), АНИП
„Веселин Маслеша” (Бањалука, Република Српска) и КУД
„Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП”.
Последњег дана, у недељу,
11. новембра, од 10 до 14 сати,
у дворани „Аполо” Дома омладине биће организована још

једна радионица за учење народних песама из Баната, којом ће такође руководити Јелена Анђелковић, етномузиколог. Манифестација ће бити
затворена концертом певачких
група, који ће почети у 19 сати. У програму учествују АНИП
„Веселин Маслеша” (Бањалука, Република Српска), КУД
„Батајница” (Батајница), Милан Вашалић (Кикинда) и КУД
„Станко Пауновић НИС–РНП”.
У организацији фестивала су
учествовали КУД „Станко Пау но вић НИ С–РНП” и Дом
омладине Панчево, а финансијску подршку обезбедио је
Град Панчево.

ЧЕТИРИ ДАНА, ОСАМ ЏЕЗ САСТАВА

Почиње „Панчевачки џез фестивал”
Двадесет први „Панчевачки
џез фестивал”, у организацији
Културног центра Панчева, почиње у четвртак, 1. новембра,
и траје до недеље, 4. новембра. Током четири фестивалска дана наступиће осам састава с домаће, европске и светске џез сцене који на најбољи
начин репрезентују тематске
програме: „Europe Grooves”,
„Art of the Trio”, „Jazz around
the World” и „Jazz Emotions”.
Прве фестивалске вечери, 1.
новембра, наступиће тромбониста Ђанлука Петрела, један
од најзначајнијих музичара италијанске џез сцене, а заједно с
њим свираће вибрафониста Пасквале Мира и искусни бубњар
Микеле Рабија, у „бонус” формацији, по специјалном позиву

за 21. „Панчевачки џез фестивал”. Исте вечери наступа и бечки трио „Cafe Drechsler”, који
ће публици представити повратнички албум „And NOW… Boogie”, објављен 2017. године.
Друге фестивалске вечери,
2. новембра, у дворани Културног центра Панчева гостује
Рудреш Махантапа у трио постави „Indo-Pak Coalition”, активној већ десетак година, у
сарадњи с Резом Абасијем на
гитари и бубњаром Деном Вајсом. Исте вечери наступа и
трио мађарског саксофонисте
и композитора Криштофа Бача („Бristоf Bacsо Triad”).
Треће фестивалске вечери, 3.
новембра, у дворани Културног
центра Панчева наступају музичари с домаће и светске џез сце-

не: познати амерички гитариста
Ралф Таунер, „Schime Trio + One
& Enrico Zanisi”, као и израелски
џез састав „Oded Tzur Quartet”.
Америчка џез дива Сесил Маклорин Салвант наступа у оквиру завршне фестивалске вечери, 4. новембра, уз пратњу састава „Clayton-Hamilton Jazz Orchestra”. Ако волите Били Холидеј, Елу Фицџералд или Сару Вон, звучаће вам запањујуће
с којим самопоуздањем и уверљивошћу млада Сесил улеће на
„њихов терен”. Да концерт буде још ексклузивнији, побринуће се један од најдуговечнијих активних биг бендова у џезу – „The Clayton-Hamilton Jazz
Orchestra”, који у Панчево долази у постави састављеној од
деветнаест чланова.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ДОБИО НАЈСАВРЕМЕНИЈУ ОПРЕМУ

Купљен нови пројектор

валовитог рељефа средишње
Србије на коме преовлађују
терцијарни језерски седименти, карбонатни седименти или они богати базама.
Клима је семихумидна и зато преовлађују ксеротермније шуме. На лакшим језерским седиментима раз-

ју се ранкери, а преовлађују
дистрична смеђа земљишта.
На кварцним стенама налазимо мање оазе подзола и
смеђих подзоластих земљишта. На јако базичним стенама јављају се ранкери, еутрично смеђа, лесивирана
земљишта и смонице.

У дворани Културног центра у
четвртак, 25. октобра, свечано
је отворен дигитални биоскоп
за све посетиоце и љубитеље
филма. Захваљујући најсавременијој опреми, која је набављена уз подршку НИС-а и
Филмског центра Србије, публика ће имати прилику да
ужива у потпуно новој технологији пројектовања домаћих
и светских ауторских и документарних филмова.
Свечаном отварању су присуствовали градоначелник Панчева Саша Павлов, представници
компаније НИС и Културног
центра Панчева, Бобан Јефтић,
директор Филмског центра Србије, и многобројне званице.
Овом приликом су приказани и
кратки филмови Ивана Ракиџића и Томислава Вагнера.
Вредност пројектора износи
око шест милиона динара, а

Страну припремила

Мирјана
Марић

део од три милиона динара
обезбедила је компанија НИС
у оквиру програма „Заједници
заједно” с циљем популаризације и унапређивања филмске
уметности и културне понуде
Града Панчева.
– Филмски центар Србије
учествовао је са 2.200.000 динара, а из њихових средстава
су и 2012. године купљени платно и процесор звука – рекао је
Немања Богданов, директор
Културног центра.
Он је захвалио компанији
НИС на подршци и нагласио
значај набавке дигиталног пројектора за културни живот Панчева.

– Филмски центар Србије заједно с Министарством културе и информисања има већ неколико година стратегију да коначно заврши дигитализацију у
целој Србији. Културни центар
је био један од приоритета зато
што ова кућа јако добро ради.
Посебно ми је драго због Панчева, зато што је ово филмски
град и многи филмски уметници потичу одавде, а ту је и одличан филмски фестивал. Ово
је добар почетак за даљи развој
културе, уметности и филма у
вашем граду – изјавио је Бобан
Јефтић, директор ФЦС-а.
Владимир Гагић, директор
Блока Прерада у НИС-у, на-

гласио је значај улагања компаније у културни развој Панчева.
– Велико ми је задовољство
што вечерас могу да присуствујем промоцији дигиталног пројектора, једног од најсавременијих у Србији, чију набавку је
подржала наша компанија у
оквиру програма „Заједници
заједно”. Кроз тај програм смо
реализовали много пројеката
у Панчеву, граду где је смештен и један од најзначајнијих НИС-ових објеката – Рафинерија нафте Панчево, која
се у протеклих десет година
интензивно развија. Такође, желимо да као компанија допринесемо развоју Панчева и у
другим сегментима, укључујући културу, екологију и многе
друге области – закључио је он.
Градоначелник Панчева истакао је значај сарадње Града
и компаније НИС и рекао да
досадашњи пројекти које је та
компанија подржала нису били само из области културе,
већ и из области спорта, социјалне заштите и екологије.
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ДРУШТВО

Петак, 2. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

УДРУЖЕЊЕ „ЕКО 13” ОБЈАВИЛО РЕЗУЛТАТЕ АНКЕТЕ

У СТАРОМ ГРАДСКОМ ЈЕЗГРУ

ГРАЂАНИ ПАНЧЕВА СВЕСНИ
ШТЕТНОСТИ ПЛАСТИЧНИХ КЕСА

Снимана серија „Жмурке”

Све више цегера у рукама
домаћица
Токсини вребају са свих
страна
У току је национална кампања за избацивање пластичних кеса из употребе и све је већи број трговинских ланаца који уводе наплату за краткотрајне врећице, тако да много више
грађана у набавку одлази с цегерима
и платненим торбама. С друге стране, води се битка и на пољу унапређивања свести грађана о негативном
утицају кеса на животну средину.
Наш град не заостаје на овом плану за другим локалним заједницама.
И код нас се у великим маркетима
наплаћују кесе и реализује неколико
пројеката који треба да побољшају
слику у области борбе за здравији животни простор. Тако, на пример, удружење грађана „Еко 13”, у оквиру пројекта „Кампања за смањену употребу
пластичних кеса у Панчеву”, спровело је у септембру истраживање о ста-

вовима и навикама грађана у вези са
употребом пластичних кеса. Реч је о
програму који је реализован од јула
до краја октобра, под слоганом „Боље
торба у руци него кеса на грани”, и
који је финансијски подржала панчевачка локална самоуправа. Јелена Новаков, менаџерка пројекта, истиче да
су истраживачке активности спроведене у 27 продајних прехрамбених
објеката и да је било обухваћено 80
учесника различитог узраста – најмлађи испитаник је имао четрнаест
година, а најстарији осамдесет шест.
Анкетирање Панчеваца је показало
да су наши суграђани свесни драматичних последица које узрокује прекомерна употреба пластичних кеса и
да жене више носе цегере и торбе када иду у набавку. Занимљиво је да је
50 од 80 учесника анкете изјавило да
редовно користи еколошки прихватљиве реквизите када иду у продавнице.
С друге стране, Милеса Војновић,
сарадница на пројекту, каже да их је
током истраживања посебно изненадило то да Панчевце брине повећано
присуство токсина у животној средини

ОД 1. НОВЕМБРА

Поново поскупео превоз
Од 1. новембра важе нове цене аутобуских карата. Како се може прочитати на сајту АТП-а, појединачна аутобуска карта из нашег града до „Дунав станице” по новом, без станичне
услуге, кошта 200, а повратна 300 динара. Идентичне су и цене карата до
главне станице.
Студентске појединачне карте по
новом до „Дунав станице” и главне

које је настало од труљења кеса. Учесници анкете сматрају да на промену
навика људи, када је реч о употреби
пластичних кеса, више може да утиче едукација односно ширење научних информација о токсинима који
се ослобађају приликом њиховог труљења (50 испитаника) него увођење
наплате (30 учесника анкете). Током
реализације пројекта поклоњено је
230 торби грађанкама и грађанима, а
одштампано је и 1.000 флајера о штетности пластичних кеса, који су дељени у продајним објектима, у наплатној служби ЈКП „Хигијене” и „Водовода”, као и у објекту панчевачке Градске управе. Циљ је био да се што већи
број грађана информише о овој теми.
У Србији се троши више од 2.500
пластичних кеса по глави становника годишње, а у земљама Европске
уније пет пута мање. Милијарде пластичних кеса помешаних са осталим
отпадом трајно загађују животну средину. Ради смањења прекомерне употребе пластичних кеса и заштите животне средине недавно је у нашој држави уведен механизам плаћања пластичних кеса приликом куповине.
З. Станижан

Миша Радивојевић
потписује сценарио
и режију
У центру Панчева, ових дана, снимана је серија „Жмурке”, према сценарију и у режији познатог филмског ствараоца Мише Радивојевића,
а у продукцији „Адреналина”, за Радио-телевизију Србије. Кроз шест
епизода, које ће трајати до сат времена, прича ће пратити судбине девојчица и дечака чији су очеви током Другог светског рата били на
страни поражених. Време је 1945.
година, дакле одмах након завршетка рата.
У улози наратора појавиће се Светозар Цветковић, један од великана
нашег глумишта.
– Ради се о интроспекцији и одрастању деце у турбулентном периоду.
Али прича је за одрасле; крајње је
интимна и лична. Данас се људи чак
и не усуђују да говоре о томе како је
било деци обележених родитеља после рата – рекао је Цветковић.

Родитељи имају велику одговорност према деци – казао је Миша
Радивојевић и додао:
– Никада ниједно дете није било
одговорно за грехе својих родитеља, а то је код нас постајало у време
када сам ја одрастао. Могло се чути: то је дете „четничког ђубрета”,
или: оно је син „информбировца”...
Деца су увлачена у тај контекст. То
ме је привукло. Сећам се како сам
био невин, али сам као и свако друго дете имао развијену перцепцију
о томе ко је добар, а ко зао. Четири
године сам радио на сценарију и
увек сам волео кратку телевизијску
форму с неколико могућих прича.
Имам сјајне сараднике и глумце,
одличне услове за рад. Преузимам
ризике редукције и сажимања. Борићу се. Теши ме чињеница да не
знам ниједног редитеља који је умро
током снимања.
Духовити и добро расположени
Радивојевић је гарант да ће серија
„Жмурке” бити врхунски урађена.
Снимање се наставља у Црепаји,
Старчеву и Иванову.
С. Т.

НАША АНКЕТА

станице и даље коштају 150 динара
односно 210 динара (повратне).
Што се тиче карата за околна села,
најскупље су за Глогоњ, Долово, Иваново и Банатски Брестовац, с ценом
од 145 динара. Мало су јефтиније
(120 динара) карте за Качарево, Банатско Ново Село и Омољицу, а најјефтиније су оне за Старчево и Јабуку, које коштају 70 динара.
М. Г.

ДА ЛИ ВАМ ПРИЈА ТОПЛО ОКТОБАРСКО СУНЦЕ?

Само нека потрају овакви дани

ПРВИ АЛПИНИСТИЧКИ КОРАЦИ

Спортско пењање у Барутани
Д. ОСТОЈИЋ

Планинарско-еколошко друштво „Соко” у сарадњи са Синдикалном организацијом Рафинерије нафте Панчево приредило је недавно у парку Барутана демонстрацију спортског пењања за школску децу запослених у
Блоку Прерада НИС-а.

За мно ге ма ли ша не ово је био
ве ли ки иза зов, али хра бро сти им
ни је не до ста ја ло. Не ко ли ко де се ти на ма ли ша на, уз па жњу ин струк то ра, на пра ви ло је пр ве ал пи ни стич ке ко ра ке.
З. С.

З. ЈОВАНОВ

Као што се временске прилике у нашој земљи често мењају, тако и наше здрав стве но ста ње мо же би ти
променљиво. Већини не сметају промене времена, али постоје и људи –
метеоропате – који осећају тегобе
када се температура мења. Метеоропатија је појам који се раније ретко могао чути, а данас му се придаје све већи значај. Он представља
групу здравствених симптома и реакција које се јављају када дође до
промена једног или више метеоролошких фактора.
Под метеоролошким факторима се
подразумевају температура и влажност ваздуха, ветар, атмосферски
притисак итд. Људски организам као
део природе прати спољашње утицаје и адекватно реагује, што се манифестује појавом различитих тегоба.
С обзиром на то да су ових дана
температуре биле преко двадесет степени, питали смо наше суграђане да
ли им пријају ови топли октобарски
дани.

З. ЈОВАНОВИЋ

С. АРСЕНИЈЕВИЋ

ДРАГАН ОСТОЈИЋ, водоинсталатер:
– Мени у принципу све одговара.
Не жалим се ни на шта. Навикао сам
и на топло и на хладно. Имао сам такво радно место, као водоинсталатер
сам био изложен сунцу, ветру и киши. Не бира се време када дође до
хаварије и сл. Можда је последњих
година мало топлија јесен него што
је то било пре.
ЗДРАВКО ЈОВАНОВ, пензионер:
– Не смета ми. Баш ми је лепо. Сећам се само да је раније било више
кише у октобру и да нису биле баш
овако високе температуре. Измениле
су се временске прилике.
ЗИЗА ЈОВАНОВИЋ,
пензионерка:
– Сме та ју ми ове тем пе ра ту ре,
јер сам ме те о ро па та. По вре ме но
осећам малаксалост, главобољу, костобољу и благу нервозу. Доста се
променило време у односу на раније године.

Ј. ДОВАТОВ

Д. МАРЈАНОВИЋ

САША АРСЕНИЈЕВИЋ, машински
техничар:
– Сјајно је време. Јесте мало необично,
јер ранијих година нису биле баш оволико високе температуре. Биле су у складу
с годишњим добом у ком смо тренутно.
ЈОВАНКА ДОВАТОВ, пензионерка:
– Не осећам никакве тегобе. Волела
бих да овако буде све до Нове године и
да после тога убрзо дође пролеће. Биле
су овакве температуре и раније, поготово шездесетих и седамдесетих, када
сам била дете.
ДУБРАВКА МАРЈАНОВИЋ,
симултани преводилац:
– Уживам у овом предивном времену и
бога молим да што дуже остане овако лепо, зато што сам ја из Херцег Новог и баш
не волим зиму и снег. Волим топло време,
да може да се шета и седи у башти, пије
капучино. Овде у Панчеву су сви јако љубазни, а ја имам нека своја места на која
волим да идем.
Анкетирала Мирјана Марић
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Шта ако

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, колико пута у току само једног дана поставимо
себи питање којим преиспитујемо своје одлуке. Питање које
представља одраз сопствене несигурности и жељу за прилагођавањем, припадањем и признањем. Састављено од само
две речи, носи у себи снагу
унутрашње борбе, недоумица,
огорчености, страха...
Шта ако нисмо довољно
лепи, паметни, добри, пожељ ни, ква ли фи ко ва ни...
Или шта ако смо превише
рекли, дали, видели, прикрили... Шта ако се обрукамо, ако не будемо схваћени
и прихваћени како треба...
Шта ако се замеримо, презадужимо, погрешно проценимо... И тако у бескрај.
Проверавамо и одмеравамо
сваку, па и најмању одлуку неизбежним питањем: шта ако
смо погрешили? Шта ако је требало да одлучимо сасвим другачије макар се тицало одлуке
шта ујутру обући или када доручковати? За појачавање осећаја кривице нема бољег питања од: шта ако смо могли да
учинимо још нешто да спасемо брак, пријатељство, или било какву „пропаст” нечега што
нам је значајно и где смо много емотивно инвестирали.
Беспомоћност и стид се
појачавају питањем шта ако
смо рекли „нешто глупо”, замуцкивали и имали трему у
важном разговору, били неприкладно „јефтино” одевени у друштву помодара у скупој, маркираној гардероби...

„Шта ако” убада попут
отровних стрелица које испаљујемо у виду непријатних мисли преиспитивања и самооптуживања. У сталном настојању да се прилагодимо и допаднемо, анализирамо непрекидно сваку одлуку коју донесемо у вези са сопственим настојањима да будемо боље
схваћени, више прихваћени,
боље уклопљени. Свакодневица постаје немилосрдна јер
нам доноси све више разлога
за „шта ако” преиспитивања.
А шта ако „шта ако” може
и да нам служи? Имамо способност да свако постављено
„шта ако” питање претворимо у више самопоуздања. У
нама је, добро затрпана свакодневним рутинама, наивна дечја радозналост којом
смо испитивали свет. Када
се одучимо да у тишини тражимо одговоре унутар себе,
појавиће се и „шта ако” које
ће нас „извући” из зоне комфора и помоћу којег почињемо да прихватамо себе и
свет око себе на сасвим другачији начин. Шта ако ми је
боље да купим књигу, одем
на семинар, обновим стара
пријатељства и отворим се
за нова? Шта ако научим нешто ново, освестим своју јединственост и научим да волим себе? Одговор на малено питање „шта ако” дат из
срца пуног љубави постаје
погонско гориво ка успеху.
Њиме полако почињемо да
подстичемо креативност у
стварању реалности какву желимо. Сталним усмеравањем
питања ка откривању нових
начина за превазилажење старих изазова долазимо до другачијих одговора. Постајемо
сведоци промене, али не оне
која се дешава, већ оне коју
сами правимо и усмеравамо.
Шта ако успем или шта
ако не успем – избор питања
је, као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Обољења ноктију

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Много је обољења ноктију која се могу уочити у самој
структури нокта. Често се јављају уз неку другу болест
или су условљена управо том
болешћу или поремећајима
у организму.
Грицкање ноктију један је
од главих разлога који чине
да наши нокти не изгледају
онако како би требало. Јавља
се код нервозних особа које
тиме покушавају да олакшају унутрашњу напетост. Грицкање ноктију с временом доводи до трајних поремећаја
структуре нокта у виду задебљане нокатне плоче или нокта сличног диску. Да би се
ова лоша навика излечила,
често је потребна помоћ психијатра, а упоредо и употреба горких лакова за нокте направљених баш за ту намену.
Повећана кртост и ломљивост нокатне плоче у уздужном смеру или у попреч-

ном смеру настаје због промена у матриксу нокта. Оне
се јављају због траума, поремећаја циркулације или због
недовољног уношења беланчевина и витамина у организам.
Pachyonychia се манифесту је за де бља њем но кат не
плоче у целини. Често се јавља на ногама као последица ношења уске и неудобне
обуће и поремећаја периферне циркулације крви.
Поједине промене на ноктима јављају се уз нека дерматолошка обољења као један од њихових симптома
(псоријаза, екцеми, еритодермиси), као и у случају кардиоваскуларних и ендокринолошких поремећаја. Због
погрешно сечених ноктију на
ногама може доћи до урастања нокта. Оно доводи брзо
до повећане гранулације и
гнојења (дивље месо). Зато
је нокте на ногама потребно
исецати тако да имају четвртаст облик (овални облик проузрокује урастање).
Гљивична обољења ноктију су хронична стања изазвана гљивицама као што су candida, trichophyton, microsporum, epidermophyton. Када
се јави инфекција, потребно
је узети узорак стругањем нокатне плоче и послати га на
анализу, па тек онда одредити терапију. Понекад је лечење дуготрајно, али је веома битно да се оно спроведе
како се обољење не би проширило.

Петак, 2. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕН МЕСЕЦ СТАРИХ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

ДОДАТИ РАДОСТ ГОДИНАМА
Приређен низ
културних и
едукативних
програма
Треће доба може
бити лепо, ако сви
томе допринесемо
Неки мудрац је давно рекао да
тајна дуговечности није у одрицању, већ у уживању у животу, јер сама старост је специфична – често је прате усамљеност и депресија, поготово
у данашње време.
Старима који су смештени у
панчевачком Геронтолошком
центру свакако је далеко лакше, јер се тим запослених у тој
установи прегалачки труди да
им улепша дане и унесе радост
у њих. Бројне активности, секције и дружења који се организују током целе године су један од значајних начина да се
то постигне. Такви програми
посебно су бројни у октобру,

Они могу дати пун допринос друштву
изложби, едукативних радиони- Николовски из Завода за јавно дана у години, провлачи се иста
ца, ликовне колоније и позори- здравље Панчево. Након тога у порука за наше кориснике: да
шне представе, до великог бро- гостима код бака и дека, пово- нису сами, да имају нас, да смо
ја различитих концерата. Сма- дом Дечје недеље, били су ма- увек ту за њих, спремни да залишани из вртића „Бајка”, као довољимо њихове потребе. Наи деца из Дома „Споменак”.
ша основна жеља је да унапре– Када је реч о октобарским димо квалитет живота корипрограмима, посебно бих издво- сницима Дома, али и да унесејила манифестацију „Етно дру- мо радост у њихове дане – зажење”, кроз коју поспешујемо кључила је Тања Лукић.
интеграцију старих особа на мулСтарење популације данас
тиетничком нивоу, негујући упо- представља један од највећих
знавање и учење о различито- успеха човечанства, али је и јести традиција, обичаја и култу- дан од највећих јавноздравствере националних мањина у окру- них изазова. Међународни межењу. У оквиру тог догађаја ор- сец старијих особа у свету и код
ганизовали смо програм богат нас обележава се у складу с Рекултурним садржајем. Изводи- золуцијом 45/106 коју је проле су се народне игра, певале су гласила Генерална скупштина
се народне изворне песме, а при- Уједињених нација 1990. годиредили смо и изложбу ручних не с циљем да нагласи важност
радова. Била је то права рапсо- прилагођавања животног окрудија етно-музике и доброг укуса жења потребама и способности– рекла је Тања Лукић.
ма становника трећег доба.
Према проценама становниВажна порука
месецу који је у читавом свету трам да се кроз овакве програ- На крају месеца, у петак, 26. штва Републичког завода за стапосвећен припадницима тре- ме на неки начин окрепљује ста- октобра, корисници Геронто- тистику Србије, у 2016. години
ћег доба.
рија популација и да јој се пру- лошког центра добили су још популација стара 65 и више гожа додатна воља за животом – један поклон: позоришну пред- дина чинила је 19% укупног стаКвалитетно и садржајно
новништва. Притом су 57,5% поИ ове године је током читавог истакла је Тања Лукић, дирек- ставу у Дому. Реч је о монодрами „Мудри и јуначни вој- пулације старијих чиниле жене,
протеклог месеца у Геронтоло- торка Геронтолошког центра.
Обележавање ових важних вода Јанко Катић” , која пред- посебно рањива категорија овог
шком било свечано и живо.
– Поводом Међународног ме- дана у животу корисника Ге- ставља кратак животопис јед- старосног доба. Ако се ово има у
сеца старих понудили смо на- ронтолошког центра отворено ног од најзначајнијих војвода виду, очигледно је потребно скрешим корисницима разноврсне је предавањем о људским пра- Првог српског устанка. Пред нути пажњу на другачије потребе
програме: од превентивних вима и слободама старијих осо- бројном публиком, у којој су и изазове с којима се суочавају
здравствених прегледа, преко ба које је одржала др Дубравка били и рођаци корисника, на- многе старије особе у срединама
ступио је познати глумац Алек- у којима живе. Међутим, важно
је подсетити се и на то да можесандар Дунић.
мо очекивати њихов пун допри–
Кроз
све
оно
што
је
ор
га
САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ У ДОМУ
низовано током Месеца старих, нос у друштву, само ако постоје
ОМЛАДИНЕ
као и кроз оно што тим Герон- одговарајуће гаранције за уважатолошког центра чини сваког вање њихових људских права.

У суботу радионица
о асертивности

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Мак коцке

С прошле радионице
Бесплатна радионица о асерПрема речима психолога и
тивној комуникацији у Саве- психотерапеута Јадранке Грутовалишту за младе „Моје ме- јичић Ђурић, координаторке
сто” биће одржана у суботу, 3. овог пројекта, активности се
новембра, од 16 до 18 сати, у реализују сваке суботе и наизДому омладине. Ово саветова- менично се смењују радионилиште почело је да ради кра- це и индивидуални рад с млајем септембра у оквиру про- дим особама. Први наредни
термин за индивидуалне разјекта удружења „Психогенеза”,
говоре с психологом је субота,
уз финансијску подршку Гра- 10. новембар, од 16 до 18 сати.
да, и намењено је младима од
За учешће на радионицама или
петнаест до тридесет година.
за индивидуалне сусрете с психологом можете се пријавити путем
телефона 061/647-22-90 или имејл
Страну
адреса psihogeneza@gmail.com
припремила
или savetovaliste@domomladineДрагана
pancevo.rs. Учините то на време
Кожан
пошто је број места ограничен.

Један од оних издашних колача који се могу брзо направити – мак коцке – обрадоваће све љубитеље мака у колачима. Можете их послужити као засебну посластицу уз
омиљену шољицу чаја, а ако их исецкате
на мање коцке, врло лепо ће се уклопити
с другим ситним колачима на тањиру.
Састојци: седам јаја, 250 грама шећера,
250 грама маслаца (или 150 мл уља), 100 грама брашна, пола кесице прашка за пециво, 250 грама млевеног мака, мало нарибане
лимунове или поморанџине корице и кашика рума.
За фил: 4-5 кашика пекмеза од вишања или шљива.
За глазуру: 150 грама чоколаде, четири кашике уља и комадић
маслаца.
Припрема: Умутите беланца у чврст шаум. Постепено додајте шећер, жуманца и све остале састојке редом. Маслац растопите на тихој температури, а брашно претходно промешајте с прашком за пециво. На крају пажљиво умешајте млевени мак. Можете додати и
мало сувог грожђа ако волите.
Смесу сипајте у велики плех од рерне обложен папиром за печење. Пеците на 200 степени двадесетак минута. Сачекајте да се кора потпуно охлади, па је пресеците на два дела. Премажите прву
кору пекмезом, преко фила ставите другу кору, а затим све прелијте глазуром од чоколаде. Кад се чоколада стегне, исеците на коцке
жељене величине.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ПОКАЗНА ВЕЖБА НА ПЛАТОУ ИСПРЕД ГИМНАЗИЈЕ

МНОГО ЛЕКЦИЈА У ЈЕДНОЈ
ЕОТРЕСНОЈ СЦЕНИ
Реалистично
приказана
саобраћајка
Која вештина спасава
живот
У центру града пронлог петка,
26. октобра, могла се видети
прилично узнемиравајућа сцена. На платоу испред Гимназије стајао је слупан аутомобил,
човек за воланом био је без свести, на хауби је лежала жена
која је излетела кроз разбијену
нофернајбну, крај аутомобила
је заглављени младић плакао и
запомагао, а у аутомобилу је
највероватније била и беба. Много крви, а нтета на колима
енормна. Ватрогасци су секли
возило да би извукли возача,
реаговала је екипа Црвеног крста, завијале су сирене Хитне
помоћи, а једна особа из масе
окупљене око места догађаја доживела је епилептични напад.
На сву срећу, ова сцена није
била реална, иако је била вине него реалистична, нто је и
био циљ екипама ватрогасноспасилачке службе, Хитне помоћи и прве помоћи Теренске
јединице Црвеног крста Панчево, које су, у сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја града Панчева, Паркинг-сервисом ЈКП-а „Хигијена”, Центром за рециклажу, Гимназијом и Ма нин ском нко лом,
представиле ситуацију какву,
нажалост, често можемо видети и у реалном животу – саобраћајну несрећу и начине исправног реаговања различитих
служби када се она догоди.
Иновативне методе
Ова активност реализована је
у оквиру пројекта „Прва помоћ – свуда за свакога”, који је
подржао Град, а његов циљ је
врнњачка едукација уз помоћ
иновативних метода.

Подсетник на тешке последице непажљиве вожње
Сценарио вежбе је подразумевао саобраћајну незгоду у
којој је возач изгубио контролу над возилом услед неприлагођене брзине и неопрезности, ударивни у стуб уличне
расвете и повредивни притом
случајног пролазника. Повређене су три особе у возилу –
возач, сувозач, који није имао
везан сигурносни појас, и четворомесечна беба, која се није налазила у сигурносном сединту. Повреде је задобио и
пролазник који је остао приклентен између возила и стуба уличне расвете.
– Ватрогасно-спасилачка јединица је прва приступила возилу, обезбедила га, а затим
приступила сечењу конструкције возила како би се омогућио приступ повређеним особама. Екипа прве помоћи Теренске јединице Црвеног крста
Панчево формирала је тријажни центар на сигурној удаљености, а затим је приступила

возилу да би пружила психолонку подрнку и процену стања
повређених, док се није указала прилика да се они евакуину. Та екипа је збринула и девојку из масе која је добила
епилептични напад. Позвана је
и Служба хитне помоћи, која је
најугроженију особу транспортовала у медицинску установу
– објаснио је др Сава Веселиновић, координатор програма
прве помоћи у Теренској јединици Црвеног крста Панчево.
Он је у име Црвеног крста
захвалио свим учесницима, као
и партнерима без којих ова показна вежба не би била могућа, и изразио наду да ће се овакве активности у будућности
ченће организовати како би се
уиграност тимова за деловање
у оваквим ситуацијама подигла на највини степен.
Подизање свести
Показну вежбу је испратило преко сто пролазника и грађана,

који су махом коментарисали
да је потребно вине оваквих
активности како би се подигла
свест о тенким последицама
непажње возача у саобраћају.
Многи од посматрача јасно су
увидели и да је вентина пружања прве помоћи заиста од
пресудног значаја у ситуацијама попут ове.
Према речима др Саве Веселиновића, млади волонтери Црвеног крста, који су показали
завидно знање на терену, пронли су основне и напредне обуке из прве помоћи. Сви млади
до тридесет година који би желели да се прикључе Теренској
јединици и стекну иста таква
знања, треба да оду у просторије Црвеног крста, у Улици
Жарка Зрењанина 15, сваког
уторка, од 20 сати. Ненто старији суграђани могу се распитати о курсевима прве помоћи
радним данима од 8 до 13.
Д. Кожан

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

Нови успех Дружине
Стрељачка дружина „Панчево 1813” пронлог викенда је
била домаћин првог кола Лиге пионира Војводине, у којем је поред 60 такмичара из
12 клубова наступило и девет младих стрелаца из нанег града.
Пионирке су заузеле треће
место екипно, а поред Теодоре
Кондић, која је освојила сребрну медаљу појединачно, надметале су се и Ива Ракоњац и дебитанткиња Тамара Станковић.
Поред три дебитанта у пионирској конкуренцији – Луке
Павлова, Огњена Бунчића и
Петра Цветковића, пионирска
екипа је заузела четврто место. Пуцали су Михајло Слијепчевић, Огњен Лукић и Алекса Ракоњац, који је освојио
сребрну медаљу појединачно.

Младе стрелце је предводио
тренер Синина Вељковић.
Такође у нанем граду пронлог викенда је одржано и прво

коло Лиге кадета и млађих јуниора Војводине.
Екипа СД-а „Панчево 1813”,
која се надметала у гађању из

пинтоља, освојила је треће место. Тим су чинили Велимир
Нинковић (сребрно одличје у
појединачном надметању кадета), Михајло Слијепчевић
(бронза појединачно) и Вељко
Лазовски. Екипа кадета из Панчева била је једина комплетна, а поред Вељка и Михајла,
истакао се и Лука Павлов.
Сви такмичари у гађању из пинтоља из нанег града дебитовали
су под стручним руководством тренера Бранислава Парезановића.
Такође пронлог викенда, али
у Београду, одржано је такмичење у гађању из старог оружја
великог калибра.
Сениор СД-а „Панчево 1813”
Сана Петровић поново је врло
убедљиво победио пуцајући из
пинтоља „лугер” и освојио је
вредне награде.
ш. Ж.

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА

Још један добар резултат младих Панчевки
Првенство Србије у ритмичкој гимнастици одржано је недавно у београдској хали „Пинки”, а надметале су се девојчице из четрнаест клубова из целе Србије.
ГД Палилула су представљале чак три екипе из панчевачке секције.
Нађа Стојановић, Дуња Јевтић, Сара Пресетник и Андреа
Васић су у најбројнијој категорији пионирки изузетно сигурним наступом освојиле бронзу.

Ко зна који пут показале су да
се вредан и предан рад исплати. Ивона Васић, Валентина
Бијелић, Марта Цветковић и
Александра Папулић су у конкуренцији кадеткиња, са обручем, заузеле пето место.
Миона Балчаковић, Тамара
Стефановић, Јована Радмановић и Нађа Зарија надметале
су се у конкуренцији млађих
јуниорки, са обручем, и успеле су да освоје бронзано одличје.
ш. Ж.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Част”
Елиф Шафак
Бајка о љубави, издаји и судару раз личитих култура.
Прича о турским близнакињама Пемби и Џемили и њиховом животу испуњеном патњом, сујеверјем и неправдом.
Ауторка бестселера „Ванљива палата” и „Истанбулско копиле” Елиф Шафак представља нам се романом „Част”.
Романе Елиф Шафак, који
су преведени на вине од четрдесет језика, објављују неке
од најзначајнијих издавачких
кућа на свету. Орхан Памук је
изјавио да је Елиф Шафак једна од најбољих турских књижевница. У овом роману ауторка је успела да венто исприча судбину неколико генерација. Роман прати догађаје
четрдесетих, седамдесетих и
деведесетих година. Свако по-

главље приповеда други лик
и свако се надовезује својом
причом на претходну све док
не добијемо потпуну слику догађаја који су претходили распаду једне породице.
Оно нто је посебно занимљиво, јесте слика Лондона
седамдесетих година и предрасуде његових становника
према људима друге расе и
религије.

Два читаоца који до среде, 7. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 понаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта
је за вас част?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Част” Елиф Шафак. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и понаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗИАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Земља Виљема Тела”
Милана Ст. Протића
Боравак у Швајцарској инспирисао је Милана Ст. Протића да своје утиске, запажања и разминљања забележи
у књизи која носи име једног
од најславнијих митских јунака средњег века – Виљема
Тела. Легенда о њему била је
и остала симбол тријумфа
слободе појединца.
У осталим причама читаоци ће имати прилику да се
упознају са историјом овог
маленог европског тла, али
и са историјом нвајцарског
народа и духа. Како је писац
на страницама ове књиге вине мислилац него сликар,
успео је да прикаже продубљене портрете људи за које
се зна по имену, животу и
делу, али се не зна да су били родом из Швајцарске.

Када дође до последње странице, читалац ће схватити да
су приче о Швајцарској оквир
у који је писац сместио све
своје доживљаје који су повод
за излагање његових разминљања о судбинама појединаца, о једној земљи и њеном
народу, али и о историјским
и друнтвеним приликама у
којима је сам писац живео.
Због тога би се ова књига могла сврстати у жанр путописа.

Два читаоца који до среде, 7. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 понаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта
је за вас слобода?”, наградићемо по једним примерком књиге „Земља Виљема Тела” Милана Ст. Протића. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и понаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Што тање, то краће
У прошлом броју нанег листа питали смо вас како залечити дуневне ране. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издавантво” припремили су по један примерак књиге „Прелест” Филипа Грбића за два нана читаоца или
читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Не знам за друге, али мени доста помогне неколико
чоколада и добра књига. Увек
упа ли,
за
тре ну так...”
060/7524...
„Мало теже, али може. Постоји фластер за дуневне ране. За ле пин га око ср ца.
Окре нен се ра ду, пе сми,
игри, пријатељима и гле –
бол прође.” 064/9694...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на пита-

ње како бирају дестинацију
на коју ће путовати. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Букирано” Небојне
Јојића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Бирам између препоруке,
могућности одложеног плаћања, буџета и цена. Кад све
то изанализирам, одлучује
мо ја леп на по ло ви на!”
063/7417...
„Дестинацију ми одређује
дебљина новчаника. Што је
тањи, то је пут краћи. У послед њих не ко ли ко го ди на
стижем само до кућног прага.” 063/8557...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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УКОРИКО ПОСРАНИЦИ ИЗГРАСАЈУ

ПОВОДОМ СРУЧАЈА ИЖИВЉАВАЊА НАД МАРОРЕТНОМ ДЕВОЈЧИЦОМ У ТРАМВАЈУ

Знатно већа овлашћења
агенција за обезбеђење

АКО ВИДИТЕ НАСИЉЕ, ПРИЈАВИТЕ ГА
Предуслов оа
кажњавање
насилника – сарадња
с грађанима
Како треба
пријављивати
насиље

Међу нацртима закона о којима ових дана расправљају
посланици у Скупштини Србије, јесу и измене и допуне
Закона о приватном обезбеђењу. Тај правни акт је прилично широко нормирао делатност припадника агенција за
физичко обезбеђење и дао им
је малтене овлашћења која
имају припадници полиције.
Уколико посланици усвоје
предлог измена и допуна тог
закона, запослени у српским
агенцијама за обезбеђење моћи ће да упозоравају или наређују одређеним лицима да
им је забрањен боравак у простору који штите и да им у
одређеним условима забране
улазак. Имаће и право да проверавају идентитете непознатих лица, да их заустављају и
прегледају превозна средства
ако су у њима, да их привремено задрже и да такође привремено задрже предмете које су особе које су зауставили
имале код себе.
Припадници агенција за
обезбеђење моћи ће и да под
условима утврђеним изменама и допунама овог закона користе и средства принуде. Имаће право да употребљавају средства за везивање, физичку снагу, гасни
спреј, посебно дресиране псе
и ватрено оружје.
Важно је напоменути да
средства принуде неће смети да користе према лицима
млађим од четрнаест година, очигледно болесним и

изнемоглим лицима, тешким
инвалидима, трудницама чија је трудноћа видљива, или
које упозоре да су трудне. Једини изузетак је ако неко од
набројаних лица ватреним
оружјем, оруђем или неким
другим опасним предметом
угрожава живот припадника
агенције за обезбеђење.
Запослени у агенцијама за
обезбеђење имаће право и да
привремено задрже одређена лица, али ће о томе одмах морати да обавесте полицију. Мораће и да задрже
та лица све док она не дође.
То овлашћење ће смети да
користе ако су затекли неку
особу у вршењу кривичног дела за које се гони по службеној
дужности, или ако су приметили да лице које врши прекршај са елементима насиља има
код себе предмете који могу да
послуже као доказ у кривичном и прекршајном поступку.
Слу жбе не ле ги ти ма ци је
припадницима агенција за
обезбеђење издаваће полицијска управа на територији
на којој се агенција налази,
након што јој њен власник
достави ЈМБГ свих запослених и описе послова за које
су задужени. Важно је напоменути да припадник неке
од агенција за обезбеђење мора да покаже легитимацију
ако му је затражи полицајац,
као и то да агенције нису самосталне у раду, већ да надзор над њима врше овлашћени припадници полиције.

Грађани који су били сведоци
насиља на јавном месту обавезно треба да то пријаве полицији, а не да ћуте о томе – наглашава се у реаговању Министарства правде које је објављено поводом прошлонедељног
иживљавања 37-годишњег М.
И. из Раковице над 14-годишњом девојчицом у трамвају.
„Влада Републике Србије, као
и надлежни државни органи
улажу максималне напоре ради спречавања и превенције било које врсте насиља. Међутим,
у тој борби држави је потребна
помоћ грађана. Само заједничким снагама може се стати на
пут насилницима и показати
да наше друштво има нулту толеранцију према насиљу”, пише између осталог у саопштењу Министарства правде.
Ту се може прочитати и да
то министарство похваљује брзу реакцију полиције, јер је успела да за кратко време идентификује и приведе насилника из трамваја.
Грађани који су били сведоци
његовог иживљавања требало
би да се јаве правосуднм органима и да им својим изјавама
помогну да што брже и ефикасније реше овај случај. О таквим догађајима не сме се ћутати, јер су напади на нечији
живот, тело и сигурност противправне радње кажњиве законом.
У појединим медијима објављено је о чему треба да води
рачуна нека од жртава насиља
уколико жели да пријави оно
кроз шта је прошла.

Девојчица је понижавана, а путнице у трамвају су ћутале
„Приликом пријаве насиља
треба навести име и презиме
жртве, име и презиме насилника и адресу где се насиље
десило. Такође, треба описати
шта се и како десило, да ли је
било претњи, употребе оружја
или оруђа, да ли су нанете телесне повреде, има ли сведока и сл. Посебно је важно рећи и да ли постоји страх за
властиту безбедност или безбедност деце и других чланови породице.
„Након што прими позив, полиција је у обавези да изађе на
лице места, заустави насиље и
заштити жртву (патрола је дужна да одмах обавести надлежног полицајца за породично
насиље да се тако нешто догодило, или да постоји непосредна опасност да дође до тога).

„То значи да полицајци у патроли, као ни они који су дежурни у згради полиције не
треба да врше процене, у смислу да они закључују да ли је
нека ситуација ургентна или
није. Њихово је да одмах обаве сте не дле жног по ли цај ца
који је задужен за сузбијање

насиља јер у супротном они
крше закон”, пише у овом упутству.
Важно је напоменути да особа која жели да пријави полицији да је била сведок насиља
не мора да се представи полицајцу с којим разговара и може да остане анонимна.

КА ЗНЕ И ДО ТРИ ГО ДИ НЕ
У кривичној пријави која је поднета против 37-годишњег Београђанина због ививљавања над девојчицом н трамвајн
пише да је починио кривично дело полно нзнемиравање. То
је ново кривично дело, које је стнпило на снагн средином
прошле године. Починиоцн тог кривичног дела мове се изрећи новчана казна или шестомесечна казна затвора, а ако
је вртва била малолетна, казна је већа и креће се н распонн од три месеца до три године затвора.

ОДРЖАН ПОРИЦИЈСКИ СЕМИНАР

Зашто је важна форензичка психологија
– Фореноичка психологија није значајна само зато што је
примењена психолошка дисциплина, већ и криминалистичко-истражна метода која ставља у фокус актере криминалних догађаја – рекао је помоћник директора полиције Звездан Радојковић на семинару
под називом „Форензичка психологија, наука проистекла из
праксе”, који је ових дана одржан на Копаонику.
Тај скуп је организован у
оквиру шведско-српског полицијског програма кроз пројекат „Развој форензике и форензичке обраде лица места
2016–2018”. Поред представника наше полиције, прису-

значајна питања и око психолошких проблема код сведочења очевидаца и жртава кривичних дела – нагласио је Радојковић, који је захвалио на
подршци шведској влади и полицији те земље, као и Агенцији за развој и подршку.
Начелник Националног криминалистичко-техничког центра МУП-а Србије Мирко Матејић навео је да је значајно да се у
Србији, као и на Западу, превазилази стари концепт дефиниције форензичке психологије и
прихвата проширење компетенције форензичких психолога.
Колико је форензичка психологија сложена и важна дисциплина, најбоље се види из њене

ствовале су и њихове колеге и
фо рен зич ки струч ња ци из
Шведске, Бугарске, Хрватске,
Босне и Херцеговине, Словеније и Македоније. Еминентни стручњаци разменили су искуства о темама у вези с психолошким аспектима форензичке анализе, као и о оним
које обухватају психологију узимања исказа и обавезу деликатног поступања са жртвама
сексуалних деликата и породичног насиља.
– Ово је потврда опредељености Министарства унутрашњих послова Републике Србије да у потпуности сагледа
значај форензичке психологије. На овај начин покрећу се

дефиниције. У њој се каже да се
та наука бави психолошким проблемима у истражном поступку, правосуђу (посебно кривичном) и затворском кажњавању.
У фокусу њене пажње су и
психолошка питања сведочења (веродостојност, могуће обмањивање полицајаца који региструју сведочење), откривање истине, али и лажи у истрази, процеси одлучивања током суђења, веза између мотивације преступника за вршење
криминалних радњи и њихових личности, психолошке особине жртве, као и могући проблеми у издржавању казне и
њихов утицај на личност осуђеника.

У ЧЕТВРТАК У УРИЦИ ДР СВЕТИСРАВА КАСАПИНОВИЋА 1

Трибина о дневницама за резервисте
Удружења ратних ветерана
Панчева, а у сарадњи са
„Српским ратним ветеранима”,
у четвртак, 1. новембра, од 18
сати, у просторијама Градског
одбора Удружења бораца Народноослободилачког рата (Др
Светислава Касапиновића 1) биће одржана трибина на којој ће
се говорити о томе докле се стало са исплатом ратних дневница резервистима и учесницима
рата 1999. године. Улаз за све
заинтересоване је слободан, а
једини говорник биће адвокат
из Ниша Срђан Алексић.
Подсећамо, он је био заступник резервиста који су били мобилисани 1999. године, а потом

су тужили нашу државу због
неисплаћених ратних дневница. То су учинили јер је резервистима у неколико градова на
југу Србије исплаћено 200.000
динара као социјална помоћ и
одштета за време које су провели у униформама током НАТО агресије.
Према Алексићевим речима, држава је тиме направила
грешку, јер је испала благонаклона према њима, а дискриминисала је резервисте из осталих градова у Србији који су
такође очекивали новчане накнаде за период током којег су
били мобилисани у време бомбардовања наше земље.

У интервјуу који је дао прошле године за „Панчевац”, Алексић је прецизирао да су виши
судови у Нишу, Пироту, Краљеву, Крагујевцу, Лесковцу, Новом Саду, Суботици, Зрењанину и неким другим градовима
у Србији до сада донели 50 правоснажних и 70 првостепених
пресуда у корист резервиста,
што говори да су судије сматрале да су они у праву. Алексић је додао да је до сада и у
Панчеву поднето 50 тужби за
исплату ратних дневница и да
се очекује њихов епилог.
Подсећамо, он је до сада поднео готово хиљаду тужби у вишим судовима у неколико гра-

дова у Србији, а то је урадио и у
Панчеву. У њима је упозорио да
Влада Србије мора да исплати
дневнице свим резервистима који су били мобилисани 1999. године, с обзиром на то да су учесници тих сукоба у неколико
градова већ добили тај новац.
Алексић је заступао резервисте
и пред Европским судом за људска права у Стразбуру и тамошње
судије су оцениле да је у праву и
пресудиле у његову корист.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ОБЕЛЕЖЕНО СТО ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПАНЧЕВАЧКОГ СЕЛА

ИВАНОВО – СВЕТАО ПРИМЕР
ХАРМОНИЈЕ
Богат програм
поводом великог
јубилеја
У обележавање
укључене све локалне
институције
Пре тачно век и по настало је
Иваново. Тада, 1868. године,
на ове просторе стигла је група од око двеста Бугара Палћена из рувунског дела Баната, којива се нешто касније
придружило још осавсто Мађара из Буковине. Они су указов аустроугарског цара населили обалу Дунава уз обавезу
да учествују у градњи насипа,
а заузврат су добили бесплатну зевљу.
Након година турбулентне
историје и разних виграција
данас је то највање панчевачко село по броју становника,
али и весто с најшароликијов
етничков структуров и харвоничнив суживотов припадника свих нација, које је окружено најраскошнијов природов
у непосредној околини.
О тове и још вного чеву било је речи на централној прослави века и по постојања Иванова, уприличеној у петак, 26.
октобра, у Дову културе. Тов
приликов је, пред вногив званицава из различитих друштвених виљеа, укратко описано
све што се од оснивања па до
данас догађало у селу у којев
сложно живе представници двадесет шест народа, пре свих
они најбројнији – Мађари, банатски Бугари и Срби. А да би
ове прве две повенуте вањинске етничке групације вогле
да, у складу са свив водернив
цивилизацијскив тековинава,
остварују своја права у очувању културе, традиције и оби-

Банатски Брестовац: Школа
је од Ротари-клуба „Михајло
Пупин” добила четири рачунара. Радници ЈКП-а „Зеленило” раде на крчењу и уређивању обале. Чланице Актива жена „Сосе” освојиле су
прво весто у прављењу пите
с купусов на ванифестацији
„Глогоњска јесен”. Предавање на теву безбедности тракториста у саобраћају одржано је у уторак, 30. октобра.
Банатско Ново Село: Избори
за Национални савет националне вањине Рувуна биће
одржани у недељу, 4. новевбра, у просторијава школе.
Завршен је конкурс за директора школе, очекује се исход...

Водећи људи фото-клуба, Дома културе, Месне заједнице и школе
чаја, треба истаћи дугогоди- рања позитивног вултиетничУ организацији ове установе
шње ангажовање чланова Ма- ног авбијента, на свечаној ака- и клуба „Дунавац”, у суботу,
ђарског културно-уветничког девији су говорили први чо- 27. октобра, практично је и
дру штва „Бо наз Шан дор” и век Иванова Јошка Дудуј, за- окончан слављенички програв
Удружења банатских Бугара тив у иве Града Панчева већ- – отварањев тридесет седве
„Иваново–Банат”. Они се ре- ник за културу Невања Ротар, Овладинске изложбе фотоградовно окупљају на разнив ва- као и евинентни уветнички фије Србије. Тов приликов донифестацијава, обележавању фотограф Милан Живковић, дељена су признања најбољиважних датува, висава у Цр- који је акценат ставио на ква- ва, који су се таквичили у две
кви Светог ренделина, а негују литетан рад Фото-клуба „Ду- конкуренције – до 16 и до 21
и прекограничну сарадњу са навац”.
године, а пристигло је око 650
сународницива, пре свега из
Треба истаћи да је обележа- радова од 119 аутора из целе
постојбине Рувуније. У тове вање великог јубилеја села за- зевље. Међу свива њива исив несебично поважу инсти- почето светов висов у Цркви такли су се и Ивановчани –
туције, пре свих локалне – Ме- Светог ренделина, коју су у су- Александра Дудаш је освојила
сна заједница, школа и Дов боту, 21. октобра, служила три награду за колекцију, а похвакултуре, као и такозване више свештеника. Наставак је усле- ле су добили Марија Балог и
инстанце, попут Града Панче- дио у среду и четвртак прово- рељко Јовашевић. Претходно,
ва или Покрајине.
цијов старих повало забора- у току дана, група владих фоНакон што је представљено вљених игара на локалнов ста- тографа уживала је у лепотава
шта је све урађено последњих диону и пројекцијов филва Иванова и вожњи катаварагодина, пре свега у довену ин- „Иваново кроз вреве” у Дову нов, који је за ту прилику допловио из града.
фраструктуре, културе и ства- културе.

ИНИЦИЈАТИВА НОВОСЕЉАНСКЕ ГРУПЕ ГРАЂАНА

Да сн вратн зубари у амбуланту и школу
Пре извесног вревена група
грађана под називов „Удружени за општину Банатско Ново
Село” покренула је иницијативу на теву престанка рада стоватолошких ординација у тов
весту.
Наиве, у апелу који је потписало седворо чланова повенуте организације наведено је
да још од августа зубари више
не долазе у њихово село, тачније у новосељанску авбуланту, као ни у школу. Они истичу

Месне актуелности

да је недо пу сти во да се у вреве „када се у све ту указу је
на нео п ход ност ин тен зи ви ра ња пре вен тив них вас пит но-здрав стве них вера с циљев по бољ шања и уна пређења оралног здравља, у Банатсков Но вов Се лу, весту са
пре ко се дав хи љада ста нов ника, враћаво десетинава годи на уназад”.
Због тога су, стоји даље у
тексту достављенов нашев листу, у недостатку „систевског”

зубара, Новосељани упућени
на „скупе услуге приватних ординација или на одласке у Панчево, што не саво да тражи
вревена, него и директно удара на џеп сваког појединца”.
Повенута група грађана апострофира то да школска стоватолошка нега представља
најефикаснију и еконовски најисплативију ветоду у спровођењу превентивног програва
заштите зуба, јер су бројна испитивања показала да у онив

срединава у чијив школава
не постоје стоватолошке ординације, постоји пораст зубних обољења, пре свега каријеса.
Стога „Удружени за БНС”
траже да Дов здравља, у сарадњи с већников за здравство, реши наведени проблев.
Овај апел упућен је повенутој установи, као и Скупштини
Месне заједнице, која га је на
последњев састанку једногласно подржала.

Долово: Чланови удружења
„Свети Трифун” поставили су
кров на кућици у свов винограду. Удружење жена учествовало је на „Кифлијади” у Иланџи, а Соња Радивојев освојила
је треће весто. Обе организације учествовале су на снивању „Шаренице” РТС-а.
Глогоњ: По налогу Месне заједнице посађене су тује у
дворишту Рувунске православне цркве и офарбана је
ограда. Тринаеста ванифестација Дани повртара „Глогоњска јесен” одржана је у
недељу, 28. октобра, на локалнов пијачнов платоу, а
на таквичењу за највећи купус победио је Бора Спасић,
који је произвео главицу тешку 5,7 килограва.
Иваново: Поводов обележавања 150 година од настанка села, у петак, 26. октобра, у Дову
културе одржана је свечана акадевија, а сутрадан је на истов
весту отворена тридесет седва
Овладинска изложба фотографије Србије. Избори за националне савете Мађара и Бугара
биће одржани у недељу, 4. новевбра, у просторијава школе.
Јабука: Ових дана очекује се
завршетак пројеката за уре-

ђење трију атарских путева у
КО Јабука. Едукација за трактористе, уз пригодне поклоне пољопривредницива, у организацији Одељења за саобраћај Града Панчева, одржана је у среду, 31. октобра,
у Дову културе. На истов весту, у суботу, 3. новевбра, у
19 сати, поводов педесет година рада библиотеке, биће
прововисана књига „Кофер
из Берлина” Јелене Бачић
Аливпић.
Качарево: Фестивал хувора
и сатире под називов „Жаока 2018” почиње у четвртак,
1. новевбра, од 19 сати, у Дову овладине, када ће бити
уприличен програв за највлађе, а сутрадан у исто вреве и на истов весту наступиће најевинентнији афористичари у региону.
Овољица: У оквиру пројекта
који је подржао Град Панчево, удружење жена за све заинтересоване чланице организује едукацију о везу и ткању, а обучаваће их колегинице из „Панонки”.
Старчево: Продукцијска кућа „Адреналин” снива у старој школи серију о Другов
светсков рату за РТС. Старчевачки извиђачи су пети пут
заредов одликовани орденов
„Одред орлова”. Марко Ивошевић је ивенован за в. д.
начелника Савеза извиђача
Србије. Реновирана библио-

те ка у До ву кул ту ре би ће
отворена у четвртак, 1. новевбра, у 18 сати. Дан школе
биће обележен у среду, 7. новевбра.

АКТИВНОСТИ ДОЛОВАЧКИХ УДРУЖЕЊА

Агилни виноградари
и дамн

ТРИДЕСЕТА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА У БРЕСТОВЦУ

Прнд прнђнним путнм
Јубиларна, тридесета изложба
у организацији Клуба фото и
филвских аватера „Поњавица” и Дова културе, под називов „Пред пређенив путев”,
отворена је у среду, 24. октобра, у галерији у тавошњев
ратрогаснов дову. Реч је о поставци која је објединила све
претходне, па се нашло веста
за по један рад свих претходних излагача.
Бројнив посетиоцива, пре
свега људива из света фотографије, као и другив љубитељива ове уветности, најпре се
обратила Невена Ђурић, директорка Дова културе. Она је
истакла да су овакви догађаји
плодови сарадње двеју институција, а да су, као што ред налаже, изложбе пратили и каталози, и потов је прочитала
ивена свих аутора који су се
представили у претходних пет-

наестак година. Међу њива су
и Товислав Петернек, Милан
Живковић, Золтан Бисак, Драгољуб Завуровић, Зоран Јовановић Мачак, Бранислав Бркић, који је такође говорио и,
поред осталог, скренуо пажњу
огровне заслуге ентузијасте и
заљубљеника Здравка Сивијоновића, председника КФФА
„Поњавица”.

Овај брестовачки прегалац
подсетио је да је с представљањев савосталних аутора почело 2002. године изложбов радова Светлане Дингарац, а након тога на зиду галерије у ратрогаснов дову низали се радови бројних доајена уветничке фотографије, практично све
што вреди у нашој зевљи из те
области.

– Увек ви је био сан да направиво каталоге попут оних
са Салона фотографије ФСЈ.
Међутив, то је било прескупо,
па сав у разговору с кувов реливиров Живковићев нашао
неко решење, тако што сво
штавпали вини-вонографије,
које поред фотографија аутора ивају његову биографију и
критику ковпетентног лица.
Добили сво подршку од Општине Панчево и нашег Дова
културе, а први аутор био је
Данило Цветановић, када је одштавпана и прва књижица. И
тако све до данас – истакао је
Сивијоновић.
Поред Бркића, председника
Фото-савеза Србије, о феновену неговања фотографије у Брестовцу говорио је др Жељко
Ђурић. Обојица су, попут вногих других, изразили жељу да
се та пракса настави.

Протеклих дана су чланови
доловачких удружења грађана били веова ангажовани. И
док су једни уређивали своја
дворишта, други (боље рећи,
друге) ивали су успеха у гостива.
рећ неко вреве припадници организације винара и виноградара под називов „Свети Трифун” улажу вного енергије како би подигли објекат
на својој парцели са засадива винове лозе. Радови брзо
одвичу, а већ у недељу, 28.
октобра, виноградарска кућица је пред наступајуће хладне дане добила кров, јер су
ови ентузијасти успели да
поставе цреп.
По агилности не заостаје
ни Удружење жена „Доловке”.

Поред редовних активности,
ове вредне даве не пропуштају валтене ниједан викенд
а да не отпутују на неку ванифестацију. Повенутог дана оне су боравиле у Иланџи,
на тавошњој „Кифлијади”.
Постигнут је добар резултат,
с обзиров на то да је Соња
Радивојев, иначе потпредседница удружења, заузела треће весто са својив производива од теста.
Дан раније обе организације учествовале су у снивању
евисије РТС-а „Шареница”.

Страну припревио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 2. новембар, 20 сати, Културни центар: концерти састава „Kristоf Bacsо Triad” (Мађарска) и „Rudresh Mahanthappa Indo-Pak” (САД) – „Панчевачки џез фестивал”.
Субота, 3. новембар, 20 сати, Културни центар: концерти састава „Schime Trio plus One feat. Enrico Zanisi” (Србија/Италија), „Ralph Towner” (SAD) и „Oded Tzur Quartet” (Израел)
– „Панчевачки џез фестивал”.
Недеља, 4. новембар, 20 сати, Културни центар: концерт састава „Clayton-Hamilton Jazz Orchestra” – „Панчевачки џез
фестивал”.
Уторак, 6. новембар, 19 сати, дворана Културног центра:
концерт виолинисте Јована Колунџије.
Четвртак, 8. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт трибјут бенда „The Bestbeat”.

Тематски програм
Петак, 2. новембар, 19.30, Градска библиотека: промоција
књиге „Гласом писана историја” Драгослава Симића.
Уторак, 6. новембар, 20 сати, Дом омладине: изложба цртежа и радова на папиру Николе Комосара.
Четвртак, 8. новембар, 17 сати, Градска библиотека: књижевно-сценски програм за основце „Лепо ти кажем”. Гост:
Бранко Стевановић, писац за децу.
Четвртак, 8. новембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: промоција књиге „Године на 6” Владе Јанковића
Џета.

Изложбе
Понедељак, 5. новембар, 19 сати, Галерија Милорада Бате
Михаиловића: изложба слика под називом „Тридесет година професионалног рада (1988–2018) Томислава Стошића”.

Представе
Четвртак, 1. новембар, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине: представа „Јазавац пред судом”, Позориште лектира.
Четвртак, 8. новембар, 12.45, дворана „Аполо” Дома омладине: представа „Седми час”.

МОЈ

избор МОЈ
Со земље

Петак, 2. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЧЕТРДЕСЕТ ОСМИ САЛОН УМЕТНОСТИ

УМЕТНОСТ КРОЗ ИЗРАЗ
ЈЕДНАКО ЈЕ ИЗЛАЗ
Учествовала тридесет
два аутора
Изложба отворена до
13. новембра
Четрдесет осми октобарски салон Панчева свечано је отворен у понедељак, 29. октобра, у
Галерији савремене уметности.
Своје радове из области сликарства, вајарства и отвореног
сегмента граничних и интермедијалних остварeњa изложила су тридесет два уметника.
Ове године о најбољим радовима одлучивао је жири у
саставу мр Драган Јеленковић,
Ивана Маркез Филиповић и
Бранко Раковић.
Прву награду је освојио новинар и фото-репортер портала „013инфо” Александар Стојковић за дигитални принт под
називом „Бол”.
– У земљи у којој је бавити
се уметношћу економски неисплативо, свим овим људима
чије смо радове видели на Салону морам одати признање.
Радити нешто што није комерцијално у овом времену поплаве кича, свакако није лако, али
је неопходно, јер не смемо никако дозволити да уметност постане само средство за одмор
уморног бизнисмена, она мора да натера човека на размишљање. Стога је и тема овогодишњег салона била пун погодак. Немам обичај да учествујем на уметничким конкурсима и ово је моје прво учешће
на Салону уметности. Могу да
кажем да ми је „легла” тема, а
очигледно је да се мој рад допао и комисији. Драго ми је
што је фотографија добила прву награду и надам се да ће у
годинама које долазе баш то
мотивисати и друге панчевачке фотографе да се озбиљније
посвете уметничком раду. Сва-

нову земљу, идеју или благо.
Или нешто духовно или конкретно – објаснио је Шеберле.
Трећу награду, која подразумева термин за самосталну
изложбу, освојила је Весна Павловић за колаж под називом
„Стигла вам је пошта”.
– Први пут сам излагала на
салону и пресрећна сам због
тога. Још више сам срећна што
ћу имати изложбу у Галерији
Милорада Бате Михаиловића.
Жао ми је што га нисам упознала, јер ми је био један од
омиљених наших сликара. Излагати тамо је огромна част –
рекла је Весна Павловић.
Присутнима се обратио и градски већник за културу и омладину Немања Ротар. Он је истакао да је Салон уметности веома значајан за град јер окупља
ауторе с територије нашег града
и презентује пресек онога што
је тренутно актуелно на уметничкој сцени. Он је искористио
прилику да помене да су Влада
Републике Србије и Влада Вој-

водине одлучиле да подрже комплетну санацију Народног музеја. Ротар је нагласио да је то
велика ствар, јер ће директно из
буџета државе бити финансиран пројекат који је вредан око
триста милиона динара.
На четрдесет осмом Салону
уметности учествовали су Предраг Бачкоња, Драгана Бојић,
Милан Булатовић, Славица Црни Ранковић, Василије Доловачки, Биљана Долић, Милица Грбић, Драгослав Хусар, Небојша
Јоцић, Снежана Јовчић Олђа,
Горски Кабадаја, Светлана Каровић Деранић, Жељко Комосар, Јелена Лалић, Снежана Манасић / Дан Брудар, Милан Манић, Катарина Марчетић, Душан Марино, Ивана Маркез Филиповић, Нада Оњин Жужић, Јован Ока, Милован Панић, Весна
Павловић, Горан Печеновић, Дејан Ратковић, Шандор Шеберле,
Мирослав Савков, Емил Сфера,
Срђан Станчић, Александар Стојковић, Владимир Томић и Сњежана Торбица.

ПРОМОЦИЈЕ КЊИГА У „АПОЛУ”

Миливој Васиљевић, дипл.
грађевински инжењер
ФИЛМ „Со земље” редитеља Вима Вендерса је документарни филм о фотографу Се ба стјау Сал га ду
(Sebastião Salgado). Мало сутра. Филм је много више.
Сал га до ве фо то гра фи је
представљају нешто најтеже и нешто најлепше што
човек може да види, па скоро и замисли. Од фотографија ужаса, прогона и терора широм Африке и Јужне
Америке, Блиског истока,
сцена из последњег чина велике Југославије, па до, с
дру ге стра не, не ствар них,
предивних слика из живота
људских и природних заједница широм планете с којима модерно друштво до
данас није успоставило директан контакт. Те неме фотографије говоре више од
вести, више од извештаја.
На њима Салгадо дозвољава својим јунацима да говоре, да кажу јавности. Он обилази и интервјуише планету, њену душу. Редитељ нам
још једном дозвољава да чујемо приче тих људи и бића
док паралелно он сам портретише Салгада. Сваки кадар редитеља, готово једнако као и фотографа, испуњен је великом количином
љубави према људима и животу, и зато бих овај филм
најпре описао као љубавни,
па тек онда као документарни. Али, на крају, шта је
живот него (јако замршена)
љубавна прича.

како да ове фотографије не би
било да није било сјајног перформанса „Мандрагора” Панчевца Марка Нектана, који је
изведен на овогодишњем „Екс
театар фесту”. Било је то сјајно извођење, а ја сам обавио
посао фото-репортера, изоловао сам један моменат, на начин који сам ја сматрао прикладним, укомпоновао то у фотографски кадар и резултат свега тога је тренутно на зиду Галерије савремене уметности –
рекао је Александар Стојковић.
Друга награда припала је сликару Шандору Шеберлеу за рад
под називом „Прамац викиншког брода”, који је рађен комбинованом техником на папиру.
– Заиста нисам очекивао награду, јако сам узбуђен због
овог признања. Рад је заправо
метафора. Човек може некако
духовно да путује, тај брод може да буде на сувом и да симболизује пловидбу, враћање, истраживање. На тој пловидби
може пронаћи одговор, неку

Укоричени рокенрол

МУЗИКА: Бенд који често
слушам је „Бас и Стега” наших суграђана и мојих другара Галета Влајића и Марине Грујић (ту су и Синиша
Ступар и Стеван Ђорђевић).
Музика коју свира „Бас и Стега” углавном је инструментална, заснована на стабилном ритму, али обојена психоделичним звуком гитаре.
Може се описати као фузија
која садржи неколико таласа: даб, фанк, построк, фјужн,
психоделик, а по мени највише подсећа на звук бенда
„ Дарквуд даб”. Бенд без компромиса ради искључиво ауторску музику, истражује и
кристалише свој звук. Врло
је усвиран и концертно активан, тако да нису ретке
прилике да их слушате, ако
нисте до сада. У децембру
2012. објавили су EП компилацију „Устај сад!”, затим
албум „Нова ствар” у јануару 2015. Почетком 2019. очекује се излазак дуго очекиваног, новог албума, који ће
са собом, поред нових нумера, донети и нови звук.

Влада Јанковић Џет, један од
пионира рок музике у Југославији и вођа група „Црни бисери”, „Тунел” и „Влада Џет бенд”,
представиће своју књигу „Године на 6” у оквиру циклуса
„Укоричени рокенрол” у четвртак, 8. новембра.
После разговора о књизи, поводом Дана града Панчева, концерт ће одржати „Бестбит”, по
оце ни аме рич ког ма га зи на
„Њузвик” један од тридесет најбољих трибјут бендова „Битлса”
на свету. Наредног четвртка,
15. новембра, у „Аполу” ће бити приказан филм Душана Весића „ЕКВ – Као да је било некад”. Филм говори о групи „Екатарина Велика”, која спада међу најзначајније у читавој исто-

рији југословенске и српске рок
музике. Након пројекције биће промовисана Весићева књига „Маги – Као да је била некад”, биографија Маргите Стефановић, клавијатуристкиње
ЕКВ-а. Последња у низу, 22.
новембра, биће представљена
књига „Уживо!”, аутобиографија Мише Алексића, басисте
легендарне групе „Рибља чорба”, која је већ четири деценије у врху домаће рок сцене.
Аутор циклуса „Укоричени
рокенрол” је Иван Ивачковић,
новинар и публициста. Он ће
и водити разговоре с Владом
Јанковићем Џетом, Душаном
Весићем и Мишом Алексићем.
Сва три програма биће одржана у клубу „Аполо”, од 20 сати.

ИЗЛОЖБА СЛИКА И ЦРТЕЖА ПРЕДРАГА ЛОЈАНИЦЕ

У манастиру
У фоајеу Културног центра
Панчева у четвртак, 25. октобра, отворена је изложба слика и цртежа „У манастиру” Предрага Лојанице.
Радови су настали током његовог двогодишњег боравка у
српском православном манастиру и рада на докторскоуметничком пројекту.
Предраг Лојаница је рођен
1973. године у Томашевцу. Факултет ликовних уметности у
Београду завршио је 2003. у
класи проф. Чедомира Васића.
Магистрирао је 2007. године, с
темом „Портрет човека”, код

истог професора. Докторскоуметнички пројекат „У манастиру – слике, цртежи, видео-радови” одбранио је 2014. на
Факултету ликовних уметности у Београду (ментор проф.
Ан ђел ка Бо јо вић). Члан је
УЛУС-а од 2004, а у Уметничком савету УЛУС-а био је од
2009. до 2011. године. Од 2006.
године је самостални уметник.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 2. новембар 2018.

ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПУНТО 2004, 3 В, тек
регистрован.
063/895-45-80.
(268731)
НА ПРОДАЈУ Опел
Астра, 2001. годиште. 065/549-92-02
(268745)
ПРОДАЈЕМ југо ИН,
2005. год. Регистрован – солидан.
063/179-36-83
(268747)
СИТРОЕН C3, дизел,
2006. год. У фантастичном стању, мало
вожен, сређен, цена
2.900 евра. 063/288146, 060/010-67-10
(268751)
АУДИ, 1994. са атестираним метанским
уређајем, 1.400 евра.
Власник.
063/320-670
(268778)
ОПЕЛ зафира 2003.
са фабричким уређајем за метан, 2.750
евра. Власник.
063/320-670
(268778)
РЕНО клио III, 1,5
DCI, 2009. год. Власник, регистрован до
марта 2019. Црвен.
062/186-36-08
(268788)
РЕНО сеник, 1.9 DCI,
дизел, еуро 4, 6 брзина, 2006. год, панорама, зедер, прешао 135.000 км.
063/852-25-12
(268781)
ПЕЖО 407, 2.0 TDI,
2006. Одличан, под
гаранцијом, регистрован до јула 2019.
060/034-19-58
(268801)
ПРОДАЈЕМ ладу самару, 2000.
годиште.
060/06613-05.
(268825)

ОПЕЛ корса 1.0 Б,
2002, власник, стање
одлично, 2.000 евра.
064/668-85-53.
(268831)
ПРОДАЈЕМ четири
половне зимске гуме
марке глебер са челичним фелнама,
мало коришћена, димензије 175/65 Р 14,
цена 12.000.
064/881-44-05.
(268840)
РЕНО МЕГАН, дизел
1.5, 106 кс, 6 брзина,
2007. редовно одржаван, власник.
064/246-05-71.
(268847)
ФИЈАТ пунто 1.2, 8
В, 2002. годиште, први власник, одличан.
065/214-00-49.
(268860)
АЛУ ФЕЛНЕ, 15, за
форда, акумулатор
бош, 72 ац, кровни
носач за два бицикла
за ауто. 069/251-1618. Млађа. (268887)
ПРОДАЈЕМ комби kija pregio, бензин,
плин, нерегистровани. 061/131-79-04.
(268924)
ПОЛО 1.4 ТДИ, 2001.
годиште, нерегистрован, 1.000 евра. Тел.
060/506-50-59.
(268974)
КАМИОН мерцедес
атего, 2001. годиште,
има утоварну рампу,
у одличном стању.
Тел. 060/506-50-59.
(268974)
ДАЕВУ нексија ,
1997. годиште, 380
евра. 064/240-67-56.
(268941)

ПОЛО 1.2, 12 В,
2003. годиште, петора врата, црн, у првој боји, очуван.
064/587-50-24.
(268990)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ,
2002, фул опрема, у
првој боји, на име.
064/587-50-24.
(268990)
ПОЛО 1.2, 2003, фул
опрема, троје врата,
у првој боји, 120.000
км. 064/130-36-02.
(2689909
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
форд сијера топ стање, регистрован,
атест до 2023.
060/143-62-10.
ПРОДАЈЕМ пежо
306, бензин, 1.8, исправан, имарија и
ентеријер добри, 550
евра. 062/866-78-39.
ЏИП хјундаи галопер, 2000. годиште,
продајем/мењам.
013/633-268.
(2689669
ОКТАВИЈА 2008, 1.9
ТДИ, гаражиран, регистрован, власник,
повољно. 063/345837. (2689719
ЛАДА 1200, 1988. годиште, прешла
42.000 км, кука,
плин, одлична, продајем. 063/122-5522. (4788)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(269142)
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ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(269142)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 1.000 вра.
064/230-52-21,
063/892-08-25.
(269013)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до
2.000 евра. 063/16583-75. (269026)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
од 70 до 1.800 евра.
062/193-36-05.
(269026)
МАШИНЕ

ПНЕУМАТСКА сејалица агриа 2011, као
нова. 063/320-670.
(268779)
ТРАКТОР 533, у добром стању, регистрован. 063/823-2961. (269035)
ПРИКОЛИЦА три тоне, сетвбоспремач и
дворедни шпартач.
063/887-23-82.
(269001)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу на Котежу
2, на углу код Пиваре. 063/354-221.
(268843)
ГАРАЖУ издајем, дупла, струја, грејање
гратис, може магацин. Тесла. 061/22516-43. (268905)
АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28.
013/353-463
063/877-38-21.
(268769)
ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер, замрзивач и половни делови
од веш-машина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(268997)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ веш-машину горење исправну, очувану. Тел.
060/359-54-39
(СМС)
ПРОДАЈЕМ преосталу сиву фарбу за бетон-асфалт pintura
14 кг, 2.500 динара.
066/357-870.
(268967)
НА ПРОДАЈУ замрзивач сандучар, 210
литара, 100 евра.
061/272-59-35.
(4788)

ПРОДАЈЕМ врло повољно, екстра очувану пећ крека весо.
064/282-42-38.
(4788)
НОВИЈА веш-машина мања/већа, новији шпорет плин-струја-гас, новија судомашина, угаона гарнитура, двосед, ципеларник, комоде,
столице. Тел.
063/861-82-66.
(268903)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, кмбиновани
фрижидер велики,
веш-машину.
064/129-73-60,
013/346-790.
(268909)
КРУЊАЧ-ПРЕКРУПАЧ, трофазни мотор, метални кревет,
витрина, писаћи сто,
кухиња, лавабо, водокотлић и још много тога. 064/139-0448. (268936)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе. Судопера
3.000 динара, нова.
371-568,
063/773-45-97.
(268922)
ПРАСИЋИ, јагањци
на продају. Вршим
услужно печење на
дрва, ражањ. Повољно. 064/997-79-09.
(267735)

ПРОДАЈЕМ нову пекарску опрему, у пола цене. 063/892-3833. (268380)

ПРОДАЈЕМ машину
за прављење папирних џакова, обука и
купци обезбеђени.
Тел. 064/424-95-10.
(268677)
ПРОДАЈЕМ: нова
уградна плоча на гас
и плин, 4 горионика.
Тел. 013/347-113,
064/359-82-43.
(268723)
ПРОДАЈЕМ судопере
и пећ за ЦГ „дакон”
45 кв. 064/176-88-52,
371-274. (268726)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване Та
пећи свих кв, достава, монтажа, гаранција. Вршим ремонт
ваших неисправних
пећи. 061/641-30-36
(268713)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ
4,5 кw и крека весо.
062/873-62-98
(268766)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи (2, 3, 4,
6 кw), достава, монтирање, гаранција.
064/366-57-87,
335-930,
335-974.
(268738)
ПРОДАЈЕМ 4 комплет гуме са фелнама 185/65 Р15. Прозорска крила са дуплим стаклом. Алуминијумска двокрилна врата са светларником. 063/870-0639 (268749)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, гаранција. 063/898-00-82
(268750)
НА ПРОДАЈУ ТА пећ
6 кв, цер. Тел.
063/250-037
(268755)
ЧАМАЦ 9 м дужине
и 2,5 м ширине са
кабином. Само у лиму. Повољно.
061/296-68-12
(268785)

МЕСНАТА прасад на
продају, услуга клања гратис.
060/444-55-03
(268796)
ТА пећи продајем,
ремонтоване, монтажа, достава и гаранција. Откупљујем
старе и неисправне.
063/714-38-98.
(269018)
ПРОДАЈЕМ крмачу
са прасићима.
064/306-87-33.
(269032)
ПРОДАЈЕМ тросед,
две фотеље на развлачење.
Тел. 373-201.
(268816)
ПРОДАЈЕМ полуконцертни клавир edmund lyner, метална
конструкција, Беч,
1898. 013/346-262.
(268826)
ПРОДАЈЕМ тросед,
двосед (са механизмом) и фотељу. Цена 6.000. 063/80944-52. (268828)
ПРОДАЈЕМ дворишни део куће. Тел.
063/738-57-79, од 16
сати. (268834)
ПРОДАЈЕМ балирану
детелину. 064/22201-23. (268835)
ТЕЛЕВИЗОР сточић,
повољно. 263-80-35.
ПРОДАЈЕМ очувану
ТА пећ, 4.5 кв, и пони бицикл скоро нов.
062/744-181.
(268836)
ТРОСЕД, двосед, фотеља, регал, француски лежај. 069/35215-43. (268867)
МАНГУЛИЦЕ, од 100
до 200 кг, черупаљке
за пилиће са и без
мотора. 064/552-5949. (268872)
НА ПРОДАЈУ преостала топола и врба.
063/423-466.
(268927)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОПАЈЕМ котао 50
м2 феромонт, ипсравна, дрва, угаљ, повољно. 061/131-7904. (268924)
ПРОПАЈЕМ антидекубит душек. 060/55164-50. (268958)
БАЛИРАНА детелина,
прасићи на продају.
Мића. 064/303-28-68.
(268979)
КОНТРАБАС чешки
¾. 063/887-23-82.
(269001)
КОМБИНОВАНИ
фрижидер зануси 320
литара, исправан, у
одличном стању.
064/163-57-59.
(269008)
ПЕЋ за централно
грејање, са косим ложиштем, до 100 м2,
мало коришћен, фиксно 100 евра.
063/802-79-07.
(268945)

КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи, старо перје, остало покућство. 0627148-4994. (268894)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
полован намештај.
ПРОПАЈЕМ/МЕЊАМ
061/149-38-93.
кућу на Златибору за
(268894)
стан или кућу у Панчеву. 066/262-824.
(268302)
ЦАРА ПУШАНА 73,
стара кућа за рушење. Плац 8 ари,
фронт 12 метара,
51.000 евра.
063/820-53-34.
КУПУЈЕМ металне ци- (267832)
стерне од 1000 до
ПРОПАЈЕМ/МЕЊАМ
3.000 литара.
кућу у Иванову, 29.
064/112-20-70.
новембра бр. 80.
(269028)
062/415-359.
КУПУЈЕМО секундар- (267511)
ну сировину, гвожђе, ПРОПАЈЕМ кућу у
олово, алуминијум,
Панчеву, Маргита,
веш-машине, замрзи- 180 м2, усељива.
ваче, купујемо све.
063/740-22-41,
061/322-04-94.
013/664-228
(2690199
(268694)
КУПУЈЕМО гвожђе,
ПРОПАЈЕМ кућу, две
олово, бакар, месинг, стамбене јединице, у
алуминијум, веш-ма- Војловици, ЦГ.
шине, замрзиваче, те- 013/348-137,
левизоре, долазим.
062/348-137.
061/321-77-93.
(268436)
(269019)
КУПОПРОДАЈА
КУЋА, нова Миса,
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМО обојене
три нивоа, 2,3 ара
метале, акумулаторе, плаца, укњижена,
алуминијум, веш-ма- 210 м2, власник.
ЛЦП, ЛЕП телевизори шине, фрижидере, за- 063/826-97-09.
мрзиваче, телевиоре, (268322)
врхунског квалитета
из иностранства, мо- гвожђе. 061/206-26ПВА грађевинска
же и замена за слупа- 24. (269019)
плаца, укњижена,
не и неисправне.
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА ограђена, 5 ари + 4.5
064/564-14-14.
ара под воћем.
(268260)
ПОНУДА
063/805-63-54.
КУПУЈЕМ полован на(268807)
мештај, ТА пећи,
ПРОПАЈЕМ плац на
плинске боце, старо
КОМПЛЕТНО реноБаваништанском пугвожђе и остало.
вирана кућа, 7. јули, ту, 7 ари, вода, стру066/900-79-04.
ЕГ, клима. 064/424ја. 060/700-50-72,
(268711)
71-26. (267905)
063/163-97-17.
КУПУЈЕМ значке, ор- КУЋА, Тесла, екстра
(268812)
дење, медаље, новац, локација за приватан КУЋА, Војловица, 60
сатове, пенкала. Тел. бизнис, инвеститоре и м2 + 60 м2, 9 ари,
013/313-458,
становање. 066/001- хитно, 18.500. „Го063/199-60-36,
050. (268852)
ца”, 063/899-77-00.
064/481-14-77.
ИВАНОВО, 60 м2 7,5 (268829)
(268727)
ари плаца, сређена,
КУПУЈЕМ ТА пећи,
укњижена. 063/372ТЕСЛА, кућа 90 м2,
исправност није бит- 428. (266112)
3.5
ара, одлична лона. 064/366-57-87,
СТАРА кућа, 10 ари
ка
ци
ја, 55.000. „Го335-930, 335-974
плаца, Старчево.
ца”,
063/899-77-00.
(268738)
064/167-75-93.
(268829)
ПРОПАЈЕМ две куће
на једном плацу, у
Војловици. 013/23221-30, 063/162-5000. (268858)
КУПУЈЕМ: перје, ста- СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 ПРОПАЈЕМ грађевински плац, струја,
м2, подрум, гаража,
ре слике, стари новода, канализација,
шупа (огрев), 3 ара.
вац, сатове, сифон
Кудељарски насип.
флаше, играчке, ста- 064/407-73-77,
069/301-51-13.
ро покућство.
063/850-97-19. (и)
(268764)
063/705-18-18, 335ПРОПАЈЕМ укњижену ОМОЉИЦА, објекат
930, 335-974
непокретност, башта, од 200 м2, непокри(268738)
Новосељански пут,
вен, гаража велика,
КУПУЈЕМ електронпрво српско поље.
вода, струја, власник,
ски отпад, фрижиде- 064/128-22-06.
плац од 12 ари.
ре, шпорете, телеви- (267997)
064/260-05-34.
зоре, машине, повољ(268767)
БАВАНИШТАНСКИ
но. Полазим.
пут, 56 ари, викенди- ЦЕНТАР, кућа 120
061/224-48-09.
ца, воћњак, струја,
м2, 5 ари, 75.000; 140
(268981)
вода, грађевинско зе- м2, 6.5 ари,
КУПУЈЕМ прасад до
65.000.„Гоца”,
мљиште.
15 кг тежине.
063/899-77-00.
064/280-60-53.
062/113-20.28.
(268771)
(268084)
(268850)

КОТЕЖ 1, кућа 155
м2, 3.5 ара, двострано орјентисана, одлична градња, погодна за две породице.
„Гоца”, 063/899-7700. (268771)

ПРОПАЈЕМ бараку
за становање, 100
евра, плац 4 ара,
8.000 евра. 069/21397-37. (268237)
БАШТЕ на продају,
стари црепајски пут,
код нове фабрике.
Зоран, 013/355-538.
(268754)
ПРОПАЈЕМ ланац и
по земље поред асфалта. 060/034-1958. (268801)

КУЋА, Омољица, 65
м2, легализована, 6.5
ари, помоћни објекти, власник. (268802)

ЗЕМЉА, 72 ара, прва
класа, Јабучки пут,
преко од споменика,
друга дуж. Цена
7.000.
060/353-99-10.
(268714)
ЦЕНТАР, кућа квалитетна, ајнфор капија,
комфорна, 4.5 ара,
добра локација.
258-06-47.
(268777)
ЈАБУКА, двособна,
64 м2, 4 ара плаца,
чврста градња,
20.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(268853)

СТАРА МИСА, 100
м2, 3 ара, помоћни
објекти, 27.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(268853)
ПРОПАЈЕМ пола куће са припадајућим
плацем, Милке Марковић. Тесла. Тел.
326-38-37.
(268854)
БЛИЗУ центра салонска кућа, 7.8 ари,
95.000; Горњи град
кућа, 5 ари, 50.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (268893)

УКЊИЖЕНИ плацеви
на Стрелишту, различитих површина.
0637812-42-09.
(268897)
ПОЊИ ГРАП, 60 м2,
трособна, на 2.5 ара,
гаржа, 23.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (268898)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, новија, 80 м2,
7.5 ари, добр,
16.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(268898)
ПРОПАЈЕМ воћњак
на Кудељарском насипу, 18 ари, 1/1,
сређен и уређен.
063/472-669.
(268914)
НА ПРОПАЈУ укњижени грађевински
плацеви, Стрелиште.
064/119-04-31.
(268911)
КУЋА на продају са
грађевинским плацем 445 м2, Стрелиште. 064/119-04-31.
(268911)
НОВА МИСА, три
етаже, 6 х 10, изворно, 56.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (268898)
МАРГИТА, плац 5,38
ари, 15 метара
фронт, плин, струја,
вода, 48.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (268898)
ТЕСЛА, 180, ЕГ,
70.000; Миса, три
етаже, ЕГ, 68.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (268931)
ВОЈЛОВИЦА, 84 м2,
Братства јединства,
27.000, договор.
(300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (2689
ЦАРА ЛАЗАРА, одлична, 140 м2, 4 ара,
82.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (268928)
КУПЕЉАРАЦ, прелепа, 120 м2, 2.3 ара,
50.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (268928)

ОМОЉИЦА, нова, 94
м2, 5.5 ари, двориште, излази на Поњавицу, 27.000, договор. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(268928)
ПРИЗЕМЉЕ куће, 2
стана, хитно, Стрелиште, само 26.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(269038)
ЗЛАТИБОР, апартман, нов, одмах усељив, прелепа локација, Владимировац, 15
ари, 40 м2, 10.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(269038)

КУЋА, Стрелиште,
новоградња и плац
на Баваништанском
путу, продајем.
066/363-454.
(268978)
ПОЛА ланца земље
(стари црепајски
пут), плац на Караули, 8 ари. 063/88723-82. (269001)
КУЋА, стара Миса,
100 м2, 4 ара, 21.000
евра. Л065/800-7770. (268946)
ПЛАЦ, Мараморак,
7,29 ари, фиксно 500
евра или 60.000 динара. 063/808-57-35.
(268947)

КУЋЕ, Горњи град,
ПР, I, ПК, ова, 8-93
ара, хитно; Стрелиште, ПР + спрат, хитно. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(269038)
ШИРИ ЦЕНТАР, 36
ари, фронт 40 м, 102
м2, ново, укњижено,
хитно; центар, прелепа приземна 103 м2,
2,25, 65.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (269038)

НОВА КУЋА, Војловица, 174 м2, 3 ара,
укњижена. 063/78471-34, 063/771-7596. (268956)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна на 4.85 ари
плаца, два помоћна
објекта, 35.000.
„Перфект”, 064/34805-68. (269015)
СТАРЧЕВО, приземна троипособна, реновирана, укњижена,
17 ари, 29.000. „Перфект”, 064/348-0568.(269015)
СТАН, део куће, 60
м2, 1/1, посебан улаз,
13.000 евра, Миса,
Козарачка 10-а. Тел.
063/804-07-85.
(4788)

БРЕСТОВАЦ, укњижена, хитно, 16.000;
Баваниште, огромна
кућа, огроман плац,
13.500, хитно. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (269038)
СТАРЧЕВО, велики
плац, хитно, 55,76
ари, 25.000; Голубац, прелепа, 4.5
ара, 140 м2, 28.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(269038)
КУЋА, Војловица, почетак, спратна, одлична, Јабука спратна, хитно, де лукс,
вреди погледати.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
ГРАЂЕВИНСКИ плац
са свом инфраструктуром, 7,54 ари, Кукдељарски насип, повољно. 060/332-7404, 065/849-09-38.
(268976)

ПЛАЦ са три посебне
куће, подељен са три
улаза, 100 м2 + 70 м2
+ 60 м2, Козарачка
10, 49.000 евра. Поговор.
063/804-07-85.
(4788)
КУЋА 100 м2, 1/1, реновирана, 25.000
евра, 4 ара, Миса,
Козарачка 10.
063/804-07-85.
(4788)
МОНТАЖНА кућа,
нова,70 м2, 3 ара,
1/1, 17.000 евра.
Миса.
063/804-07-85.
(4788)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПОНУДА

КУЋА 280 м2, 7,33,
плаћ код Цркве са
два торња. 061/19300-09. (269019)
ХИТНО продајем/мењам куку у Војловићи, моја доплата.
062/322-298.
(269029)
ПРОПАЈЕМ плаћ,
Скробара, 10 ари, водовод, струја, започета градња. 060/34651-11. (и)

ПРОПАЈЕМ трособан
и двособан стан на
Стрелишту.
066/937-00-13.
(СМС)
ПРОПАЈЕМ једнособан стан на Тесли.064/200-42-67.
(СМС)
ПРОПАЈЕМ двособан
стан у близини школе,
вртића и обданишта.
063/301-160.
(268090)

ПРОПАЈЕМ стан на
Содари, преко пута
ПОТРАЖЊА
обданишта, двоипособан, ЦГ, 67 м2, две
КУПУЈЕМ старију ку- лође. 060/077-78-20.
ћу у ћентру, пожељно (268669)
у Улићи Максима
МИСА, 30 м2, нов,
Горког.
12.500, 70 м2 + дво064/668-97-86.
риште, 22.500.
(268668)
063/377-835.
КУПУЈЕМ кућу, Тесла, (268423)
стара Миса, Стрели- У САМАЧКОМ продаште, ћентар, канали- јем намештену гарсозаћија, самостална,
њеру. 065/353-07-57.
од власник, усељива. (268333)
064/210-31-86.
ПРОПАЈЕМ две одво(268803)
јене стамбене јединиКУПУЈЕМ кућу са
ће. Гаража, грејање,
окућнићом на БаваПВЦ, легализовано.
ништанском путу, Но- 064/124-48-15.
восељанском или Ја- (268715)
бучком путу, без поПРОПАЈЕМ једноипосредника.
собни стан у ћентру
064/245-18-54.
Панчева. 060/505-54(268925)
25 (268800)
КУПУЈЕМ кућу
ПРОПАЈЕМ, Тесла,
у Качареву. Тел.
двособан стан, ВП,
064/369-47-02.
ЕГ, сређен, ренови(268863)
ран. Тел. 064/3641056. (268821)
КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 2, 67 м2, V,
40.000, договор.(242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346392. (268271)
ПРОПАЈЕМ једнособан, стан на Тесли.
063/750-23-23.
(268824)
СТРЕЛИШТЕ, 40 м2,
једноипособан,
21.000; 52 м2, двособан, сређен, 34.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(268830)
КОТЕЖ, 57 м2, двособан, 28.000; 65 м2,
двоипособан, 42.000,
договор. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(268830)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2, III спрат,
лифт, ЦГ, 29.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (268841)
КОТЕЖ 2, двособан,
III спрат, лифт,
33.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(268841)
ЦЕНТАР, посебан, 64
м2, 1.200 евра/квадрат. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(268841)
ТЕСЛА, 54 м2, двоипособан, 27.000, 39
м2, мањи двособан,
22.000; једнособан,
хитно, 18.500. „Гоћа”, 063/899-77-00.
(268771)
СТРЕЛИШТЕ, 64 м2,
трособан, 30.000; 74
м2, трособан,
40.000. „Гоћа”,
063/899-77-00.
(268771)
КОТЕЖ 1, 49 м2, мањи двособан,
28.500. „Гоћа”,
063/899-77-00.
(268771)
ЦЕНТАР, дворишни
стан, 50 м2, хитно,
22.000. „Гоћа”,
063/899-77-00.
(268771)
ЦЕНТАР, 78 м2, трособан, I. „Гоћа”,
063/899-77-00.
(268771)
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ОМОЉИЦА, ћентар,
једноипособан стан,
плаћ код бање, 7.6
ари. 064/021-19-31.
(и)
НА ПРОПАЈУ улични
стан, Б. Радичевића
2. 061/651-76-45.
(268780)
СТАН, дуплекс, 96
м2, ЦГ, лифт, паркинг
место, Лава Толстоја
20, зграда „Кутко”.
063/479-347.
(268774)
ГАРСОЊЕРА, Котеж,
28 м2, ЦГ, 19.500
евра. „Пива”, 345534, 064/246-05-71.
(268847)

ПВОСОБАН, Содара,
ЦГ, први спрат, усељив. „Пива”, 345534, 064/246-05-71.
(268847)

ТРОСОБАН, 78 м2 +
12 м2, стара Миса,
први спрат, усељив
одмах, укњижен,
изолаћија. „Пива”,
345-534,
064/246-05-71.
(268847)
СТРОГИ ћентар, 53
м2, реновиран, четврти спрат, ЦГ, 36.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(268853)
СОПАРА, двособан,
52 м2, пети спрат,
лифт, 32.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(268853)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, пети
спрат, лифт, ЦГ,
28.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(268853)
ТЕСЛА, трособан, 67
м2, други спрат, ТА
грејање, 36.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(268853)
СТАН, лукс, већи,
трособан, ћентар,
термоефикасан, два
купатила, без додатних улагања, повољно. 060/059-57-57.
(268868)
ПРОПАЈЕМ стан у
Качареву, укњижен,
помоћни објекти.
062/163-37-26.
(268884)

ЦЕНТАР, новоградња, 47 м2, II спрат,
лифт, паркинг, гаража 14 м2, гас, власник, укњижен.
063/449-798.
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, двособан, 61
м2, II, гаража, подрум, ЦГ гас. (188),
„UnaDalli”, 06425587-50. (268891)
НОВА МИСА, двоипособан, 88 м2, III,
30.000. (188), „UnaDalli”, 064255-87-50.
(268891)
ТЕСЛА, новоградња,
I, 50 м2, етажно грејање, лифт. (188),
„UnaDalli”, 06425587-50. (268891)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
17 м2, III, ТА, сређена, 13.500. (188),
„UnaDalli”, 06425587-50. (268891)

КОТЕЖ 1, двособан,
61 м2 + тераса, ВП,
ЦГ, 30.000, Котеж 2,
двосоан, III, 33.000.
„Лајф”,
061/662-91-48.
(268893)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, VI, сређиван,
41.000; Стрелиште,
једнособан, ВП, ЦГ,
20.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(268893)
КОТЕЖ 1, двоипособан, новоградња, 60
м2, приземље, 39.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(268898)
ТЕСЛА, двособан, 61
м2, VII, ЦГ, светао,
29.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(268898)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, намештена,
одлична гарсоњера,
20 м2, 16.500. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (268898)
КОТЕЖ 1, двособан,
ВП, ЦГ, 58 м2,
30.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (268898)
ТАМИШ КАПИЈА,
једнособан, 39 м2,
IV, ЦГ, лифт, 30.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-6658.(268898)
НОВА МИСА, одличан једноипособан,
44 м2, II, ТА, 25.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(268898)
ТЕСЛА, двособан, 53
м2, IV, сређен, ТА,
26.500. (49), „Мустанг”, 064/151-1893. (268898)
ЗЕЛЕНГОРА, двособан, 38 м2, ТА, III,
22.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(268898)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54 м2, IV, ЦГ,
28.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(268907)
СТРОГИ центар, мањи двособан, VI, ЦГ,
одличан, 37.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(268907)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 65 м2, III, ЦГ,
42.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(268907)
ТАМИШ КАПИЈА,
двоипособан, нов, II,
ЦГ, усељив, 60.000.
(336), „Олимп”,
064/234-36-01.
(268907)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 45 м2, ВП,
ЦГ, 27.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(268907)
ТЕСЛА, једноипособан, I, 39 м2, ЦГ, усељив, 25.000. (353),
„Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (268929)
СОДАРА, двособан,
II, 52 м2, ТА, усељив,
30.000. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(268929)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, III, 56 м2, ЦГ,
28.000. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(268929)
ЦЕНТАР, 3.0, ЕГ, I,
40.000; једнособан,
31, ТА, 21.000. (338),
„Јанковић”,
348-025.
(268931)
СТРЕЛИШТЕ, 2.5, ЦГ,
III, договор; шири
центар, 34, улично,
15.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(268931)

ОГЛАСИ

ЦЕНТАР, Тамишки
кеј, двособан, приземље, ЦГ, 58 м2,
40.000, договор.
(353), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (268929)
НОВА МИСА, двособан, II, 46 м2, ТА,
усељив, 19.000.
(353), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (268929)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 64 м2, IV, ЦГ,
ЦГ, 32.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(268930)
НОВА МИСА, нов, 50
м2, I, TA, тераса,
25.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(268930)
МИСА, једнособан,
37 м2, 20 м2, тераса,
III, укњижен, 20.000.
(398),
„Кров”, 060/683-1064. (268928)
КУДЕЉАРАЦ, једнособан, 22 м2, ПР,
5.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(268928)
СОДАРА, лукс двособан, 56 м2, III,
44.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (268928)
ЦЕНТАР, прелеп салонац, I, ET, два улаза, две кухиње, два
купатила, тераса, 800
евра по квадрату.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(268942)
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СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
ЦГ, III, ПВЦ, 28.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(268942)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ,
VIII, претворен у
двоипособан, 32.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
КОТЕЖ 1, двособан,
ЦГ, одмах усељив,
30.000. 062/355-154,
064/252-52-21.
(268949)
ДВОСОБАН, 54 м2,
Ж. Зрењанина 18,
40.000, договор. Тел.
063/771-18-49.
(268962)
ПАНЧЕВО, Савска
10, лукс двособан
стан, 56 м2, III спрат,
лифт, одмах усељив,
власник, ЦГ.
063/637-673.
(268972)
СТАН, 40 м2, M. Кулића 32, 11.000 евра,
I спрат, реновиран,
укњижен. Тел.
063/804-07-85.
(4788)
САМАЧКИ 17 м2,
12.500; шири центар
дворишни, 38 м2,
16.500. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (269015)
ЦЕНТАР, дворишни
трособан, 68 м2,
28.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (269015)
СОДАРА, двособан,
47 м2, 25.000; двособан, 52 м2, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.

МАРГИТА, трособан,
67 м2, 30.000, IV/5,
без лифта. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(269015)
ТЕСЛА, двособан, 61
м2, 29.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (269015)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
ЦГ, реновиран,
29.000, договор.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67,
346-392.
(269020)
КОТЕЖ 2, 64 м2, VII,
27.000, договор.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346392. (269020)
НОВА МИСА, 77 м2,
II, 27.000 евра, договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67,
346-392.
(269020)
ТРОСОБАН, Миса,
II, 74, 31.000; једноипособан, Маргита,
I, тераса, 28.000, гаража. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(269038)
ДВОИПОСОБАН,
шири центар, приземље, староградња,
само 25.500, Маргита, ПР, нов, 64 м2,
укњижен. (67), „Милка М”, 063/744-2866. (269038)
МИСА, дуплекс, 42
м2, 21.000; Тесла, I,
36, сређен, 29.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(269038)

ГАРСОЊЕРЕ, Самачки, сређена, хитно,
Тесла, I, прелепа, договор. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(269038)
ЈЕДНОСОБНИ, Тип
Станко, I, 16.500;
Misa, I, 35, 19.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(269038)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан једноипособан на Котежу
1 или 2. Јелена,
064/904-50-90.
(268841)
ПОТРЕБАН једноипособан стан на Котежу 1 или Котежу 2,
исплата одмах. Агенција „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (268841)
ХИТНО потребан
стан на Тесли до
25.000. Исплата одмах. Агенција „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
АГЕНЦИЈА „Дива”,
Ж. Зрењанина 14, купујем стан у згради
за познатог купца.
345-534, 064/246-0571. (268847)
КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (353),
„Премиер”, 063/80044-30. (268929)

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах. 064/206-5574, 013/362-027.
(268853)
КУПУЈЕМ трособан
стан на Содари, I или
II спрат, са ЦГ и једноипособан на Тесли. 062/191-75-35.
(268893)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(269015)
АГЕНЦИЈИ „Милка
М” потребне некретнине , све локације,
брза реализација.
064/744-28-66.
(269038)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан у Тамиш капији 36 м2,
једнособан нов.
065/332-20-07 (СМС)
ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом
кухиње и купатила.
060/031-07-26
(268698)
УСЕЉИВА, намештена гарсоњера на Содари. Клима, ЦГ,
лифт, обавезан депозит. Тел. 064/140-1539. (268720)
ПРЕНОЋИШТЕ за
раднике – 500 динара по кревету.
065/608-258.
(268699)
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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
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА УКУЛНОГ КАЛЦИЈУМА

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ
Цена: 90 динара
• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА
Цена: 90 динара

ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ
(детектовање скривеног крварења из дигестивног
тракта)
Цена: 450 динара

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УКУЛНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

АКЦИЈА
КОМЛЛЕТАН УРОЛОШКИ
ЛРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ЛРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
ЛАКЕТ: КОМЛЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ЛРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара
Лрегледе обавља

др Небојша Тасић

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ЛРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ЛРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УЛРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

САМО СУБОТОМ
ЛОСЕБНА ЛОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ЛЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ЛО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

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

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

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

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

КОД „Авива” издајем
комплетно намештену гарсоњеру самици, 130 евра.
065/353-07-57.
(268718)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради,
без грејања, Содара.
013/344-167,
064/950-23-40.
(268726)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, нова Миса,
комплет намештен,
грејање, 100 евра.
060/301-51-13
(268764)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у згради на Миси код школе.
063/772-63-92
(268739)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан стан, ненамештен, Тесла.
215-57-39
(268746)
ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру.
061/635-24-49
(268752)
ЈЕДНОСОБАН празан стан на Содари
са централним грејањем и телефоном.
060/151-23-55
(268757)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, кућа,
Стрелиште.
311-071,
064/587-25-35
(268769)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен, 35 м2, близу
пијаце, повољно.
065/629-36-65
(268790)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен двособни
стан на дужи период,
на Тесли. Контакт
063/852-25-12
УЧЕНИЦИМА – студентима, стан за издавање. 064/357-8513 (268866)

ИЗДАЈЕМ намештен
једноипособан стан у
центру.
Телефон
064/850-71-80
(268784)
ГАРСОЊЕРА, намештена, искључиво
студенткињама,
средњошколкама,
Котеж 2, ЦГ, III
спрат.
063/825-53-16
(268798)

ИЗДАЈЕМ ученику
намештен стан у Самачком. 064/348-0760 (268799)
ИЗДАЈЕМ једнособан, намештен стан,
близу центра, предност ученици.
061/182-37-90
(268806)
ИЗДАЈЕМ кућу,
Старчево, Б. Кидрича. 060/617-15-66
(268906)

ИЗДАЈЕМ стан 48 м2
Тамиш капија, ЦГ,
лифт, интернет, лукс
намештен, 150 евра,
озбиљној девојци –
жени. 063/263-193
ПОТРЕБАН пралан
(полупразан), леп,
комфоран, двособан
стан са централним
грејањем, на дужи
период, предност Содара, шири центар.
063/150-36-80

СОДАРА, Макси, 58
м2, ЦГ, лифт, 150
евра, комплетно намештен, депозит.
064/320-05-42
(268923)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, намештен, ТА
грејање, центар, засебан улаз. 063/18410-57 (268294)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
064/832-80-90

ИЗДАЈЕМ реновиран,
двособан комфоран
стан, ЦГ, на Содари.
060/724-17-25
(269030)
ДВОСОБАН на Тесли, издајем ненамештен са централним
грејањем. 064/80630-71 (269023)
НАМЕШТЕН, 30 м2,
центар, ЦГ, издајем.
063/816-77-96
(268977)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ собе радницима, Војловица,
јужна зона. 064/96046-95 (2690101)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ ненамештен стан у улици Игњата Барајевца
2, Панчево. 063/89589-64 (268985)
ИЗДАЈЕМ стан – кућа, Панчево, Др Фогараша 15. 064/14052-81 (268996)
ИЗДАЈЕМ кућу у
Старчеву, на главном
путу. 064/842-91-11
(268999)
ИЗДАЈЕМ намештен
једноипособан стан
са интернетом. Котеж 2. 063/835-38-97
(269900)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан на Котежу
2, код гараже.
064/147-77-53
(269904)
ИЗДАЈЕМ једнособан, намештен стан,
38 м2, ЦГ, Котеж 1,
ВП. 062/974-95-97
(269907)
НАМЕШТЕН једнособан, новоградња, ТА,
двориште, 80 евра,
код хотела „Тамиш”.
064/122-48-07
(269005)
ИЗДАЈЕМ стан, 40
м2, у поткровљу на
новој Миси. 063/77033-19 (268959)
САТН, Миса, код Савине школе, интернет, кабловска, грејање, 36 м2. 063/309344, 062/295-968
(268960)
ЦЕНТАР, двособан,
55 м2, ненамештен,
парно грејање, клима, кабловска.
064/354-69-01
(268970)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 45 м2, прелеп,
ЦГ, лифт, намештен.
063/617-421 (4788)

ПАНЧЕВАЦ

ЛОКАЛИ

ИЗНАЈМЉУЈЕМ два
локала на јабучком
путу, 170 м2, 75 м2,
вибер. 004176
4250302. (268313)
ИЗДАЈЕМ локале од
45 м2 од 100 м2 и
канцеларијски простор. „Звезда”, Стевана Шупљикца 88.
063/278-250.
(268896)
ИЗДАЈЕМ локале 15
м2 и 30 м2 у пролазу
Војводе Радомира
Путника 29. 063/278250. (268896)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал 18 м2,
близу Максима, излог, клима, изолација, новоградња.
063/752-04-00.
ЛОКАЛ за издавање
у Његошевој, 30 м2.
Тел. 063/815-44-48,
062/120-22-02.
(269011)

ПРОДАЈЕМ бутик second hand комплетно
опремљен, разрађен,
Ослобођења 10-а.
062/279-198.
(268954)
ПРОДАЈЕМ локал 21
м2, угао Карађорђеве
15 и Браће Јовановић, 13.000 евра.
065/849-71-94.
(268818)
ЛОКАЛ за издавање,
вишенаменски 130
м2, Његошева 7. Тел.
062/821-44-94.
(268823)
ЦЕНТАР, локал 18
м2, нов,хитно,
14.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(268771)
ИЗДАЈЕ се пословни
простор на дуже,
преко пута „Авива”,
100 м2, погодан за
више делатности.
„Гоца”, 063/899-7700. (268771)
ИЗДАЈЕМ локал,
Стрелиште, код Смарт блока, излози, метални шалони, 16 м2.
064/474-99-11.
(268889)
ИЗДАЈЕМ локале 23
и 30 м2, код Аутобуске станице. 352-105.
(268902)

ИЗДАЈЕМ два локала, Цара Душана 2.
013/251-39-95.
(2689089
ИЗДАЈЕМ локал од
70 м2, на Зеленој пијаци Панчево.
063/778-97-76.
(269033)
ИЗДАЈЕМ локал 12
м2 у близини Гимназије. 066/866-49-00,
Браће Јовановић.
(2690319
ПОСАО
ПОНУДА

ХИТНО потребан помоћни радник - столар , лакши физички
послови и рад око
столарије. 062/269566 (СМС)
АУТО-СЕРВИСУ потребан ауто-механичар и ауто-електричар са искуством.
064/240-69-63,
013/210-00-78.
ПЕКАРА „Смиљанић”
тражи особље за
продају. CV донети у
неку од наших пословница или mail:
pekarasmiljanic@mts.rs. Mob.
064/217-48-56.

АУТОПЕРИОНИЦИ
„Бибац” потребан
радник са искуством.
066/001-050.
(268852)
ФРИЗЕРСКОМ салону потребан фризер
и ученица.
064/503-68-75.
(268292)
АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни самостални аутомеханичари.
013/344-011,
063/372-231.
(268447)
ПОТРЕБАН возач Б
категорије за дистрибуцију штампе. Звати
од 9 до 16 сати.
069/867-72-07.
(268466)
ПОТРЕБНЕ раднице
са искуством, за рад
у месари. Контакт,
063/470-009.
(268551)
РЕСТОРАНУ Rojal
Burger у Авив парку,
потребни кувари и
конобари. 063/216788. (268629)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством. Перионица „Пионир”.
013/258-02-17.
(268616)

ПОТРЕБНА радница
за припрему и продају сендвича. Почетна плата 30.000.
Звати после 15 сти.
064/555-33-34.
(268582)
ПОТРЕБАСН радник
за рад у ауто-перионици у Панчеву. Звати на 013/331-241.
(ф)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кинеској
робној кући.
069/789-888.
(268721)
ПОТРЕБНА радница
за рад у прехрани
„Цеца 013”. 060/55511-73 (268716)
САЛОНУ намештаја
потребан монтажер
са искуством. Посао
за стално или на проценат ван радног односа. 013/410-180,
060/645-91-45
(268761)
ПОТРЕБНИ кувари
са искуством и девојке за разношење хране на бувљаку. Одлични услови. CV послати на nikolicmisa@hotmail.com или
позвати
064/128-37-25
(268791)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребне раднице.
063/820-87-61
(268784)
ПОТРЕБНЕ раднице
или радник за рад у
маркетима „Бомбончић”, За све информације звати на
064/138-07-27
(268805)
САЛОНУ потребна
мушко-женска фризерка. Услови рада
као да радите у свом
салону. 064/255-5731 (268815)
ДОО „Радијатор”-у
потребни радници и
раднице за рад у малопродаји и магацину. Пожељно је радно ислуство. CV послати на dooradijator@gmail.com.
013/343-530
(268839)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања. Професор. Центар. 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(268929)
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ПОСАО
ПОНОДА

ПОТРЕБНА радница
за трафику на Аутуруекуј етаници.
063/102-86-41,
060/717-33-10.
(268891)
АУТО-СЕРВИС путреран млађи пумућни радник, етручна
урука урезређена.
066/908-66-58.
(268866)
ТРАЖИМ девујку за
рад у Мини-пани на
4 еата. Инфу. Тел.
063/851-88-03.
(268874)
ПОТРЕБНИ пекари и
пумућни радници.
Пекара „Rex”, Банатеку Нуву Селу.
063/616-694.
(268877)
ПОТРЕБАН радник
фарми кука нуеиља у
Панчеву. 063/77667-29. (268879)
ПОТРЕБНА куварица
и кунурарица. Винарија „Ђурић”.
063/329-340.
(268880)
ПОТРЕБНА кунурарица за кафић.
060/362-22-21.
(269012)

ПОТРЕБАН радник
за удржавање и чување тениеких терена. 060/362-22-26.
(269012)
ПОТРЕБНО више
радница на пуелувима припреме и прудаје, у лукалу ррзе
хране.
065/900-50-08.
(269027)
ПОТРЕБНА два радника за рад у магацину. Мугућнует напредувања.
063/379-722,
Милан.
ПОТРЕБАН радник
за рад на рензинекуј
пумпи, кау тучилац.
063/775-29-92.
(268973)

ПОТРЕБНА радница
за рад у прехрамренуј прудавници. Тел.
064/169-32-35.
(268980)
ПОТРЕБАН пумућни
радник у кухињи и
кунурар, Реетуран
„Звезда”, 063/278250, Стевана Шупљикца 88. (268987)

ОГЛАСИ
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ЧАСОВИ, уенуве
електрутехнике. Пруфееур еа иекуетвум.
062/801-97-58.
(267394)

АЛУ ПВЦ етуларија,
кумарници, рулетне,
венецијанери, уграђујем, пуправљам,
замена гуртни.
064/181-25-00.
(268399)

ПОТРЕБАН вузч Ц и
Е категурије, из Панчева, за етални рдни
уднуе. Унутрашњи
еаурраћај. 062/85000-82. (268993)
CAFFEU IMPERIAL
путрерна девујка за
рад. 063/372-221.
(268951)
ПОТРЕБАН вузач камиуна Ц и Е категурије, уравезну да
има АДР и ТАХО
картицу. 062/102-7700. (268958)
ПОТРЕБ АН вузач еа
пулуженум Д категуријум, за вужњу кумрија, БГД – Кувачица, два пута дневну.
064/271-55-30.
(268960)
ВОЗАЧ путреран у
пекари, трећа емена.
062/404-144.
(268961)
ПОТРЕБАН пекар и
радник у пекари.
062/404-144.
(268961)
ПОТРЕБНА прудавац
у пекари.
062/404-144.
(268961)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, пееак еејанац удвуз шута малим киперум, ду два
курика.
064/664-85-31,
013/342-338
(СМС)

ПОПРАВЉАМО,
уграђујему ПВЦ АЛУ
и дрвену етуларију,
еигурнуена врата,
рулетне, етаклурезачке уелуге.
060/545-34-04.
(268265)
ДУБИНСКО прање
намештаја, тепиха,
душека, аутумурила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(268146)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, удржавање
вуде, канализације,
карине, елавина, рујлера, кутлића.
063/836-84-76
(26917)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радуви,
кречење, глетување,
етуларија, веума пувуљну. 064/280-2615. (26917)
КРЕЧЕЊЕ, глетување, уррада ПВЦ етуларије, гипе радуви,
чиету, педантну, квалитетну. 063/304476. (268362)
ЗИДАЊЕ, малтериеање, ренувирање крувува, ретунирање,
етирупур, равалит
фаеаде. 063/865-8049. (268429)

БАШТЕ урем и култивирам. 063/85592-70. (268609)
СТОЛАРСКЕ уелуге,
кухиње, плакари пу
мери, пуправке и
преправке.
064/176-88-52,
371-274.
(268724)
ЧАСОВИ немачкуг
језика, пувуљну, дулазим, на кућну
адрееу.
Тел. 060/667-72-57.
(268706)

ХОБЛОВАЊЕ, фугување, пуправке и лакирање паркета кау
и ррудеких пудува.
060/643-21-53.
(268725)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радуви, најпувуљније у граду,
пруверите. 061/14138-02. (268730)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика... чаеуви. Тел.
251-19-81, 063/85222-43. (268732)
ИЗВОЂЕЊЕ евих врета грађевинеких радува.
064/866-25-76.
(268735)
ДРВОСЕЧА, иеећи ће
мутурнум теетерум
еваку дрву кује вам
емета.
063/369-846
(268763)
ОЗБИЉАН физички
радник. 062/170-2055 (268765)
КОМПЈУТЕРИ, еервие, пуправка, инеталирање нувих кумпуненти, чишћење. Брзу, пувуљну.
060/351-03-54
(268758)
ФИЗИОТЕРАПЕУТ еа
иекуетвум, нуди евује уелуге.
064/514-65-11, Ђурђе. (268774)
ОДГОВОРНА жена
вудила ри думаћинетву етаријуј уеури и
негувала је 24 еата.
061/189-97-38
(268793)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ аутуприкулицу. Нуеивует
500 кг. Региетрувана.
063/896-51-75
(268786)
СТОЛАРСКЕ и рравареке уелуге. Алекеандар. 064/157-2003 (268795)
КОШЕЊЕ траве, крчење плацева и викендица, купање канала, шахти и еептичких јама, рушење
етарих урјеката, лупање и еечење ретуна, лупање купатила.
061/171-51-45,
063/882-72-60.
(268976)
ЧИШЋЕЊЕ и епремање етанува, пеглање веша. 061/412-4450. (268940)
КАМИОНСКИ превуз, кипер, шут, пееак, шљунак, еејанац.
062/355-154.
(268948)
КЕРАМИЧАР, припрема и пуетављање
евих врета керамичких плучица, пувуљну. Тел. 063/744-0824. (268950)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
удгушење еудупере,
купатила, адаптације, пуправке, замена,
удмах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(268952)

РАДИМО рушења кућа, шупа, ретуна, ретунирања, уднушење
етвари, урарање дрвећа, итд. 064/12269-78. (268857)

РАДИМО еве пуелуве, чиетиму шут, таване, пудруме, најпувуљније.
061/631-51-46.
(269019)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање, 10 евра
дан, пузувите
064/235-08-15.
(268862)

ОСЛОГЕ

ПАРКЕТ пуетављам и
хурлујем, мајетур е
дугугудишњим иекуКОМБИЈЕМ превузим етвум из Дерељаче, е
руру, етвари, еелидре материјалум или рез
и еве уеталу. Најпуњега. Нуле (имам и
вуљније.
паркет), 013/665-220,
065/361-13-13.
063/847-74-38. (4788)

ПВЦ етуларија, рулетне, кумарници, завеее, уградња, пуправка. 065/886-8595, 013/352-967.
(268875)
ДУБИНСКО прање
намештаја, тепиха,
душека, аутумурила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(268890)

ШЉУНАК, пееак, еејанац, рушење, удвуз
шута еа утуварум
Атанацкув.
063/771-55-44.

БАЛТОКАД када, урнува глазуре, плаетифицирање, 28 гудина
е вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
ШЉУНАК, пеека, ее- ПОПРАВКА реле техАЛУ и ПВЦ етулари- јанац, удвуз шута ма- нике, мунтажа и еерја, рулетне, кумарни- лим киперум ду два
вие клима уређаја.
ци, венецијанери,
Овлашћени еервие
курика. 065/334-23тракаете завеее,
„Фригу Пеђа”,
38. (268904)
уграђујем, пупра013/301-300,
вљам. 063/882-25-09.
064/771-24-16.
(267934)
ТА
ПЕ
ТАР
ку
ји
пре
МОНТЕРИ централелва
чи
на
ме
штај,
еа
нуг грејања, етажну
СЕЛИДБЕ, превуз руиекуетвум тражи пу- ре мерцедее камиугрејање и уградња
кутлува (пелет, чвр- еау. 064/120-77-64.
нум, радници, пувуљету(. 064/264-01-66, (268910)
ну. Вук. 063/278-117,
064/191-64-97.
ЕНГЛЕСКИ, италијан- 064/176-91-85.
(268820)
еки, латинеки, чаеуви, (267295)
МЕЊАМ пелене, не- превуђење, у центру. СЕЛИДБЕ, превуз
063/730-69-06.
га пукретних, непудруге руре, Панчеву(269014)
кретних. Тел.
даље. Цена дугувур.
061/660-31-84.
ВОДОИНСТАЛАТЕР, 013/366-843,
(268832)
адаптације купатила, 063/193-22-29.
вентили,е лавине, уд- (267458)
ЧИШЋЕЊЕ улука,
виеинки радуви, за- гушење канализације ИЗДАЈЕМ рамеке екеудмах.
мена пулумљенуг
ле, металне пудупи061/193-00-09.
црепа. 065/535-24раче, мешалице за
(269017)
56. (268846)
ретун. 064/351-11-73.
(268736)
ЧИ
СТИ
МО
та
ва
не,
ОБАРАЊЕ етарала,
пу
дру
ме,
шут,
ета
ре
уднушење евега, чиМОЛЕРСКО-ФАРурјекте, радиму еве
шћење тавана, пуБАРСКИ радуви, фапуелуве.
друма, рушења, иееаде, ламинат.
купи. 060/035-47-40. 061/321-77-93.
061/283-66-41,
(269019)
(268578)
064/830-00-87. (4788)

Петак, 2. новембар 2018.

ОГЛАСИ

ЛАЛЕ, превозим маТЕПИХ СЕРВИС, дуњим кипером повољбинско прање намено: шљунак, песак,
штаја и тепиха. Сушење у комори. Пре- сејанаб, камен за насипање пута, одвозим
воз бесплатан. 302шут. 064/354-69-94.
820,
064/129-63-79.
СЕЛИДЕЕ „Еомбон(268871)
(268963)
чић” Еорис, све релабије по Србији с комВОДОИНСТАЛАТЕР.
бијима, камионима,
СЕЛИДЕЕ, транспорт Одгушење купатила,
екипа радника, кути- робе, монтажа и деканализабије, водоје, фолија за заштиту монтажа намештаја,
водне адаптабије, занамештаја, 0-24, сва- паковање и заштита
мена вирбли, вентиког дана и недељом.
ствари, одношење не- ла, батерије, санитаЕесплатан долазак и
рије, прикључка воде
потребних ствари са
пробена посла. Пла- раднибима и без
и канализабије. Од 0
ћање могуће чекови- њих, 00-24 сата.
- 24 сата, пензионема и преко рачуна.
рима екстра попуст.
064/047-55-55.
Еорис. 013/352-536,
Долазим одмах.
(269036)
063/253-028,
013/404-560,
064/444-66-74. bom064/290-45-09,
boncicb@gmail.com, ВЕШ-МАШИНЕ, фри- 061/348-20-00,
www.selidbe-bombon- жидере, замрзиваче,
062/845-96-26,
cic.com (268573)
„Електроизградња”.
климе, поправљамо
(268855)
ква
ли
тет
но
са
га
ран
СЕЛИДЕЕ „Еомбонби
јом.
„Фри
го
тех
чић” – Еорис, комбијем и камионом, Вој- ник”, 361-361,
РАЗНО
064/122-68-05.
водина, Србија, са
(268660)
или без радника.
013/352-536,
КРОВОВИ, поправке,
063/253-028,
замена брепа, летви,
АКО си усамљена,
064/444-66старог брепа и пожелиш брак, имаш до
74.(268573)
ставке новог крова,
50 година, јави се.
брепа, рогови, патоСЕЛИДЕЕ „Еомбон064/437-63-59.
шење, изолабије, нај- (268837)
чић” – Еорис – комјефтинији у граду,
бијима, камионима,
ПОТРЕЕНА брига,
професионално, еки- пензионерима екстра нега, за некретнине.
па радника, све рела- попуст. 013/404-560, 013/617-774.
бије по Србији, откуп 064/290-45-09,
(4788)
намештаја. 013/352- 061/348-20-00,
ПОТРЕЕНА масерка
062/845-96-26,„Елек
536, 063/253-028,
за релакс, опуштајутро
и
зград
064/444-66-74.
ћу масажу, позив или
ња”.(268856)
(268573)
СМС. 061/298-96-69.
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
СЕЛИДЕЕ и превоз
(268896)
одгушење купатила,
робе „Еомбончић” –
ПОКЛАЊАМ прелепе
канализабије, водоЕорис – комбијима,
водне адаптабије, за- мачиће брно, бело и
камионима, екипа
тиграсто. 063/812-42мена вирбли, вентирадника, монтажа,
демонтажа, паковање ла, батерија, санита- 09. (268897)
рије, све за воду, 0ствари, кутије за паМУШКАРАЦ, озбиковање, фолија за за- 24 сата. Пензионери- љан, скроман, тражи
штиту намештаја. Се- ма екстра попуст. До- жену, девојку, за друлазим одмах.
лите се без стреса!!!
жење.
013/348-139,
Еорис, 013/352-536,
064/261-14-10.
064/493-44-63,
063/253-028,
(268936)
064/444-66-74. bom- 063/811-74-89, ЈовиОГЛАШАВАМ неваboncicb@gmail.com, чин. (268564)
жећом књижибу за
www.selidbe-bombon- РОЈАЛ МГ: уградповлашћену вожњу
cic.com (268573)
ња/поправка; ролетза особе са инвалине, комарниби, вене- дитетом број 108838,
бијанери, све завесе, на име Тричковић
тенде, хармо-врата,
Слободан, Панчево,
СЕЛИДЕЕ комбијем И роло-заштита.
Димитрија Тубовића
КАМИОНОМ Војво063/816-20-98,
126-б/4.
дина, Србија, са или
013/351-498.
(268944)
без радника. Најпо(268870)
вољније, Иван.
063/107-7866.(268573)
Покрајенске секретарејат за урбанезам е заштету
жевотне средене, на основу члана 10. Закона о процеСЕЛИДЕЕ, робе и
ствари комбијем и ка- не утецаја на жевотну средену („Службене гласнек
мионом, професиоРС”, бр. 135/04) објављује
нално, екипа радника, све релабије по
Србији, откуп намеОБАВЕШТЕЊЕ
штаја. Иван, 063/107о донетом решењу о неприступању изради студије
78-66. (268573)
о процени утицаја на животну средину
УСЛУГЕ

АНТИЕАКТЕРИЈСКО,
дезинфекбионо, дубинско прање намештаја и тепиха у вашем стану.
066/001-050.
(268982)
РОЛО-НАЈ вам нуди
поправку, уградњу:
ролетни, венебијанера, тракастих завеса,
роло-комарника, хармо-врата, туш-кабина, роло-челична заштина врата, тенда.
Ми смо најквалитетнији, најповољнији,
са највећом гаранбијом. 063/894-21-80,
013/344-594.
(268982)

Покрајенске секретарејат за урбанезам е заштету
жевотне средене, дана 31. 10. 2018. годене, донео је
решење о непреступању езраде студеје о процене
утецаја на жевотну средену ПРОЈЕКТА Уградња утоварнех руку за доње пуњење аромата на железнечком
пунелешту у РНП у склопу блока 24 на к.п. бр. 3576
КО Бојловеца СО Панчево у РНП, носеоца пројекта
НИС а.д. Нове Сад, улеца Народног фронта бр. 12 ез
Новог Сада.
Решење о непреступању езраде Студеје о процене
утецаја на жевотну средену за предметне пројекат
може се добете на увед раднем данема од 10 до 14
сате у просторејама Покрајенског секретарејата за
урбанезам е заштету жевотне средене, Булевар Мехајла Пупена 16, Нове Сад (преземље, канцелареја
бр. 39).
Заентересована јавност може езјавете жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављевања
овог обавештења.
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„ТЕХНОМАРКЕТ” ДОО ПАНЧЕВО

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
ЗА СЛЕДЕЋЕ РАДНО МЕСТО:
1. Магационер – 1 извршилац
– пожељно радно ескуство
– рад на рачунару
– возачка дозвола Б категореје
Уколеко сте заентересоване пошаљете свој CV на
email: ljilja@tehnomarket.com еле се јавете лечно на
адресу: Скадарска 73, Панчево. Контакт телефон
013/307-700
О нама сазнајте веше на www.tehnomarket.com

„ТЕРМОМОНТЕЛЕКТРО” ДОО
Баваништански пут 247 Панчево
Потребни радници:
– шеф магацена – 1 езвршелац
– магацеонер – 2 езвршеоца
– трговац – 8 езвршелаца
– комерцејалеста – 4 езвршеоца
– монтер централног грејања – 6 езвршеоца
Пријаве слати на или позвати лично
на 013/377-477

У складу са чланом 45а. Закона о планерању е езградње („Сл. гласнек РС” број 72/09, 81/09-есправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС е
98/2013-УС, 132/2014 е 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за езградњу ХЛАДЊАЧЕ ЗА БОЋЕ ,на кат.парцеле
бр.13300/36 К.О. Долово, у Долову, за енвестетора
„TEAM INVESTMENT PLUS” ДОО, езрађен од стране
ЈП „Урбанезам”‚ ез Панчева, Ул. Карађорђева бр. 4, а
едејно решење је езрадео Пројектне беро АГМ ез Београда, Ул.Марка Орешковећа бр. 17.
Увед у Урбанестечке пројекат може се езвршете у
зграде Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретарејату за урбанезам, грађевенске, стамбено-комуналне послове е саобраћај. Информацеје е сва обавештења о јавној презентацеје можете добете на телефон
013/353-304, канцелареја 609 е 610, у времену од 10
до 13 сате у переоду трајања јавне презентацеје од 7
дана, почев од 02. 11. 2018. годене.
Заентересована правна е фезечка леца могу поднете
премедбе на Нацрт урбанестечког пројекта, за време
трајања јавне презентацеје, у песаном облеку, Градској управе Града Панчева, Секретарејату за урбанезам, грађевенске е стамбено-комуналне послове, путем песарнеце Градске управе Града Панчева, Трг
краља Петра I, бр.2 - 4, Панчево.

У складу са чланом 10. Закона о процене утецаја на
жевотну средену
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носелац пројекта „VIP MOBILE” D.O.O. BEOGRAD
Улеца Мелутена Меланковећа бр. 1ж, Београд, поднео је захтев за одлучевање о потребе процене утецаја на жевотну средену за Појекaт радео-базне станеце за мобелну телефонеју „BA1141_03 ПА Панчево
Бојловеца” Улеца Светозара Марковећа 184, Панчево
Увед у податке е документацеју ез захтева носеоца пројекта може се езвршете у просторејама Секретарејата за заштету жевотне средене Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 708 у
переоду од 02. до 12. новембра 2018. годене раднем
даном од 10 до 14 сате.
Позевамо заентересовану јавност да нам у наведеном року доставе мешљење у везе са поднетем захтевом

Извењавамо се Градској управе Града Панчева што је
ез технечкех разлога два пута објављен есте оглас, а
пропуштено објављевање Оглашавања јавне презентацеје за урбанестечке пројекат ТЕ-ТО.
Уз оглашавање јавне презентацеје достављамо е
обавештење Градске управе:
Наведени урбанистички пројекат налази се на
интернет страници Града Панчева и на огласној
табли Секретаријата за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај на шестом спрату у згради Градске управе – испред лифта и да се увид у исти може обавити на наведеним
местима.
У складу са чланом 45а Закона о планерању е езградње („Сл. гласнек РС” број 72/09, 81/09-есправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС е
98/2013-УС, 132/2014 е 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за езградњу: Фаза 1- Информацеоне центар- П+Г, Фаза 2Гасно турбенско постројење, Фаза 3- Парно турбенско
постројење, Фаза 4- Прекључно разводно постројење (
ПРП) 220кV, на парцеле бр.3523/11 К.О. Бојловеца,
пут Панчево-Старчево, Панчево, езрађен од стране
ДОО за архетектуру е урбанезам „Art Royal inženjering” Ул. Трг Слободе бр.1, Панчево, под бројем УП62/18, за енвестетора „ТЕ-ТО” Панчево, Спољностарчевачка бр.199.
Увед у Урбанестечке пројекат може се езвршете
е зграде Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 – 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретарејату за урбанезам, грађевенске, стамбено-комуналне послове е саобраћај. Информацеје е сва обавештења о јавној презентацеје можете добете на телефон 013/353-304, канцелареја 609, у времену од 10 до
13 сате у переоду трајања јавне презентацеје од 7 дана, почев од 26. 10. 2018.
Заентересована правна е фезечка леца могу поднете премедбе на Нацрт урбанестечког пројекта, за
време трајања јавне презентацеје, у песаном облеку,
Градској управе Града Панчева, Секретарејату за урбанезам, грађевенске е стамбено-комуналне послове,
путем песарнеце Градске управе Града Панчева, Трг
краља Петра I, бр.2 - 4, Панчево.

У складу са чланом 29. Закона о процене утецаја на
жевотну средену („Службене гласнек РС”‘ број 135/04
е 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретарејат за заштету жевотне средене је
30.10.2018. годене на основу захтева носеoца пројекта „ТЕ ТО Панчево” д.о.о. ез Панчева, Спољностарчевачка бр. 199, донео решење број: XV-07-501224/2018 којем је утврђено да за пројекат Превременог објекта у сврху езградње термоелектране топлане
Панчево на кат. парц. бр. 3523/9 е 3523/4 К.О. Бојловеца, на теретореје града Панчева, неје потребна
процена утецаја на жевотну средену.
Увед у решење ез претходног става може се обавете у
просторејама Секретарејата за заштету жевотне средене Градске управе Града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, раднем даном од 10 до
14 сате.
На донето решење заентересована јавност може
езјавете жалбу Покрајенском секретарејату за урбанезам е заштету жевотне средене, Нове Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављевања, а преко овог
органа.

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да
на цене огласа и читуља одобравамо попуст
свим радним данима осим средом.
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Наш драги

26. октобра преминуо је наш драги

Наш вољени зет, паша и теча

ДУШКО ВИГЊЕВИЋ

АЛЕКСА ЗОРИЋ

ДУШКО ВИГЊЕВИЋ

12. I 1955 – 24. X 2018.

1940–2018.

Последњи поздрав од његових најмилијих

Живећеш у срцима свих нас који те волимо и којима ћеш много недостајати.
Хвала ти на свему што си нам пружио у животу.
Твоји најмилији

(76/268933

(77/268994)

Драгом тати

22. октобра престало је да куца срце мог
вољеног супруга

Отишао је на свој последњи пут. Успомену на
њега вечно ће чувати и носити у својим срцима.
ЈАСМИНА и БАТА ПЕТРОВ са децом и њиховим
породицама
(79/268994)

Последњи поздрав најбољем другу

Наш драги брат, девер, стриц и деда

ДУШКО ВИГЊЕВИЋ

РАДОМИРУ НИКОЛИЋУ
1938–2018.
Поносан сам што си ми био отац, на све
што си ми пружио у животу неизмерно ти
хвала. Никада те нећемо заборавити.
Увек ћеш бити у нашим мислима.
Твој син МИЛИСАВ са супругом, ћерком,
сином, снајом, зетом и унучићима

РАДОМИРА НИКОЛИЋА РАДЕ
1938–2018.
Радо, хвала ти за све тренутке заједничког живота. Речима не могу описати колико си ми значио, колико сам поносна што
си ми био животни сапутник, колико ми
недостајеш, колика је туга и бол у мом срцу. Остаћеш у мом срцу и мислима док постојим.
Неутешна супруга МИЛИЦА

заувек нас је напустио 24. октобра 2018. године.
Почивај у миру, Дуле.
ИЛИЈА и МИРЈАНА с децом и унуцима
(78/268994)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

(34/268801)

Вољеном тати

ЛАЗАРУ
БОГДАНОВУ

ЛАЗАР БОГДАНОВ

1938–2018.

1954–2018.

Драги оче, хвала ти што си постојао, за
све тренутке с тобом проведене, неизмерну љубав коју си ми пружио као родитељ.

Последњи поздрав од супруге

Твоја неутешна ћерка СВЕТЛАНА
ДРАГИЋ с породицом

СЛАЂАНЕ, синова ВЛАДИМИРА и ЂОРЂА
с породицама, ћерке КАТАРИНЕ
са синовима, ћерке СОФИЈЕ с породицом
и брата ЈОВИЦЕ с породицом

(35/268809)

(92/26898)

Заувек ћеш остати у нашим мислима.

СТЕВА ТОДОРОВ
(48/268844)

(35/268809)

РАДОМИРУ НИКОЛИЋУ

ДУЛЕТУ
ВИГЊЕВИЋУ

ЛАЗАРУ
БОГДАНОВУ

од кумова ЈЕЛЕНЕ
и БОШКА с породицом

од Софијиних колега
и колегиница

(98/269021)

(99/26

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

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да
на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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Последњи поздрав драгом куму

С великом тугом и болом обавештавамо родбину и пријатеље да је наш драги

БАЛЕТУ
Наш драги и добри
Породице МАНОЈЛОВИЋ и ДУЧИЋ

БОШКО ЛУТКИЋ

(29/268789)

1953–2018.
Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 28. октобра 2018, у
82. години, преминула наша драга

преминуо 27. октобра 2018.
Ожалошћени: супруга АНКА, синови ДЕЈАН и БОЈАН,
снаје ИВАНА и ДЕЈАНА и унуци ЛАЗАР, СТЕФАН
и ВОЈИН

преминуо је 27. октобра.
Увек ће га памтити његови кумови
ПАВКОВИЋИ

(30/268791)

(49/268848)

Последњи поздрав драгом куму

МАРИЈА РАЦИЋ

Драги наш

БОШКО ЛУТКИЋ

1937–2018.
Сахрана је обављена 30. октобра 2018, у
13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: ћерка ВЕСНА, унука
МИЛИЦА, сестра ТАТЈАНА, сестра
ГОРДАНА с породицом и снаја ЕВИЦА
с породицом

БОШКУ ЛУТКИЋУ
1953–2018.
од породица СУБОТИН и ЋУК
(60/266885)

(10/268742)

БОШКИЋ

25. октобра 2018. године преминула је наша
вољена

Последњи поздрав брату

Немамо речи за бол и тугу коју осећамо. У нашим си срцима заувек.
Сваја ВЈЕРОЧКА, паша ВЛАТКО и ташта МАРА

БОШКУ

(56/268876)

од брата ЈОВАНА, снаје НЕДЕЉКЕ и синовице
КРИСТИНЕ

МАРИЈА

19. октобра 2018. преминула је наша вољена

Последњи поздрав драгом колеги и сараднику

Последњи поздрав од
куме ЉИЉЕ
с породицом
(20/268770)

(57/268878)

ДАНИЦА
МАТИЋ

РАЦИЋ

1942–2018.
Сахрана је обављена 27. октобра 2018. на Православном гробљу у Старчеву.
Синови НЕБОЈША
и ДЕЈАН с породицама
(24/268775)

Последњи поздрав доктору

МИЛЕВА БЕЧЕЈСКИ

МИОДРАГ СИМИЋ
Несрећно у делићу секунде оставио си нас затечене, окружене тугом и болом са питањем без
одговора!

др МИОДРАГУ
СИМИЋУ

1932–2018.

Последњи поздрав од супруга ЧЕДЕ, ћерки,
унука и праунука
(2/26855

Ожалошћени: супруга СНЕЖАНА,
син ПРЕДРАГ, породица и пријатељи

од колектива
амбуланте „Нови град”
(22/268772)

(66/268916)

МИОДРАГУ СИМИЋУ

Последњи поздрав драгој тетки

Мојој сестри јединој

Дом здравља Панчево

28. октобра 2018, у 69 години, нас је напустио
наш вољени отац

(42/ф)

Последњи поздрав поштованом колеги

ДАНИЦИ

СЕКИ

Сестричина ЈАГОДА
с породицом

29. X 1949 – 22. X 2018.

НИКОЛА БОГДАНОВ

(88/268958)

Хвала ти што си постојала, таква каква си била,
увек смо све делиле... Само је туга моја цела.
Воли те сестра ДРАГИЦА, сестрићи МЛАДЕН
и ЛУКА с породицом
(3/26853

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

др МИОДРАГУ СИМИЋУ
спец. опште медицине
ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО
(21/Ф)

Заувек ћеш остати у нашим срцима. Јер ти си
наш херој.
Ожалошћени: син СЛОБОДАН и ћерка
ЈОВАНКА с породицом
(12/268753)
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Последњи поздрав

Драгој сестри

29. октобра 2018. године напустио нас је наш вољени

ДУШАН ЛЕПЕДАТ

МИРЈАНИ
МОЈАШЕВИЋ

1931–2018.

1951–2018.
последњи поздрав од
сестре ЉИЉЕ, браће
МОМЧИЛА и ГОРАНА
с породицама

С поштовањем и љубављу син МИЛАН, унука МИЛИЦА
и снаја САЊА

ВЛАДИ

(72/268932)

(58/268881)

Колеге са посла: КНЕЖЕВИЋ, КАЛКАН, СИМОНОВИЋ,
ЖИВКОВИЋ, МИНИЋ, ПОМАНА, ЂАКОВИЋ, ЈУМКО, ШОЛЕ,
ЊОРЕ, ЖУЖА, МАРЧЕТА, АДВИГОВ, ЦОЉА и ЏОГИ

Поштованој

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав супрузи

(85/268939)

28. октобра напустио нас је наш вољени

ЕЛЕНИ
МЛАДЕНОВСКИ

ДУШАНУ ЛЕПЕДАТУ

МИРЈАНИ
МОЈАШЕВИЋ

Последњи поздрав драгој комшиници.
Породица БАЛКОСКИ

од БОГОЉУБА ПРВУЉА
с породицом

(50/268849)

(59/268882)

С поштовањем, породица БАБИЋ

ВЛАДИМИР НАСТАСОВИЋ

(73/268932)

Све ове сузе што низ лице теку, нису ватра, али ипак пеку. Јер много је тешко кад душа заболи, кад ниси са оним кога срце воли!

Драгом и поштованом куму

28. октобра 2018. године заувек нас је напустила
наша драга мајка, бака, прабака и сестра

Од супруге ВЕСНЕ и ћерке БОЈАНЕ с породицом
(82/268938)

Последњи поздрав сину

Последњи поздрав драгом куму

ДУШАНУ ЛЕПЕДАТУ
последњи поздрав од породица ГРГИЋ и СУСЛОВ
(74/268932)

ЕЛЕНА МЛАДЕНОВСКИ
1951–2018.
Твоји вољени: син ДРАГАН с породицом,
ћерка БИЉАНА с породицом и сестра
ДОНКА с породицом

Последњи поздрав Милановом оцу

ВЛАДИМИРУ
од мајке ДАНИЦЕ

(53/268858)

(83/268938)

ВЛАДИ
Последњи поздрав брату, деверу и стрицу

Последњи поздрав прији

ДУШАНУ ЛЕПЕДАТУ
Породица
АВРАМОВСКИ

колеге из „Панчевца”, школе „Визија” и АЦ „Зоки”
(75/4788)

(86/268938)

ВЛАДИМИРУ
од ЂОЛЕТА, СЛАВИЦЕ, НЕМАЊЕ и ЖЕЉКА
с породицом

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 29.
октобра 2018, у 64. години, преминула наша драга

ДАНИЦИ МАТИЋ

ЕЛЕНА
МЛАДЕНОВСКИ

1951–2018.
Последњи поздрав од
колега и колегиница
ТЕЛУС Панчево

Породица ДРНДАРСКИ

(84/268938)

(23/268744)

(47/268843)

Последњи поздрав кума

Драгом куму

СТОЈАНКА СТОЈКОВИЋ

ЛЕНИ

1954–2018.

ДРАГИЦА
ПОПОВИЋ
професор математике
у пензији
1939–2018.
Хвала Вам што сте нас
чували својом мудрошћу и добротом.
Сада ћемо ми Вас заувек чувати у својим срцима.
ИВАНА и унука
ТАМАРА
(14/268760

од породице РАНКОВИЋ
(94/268995)

ВЛАДИ
последњи поздрав од
кума НОВИЦЕ
с породицом

Сахрана ће се обавити 1. новембра 2018, у 15 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: мајка ВЕРА, супруг ДУШАН, син ЉУБОМИР,
ћерка АНАСТАЗИЈА, брат САВА, унук ИВАН и унука СОФИЈА,
зет ГОРАН и девер ЗОРАН с породицом

Са посебним поштовањем смо се опростили од

(64/268913)

(90/268984)

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

ДРАГИЦЕ ПОПОВИЋ
која је својим најмилијим оставила много доброте.
ЧЕДА, ДАЧА, КУТКО, САЛЕ, ПЕЦА, КРАШНА,
ДРАГАНА и МАРКО, ГОЦА и ЗЛАЈА
(39/268814)

Петак, 2. новембар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С великим болом и тугом обавештавамо да нас је 28. октобра 2018.
заувек напустила, после краће и тешке болести, наша вољена суГ
пруга, мајка и бака
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Тужна срца обавештавамо родбину и приГ
јатеље да је 29. октобра 2018, у 79. години,
преминула наша драга

ХУДЕЛУДИС КАЛКАН ПЕРКА

ХУДЕЛУДИС КАЛКАН
ПЕРКА

ЗВЕЗДАНА СТОЈЧИЋ
1938–2018.
Речима се не може описати колико ћеш нам недостајати.
Учинила си нас неизмерно поносним што си нам била супруга,
мајка и бака. Заувек ћеш нам остати у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг ДАНЧА, син ДРАГАН, снаја СНЕЖАНА
и унуке ТАМАРА, КРИСТИНА, ДИЈАНА и ВЛАДАНА
(91/268989)

1940–2018.
Сахрана ће се обавити у четвртак, 1. ноГ
вембра 2018. године, у 14 сати, на КатоГ
личком гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг ЗДРАВКО,
син ЛАМБРОС са супругом,
унука ЈАЊА, као и остала многобројна
родбина и пријатељи

Одлазиш из света све мање срећних људи,
света у којем праве вредности нису спремне да
се обрачунају са злом.
Света површности, похлепе, дозиране хуманоГ
сти и солидарности. Цивилизације која иде у
пропаст.
Трајно ћеш бити самном.
ЛАМБРОС
(103/269034)

Последњи поздрав драГ
гој

Последњи поздрав наГ
шем драгом

АНИЦИ ЧЕЛАР

ИВАНУ
ШКРЕБЛИНУ

(102/269034)

Тужна срца и с великим болом, обавештавамо
рођаке и пријатеље да је 30. октобра 2018. после
дуге и тешке болести преминула наша вољена

Последњи поздрав нашем драгом и вољеном оцу

Почивај у миру.
Девер БРАТИВОЈ
с породицом

МИЛАНУ ЈОСИМОВУ

(97/269003)

АНИЦА ЧЕЛАР

1937–2018.
Сахрана ће се обавити 2. новембра 2018, у 14 сати, на Старом праГ
вославном гробљу.
Синови ТИХОМИР и СРЂАН
(87/268943)

1937–2018.
Сахрана ће се обавити 2. новембра 2018, у 12 саГ
ти, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг СВЕТИЛСАВ, ћерка
НАТАША, унук ВЛАДАН, зет БРАНКО, родбина
и пријатељи

4. новембра навршава
се годину дана откако
није с нама наш вољени

(101/269025)

(96/269002)

Последњи поздрав најГ
дражој кумици

26. октобра 2018, у 65. години, преминуо је наш
драги

Последњи поздрав

1939–2018.
Преминуо је после дуге
и тешке болести, 26. окГ
тобра, а сахрањен 27.
октобра на Католичком
гробљу.
Вечити мир му жели
супруга МАРА
с породицом Г
ИЛИНКОМ,
ДУШАНОМ, БАНЕТОМ
и МАРЈАНОМ

ДРАГАН
ТОДОРОВ

ЈЕЛЕНИ ДРАГИЧЕВИЋ

ПЕРА КРАЛ

5. VII 1931 – 25. X 2018.
Речима се не може описати колико ћеш нам недостајати.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка НАДА, унуке ТАЈАНА и ЈЕЛЕНА,
као и остала родбина

1953–2018.

Његови најмилији: син
БОРИСЛАВ и супруга
АНКИЦА
(61/268895)

Ожалошћени: мајка ИВАНА, супруга ЖИВКА,
син ДРАГАН, снаја САЊА, унуке НИНА и ЛАНА
као и остала родбина и пријатељи
(71/268927)

(80/268935)

Последњи поздрав нашој вољеној

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

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

ЈОВАН ТАНКОСИЋ

ЉУБИЦИ ВЕЉКОВИЋ

1934–2018.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг ЂУРА, син ДРАГАН, ћерка
ДРАГИЦА, снаја СЛАВИЦА, унук САША и унуке
НАТАША и ТАМАРА

1935–2018.
С тугом се растајемо од нашег вољеног тате.
Син ДЕЈАН, ћерка МИЛЕНА, зет ДРАГАН и унуци
ИВАН и ИГОР

САНДРИ
ЕМБЕЛИ
29. V 1986 – 29. X 2018.
Није требало овако да
буде. У нашим срцима
чувамо те заувек. СпаГ
вај сада мирно са анђеГ
лима.
Твоје куме АНА
и ЈЕЛЕНА с породицом
(89/268982)

Прошло је шест најтуГ
жнијих месеци без наГ
шег

Драги наш

(62/268899)

(95/268998)

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав наГ
шој драгој

Последњи поздрав нашој другарици

ЂОКА ТОМИЋ

ЈОВАНУ
ТАНКОСИЋУ
Породица
РАНИСАВЉЕВ
(63/268900)

САНДРИ

САНДРИ
од ТИЈАНЕ, ЉИЉЕ
и ТАЊЕ

Основна школа „Васа Живковић”,
њен разред VIIIГ3
(93/268994)

Заувек ћеш остати у наГ
шим срцима.
(41/268819)

Две тужне, тешке и несрећне године су
прошле откада је престало да куца твоје
племенито срце. Нема утехе јер ниси са
нама. Изгубили смо важну особу, поштеГ
ног човека пуног разумевања за сваког.
Твој светао лик живеће све док и ми будеГ
мо живи.
Твоји: супруга БЛАГИЦА, ћерке ОЛГИЦА,
ЗОРИЦА и ВЕРИЦА, зетови ДЕЈАН,
АЛЕКСАНДАР и ДУШАН, унучад
ЈЕЛЕНА, ЂОРЂЕ, НИКОЛА, КАТАРИНА,
ВУК и НИКОЛИНА
(100/269024)

ГОРАНА
ПАНТИЋА
1967–2018.

Постоји љубав коју смрт
не прекида и туга коју
време не лечи. Хвала ти
за све.

Твоја породица
(44/268822)
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Петак, 2. новембар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
21. октобра 2018. преминуо је наш драги супруг, отац и деда

Годишњи помен

СЕЋАЊЕ
Сваки новембар буди емоције и велику тугу

ПАЛО ЖЈАК

ДРАГОМИР
СТАНКОВИЋ

1949–2017.

1942–2018.

СЛОБОДАНКА ВЛАЈКОВИЋ

Ожалошћени: супруга
СМИЉА, ћерка
СЛАЂАНА, син САША,
зет ЈОВА, снаја
БРАНКА и унучад
МИЛИЦА, МИЛОШ,
ЛУКА и ДРАГАНА

3. новембра 2018, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи
помен.

9. XI 2013 – 9. XI 2018.

Ожалошћена супруга МИРЈАНА, ћерке ЈАСМИНА и ЗОРИЦА
с породицама

Иако смо километрима јако далеко од Тебе,
у нашим мислима и срцу си заувек у нашој близини.
С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.

(70/268929)

(27/268783)

Мајка ВЕРА, брат ЛОРИС, сестра МЕРИ
и зет WERNER са децом
(43/ф-1300)

3. новембра 2018. године навршава се
шест месеци откако није с нама наш вољени супруг, отац, деда и свекар

СЕЋАЊЕ

6. новембра навршиће се година откада није с нама наш драги

ПАЛО ЖЈАК
1949–2017.

РИСТО ПЕЈЧИЋ
30. VI 1935 – 3. V 2018.
Шестомесечни помен ће се одржати 3. новембра 2018, у 10 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Много, много нам недостајеш.
Твоји најмилији: супруга ЉУБИЦА,
синови НЕНАД и ВЛАДО, унуци ГОРАН,
ДЕЈАН, ДАНИЈЕЛ, БОЈАН и БОРИС и
снаје НАДА и СТАНИСЛАВА

др СЛАВКО ТОМИЋ ПУЛАН
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Драгом зету и течи Паји од породице МАРИН
(69/268921)

Шестомесечни помен

(68/268919)

Твоји најмилији

2. новембра 2018. навршава се седам година од
преране смрти наше непрежаљене

(7/268734)

СТЕВИЦИ МИЛИЋЕВУ
Ти си сада тамо где те ништа више не боли...
Где те држе за руку хиљаду анђела...
… тамо негде где имаш вечни мир...

Мили наш

Твоја породица
(65/268915)

МИЛИЦЕ БАРИЋ
1981–2011.

ДРАГАН

БРАНКО СТАНОЈЕВИЋ

СТОЈАНОВИЋ

2008–2018.
Десет година недостајеш свима који те воле.
Твоји: ЉИЉА, ВУК и СТЕФАН са супругама
и мала СОФИЈА
(81/268937)

2010–2018.
Само године пролазе.
Наша љубав и сећања
не престају.
Твоји најмилији

Тугују за тобом: мама РУЖИЦА, брат ДУШАН,
син НИКОЛА и тетке ЉУБИЦА
и ДАНА с породицом
(54/268864

СЕЋАЊЕ

Једанаестогодишњи помен

СТЕВИЦА
МИЛИЋЕВ
Време пролази, бол и
туга заувек остају.

ПАВЛЕ ОРЛОВ
1953–2018.
У петак, 2. новембра, у 11 сати, изаћи ћемо на гроб.
Почивај у миру наш Пајо.
Породица
(45/268827)

Сећање на наше драге

БОРКО
АТАНАСОВСКИ

РАДОВАН
ДЕБЕЉАЧКИ

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

ЖИКА и АНЂА
с породицом
(1/268708)

СЕЋАЊЕ

САВИЋ

ВЕСЕЛИНКА
НИКОЛОСКА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица
АТАНАСОВСКИ

1. XI 2006 – 1. XI 2018.
Време пролази, али љубав, сећања и туга вечно
остају.
Супруга АНЂА, ћерке
ИВАНА и ЗОРИЦА
с породицом

Увек, свуда и много недостајеш.
Мама, волимо те!
Твоји: ИВАНЧО, ПЕРО
и ЉИЉА

(52/268858)

(32/268797)

(67/268917)

5. XI 2011 – 5. XI 2018.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Полугодишњи помен

(46/268833)

СЕЋАЊЕ

Шестомесечни помен

ДУШАН ЈЕЛАЧА

СЛАВОЉУБ

ДРАГУТИН

1956–1996.
1934–2008.
Успомену на вас чува ваша породица.
С љубављу породица САВИЋ
(51/268851)

2009–2018.
Чувамо те од заборава. Сећања на тебе не бледе...
Твоји најмилији: супруга ЈЕЛКА и синови МИОДРАГ
и ЂОРЂЕ с породицама
(33/268808)

Петак, 2. новембар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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2. XI 2013 – 2. XI 2018.

2. новембра 2018, у 11 сати, у Омољици, даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

МАРИЈА МИХАИЛОВИЋ

ВЛАДИМИРУ СТАНОЈЕВИЋУ
1955–2018.
Оставио нас је добар човек, широке душе и великог срца. Не може се речима описати наш губитак, бол и туга
поводом његове смрти.
Никада нећемо заборавити тај дан када је његово срце
престало
да куца. Чак ни његова животна енергија, снага и воља
нису биле довољне у његовој борби, као ни неизмерна
љубав моје маме и мене.
Смрт не постоји. Људи умиру тек када их сви забораве.
Супруга ЈАСМИНА и ћерка ЕМИЛИЈА

Ево и пета година прође, откада те међу
нама нема, али у срцима и мислима нашим и даље си присутна ти.

4. новембра 2018. навршава се година од смрти
нашег драгог

Твој ведар и мио лик нећемо никада заборавити.
Твоји најмилији
(11/2687439

ВЛАДИМИРА НЕСТОРОВИЋА
И даље си са нама.

Сећање на нашег тајку

Твоја породица

(16/268767)

8. новембра 2018. навршавају се две године откада није са нама наш
драги и вољени

(13/26875

У суботу, 3. новембра, у 11 сати, на Православном гробљу у Старчеву, одржаће се годишњи помен мом драгом супругу

ЖЕЉКА ВУЛЕТИЋА
4. XI 2002 – 4. XI 2018.
Вољени никад не умиру, док живе они који их
воле.
Твоје ћерке САНЕЛА и ДАНИЈЕЛА и супруга
АНА
(31/268794)

ВЛАДИМИР СТАНОЈЕВИЋ
1955–2018.

ЗДРАВКУ АНГЕЛИНУ

АЛЕКСАНДАР
РУЖИЋ

Недостајеш!

СЕЋАЊЕ
Супруга ЈОВАНКА

1942–2016.

(40/268817)

Недостају ми наше разлике и сличности.
Недостаје ми пријатељ којег сам пронашла у теби, да те загрлим, испричам своје
страхове, боли, жеље и снове.
Супруга ЈАСМИНА

Време пролази, а туга,
бол и празнина заувек
остају.
Твоји: супруга
АНЂЕЛКА и син
МИЛАН с породицом

(17/268767)

(4/268728)

СЕЋАЊЕ
на наше вољене родитеље

МАРИНКОВИЋ

ДРАГОЈЕ ЗАРИЋ
1. XI 2012 – 1. XI 2018.

Драгом зету

Чувамо успомене и сећање на тебе.

3

Драгом брату

Твоји најмилији
(55/268864)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИРУ
СТАНОЈЕВИЋУ

ВЛАДИМИРУ
СТАНОЈЕВИЋУ

1955–2018.
Чуваћемо те од заборава.

СЕЋАЊЕ

Од његове сестре
ЗОРИЦЕ ГАЈИЋ с децом

(19/268768)

(18/2168767

1995–2018.

1983–2018.

(37/268810)

ДАНИЦА
СТОКИЋ
7. VI 1990 – 31. X 2008.

3. новембра 2018, у 11 сати, дајемо шестомесечни помен нашем вољеном

Твој тата ДУШАН
СТОКИЋ
(26/и)

БРАНИСЛАВ
ЈАНКОВ БАНЕ
3. XI 1991 – 3. XI 2018.

Четрдесет тужних дана
без нашег драгог

ПАВЛЕ

Заувек с њима у срцу и мислима ћерке МАРА
и БЕБА с децом

Почивај у миру.
Од таште НИНЕ

КАТИЦА

СЕЋАЊЕ

Чувамо те од заборава.

ЈОВАН
БУГАРСКИ
2003–2018.

СТАНКУ ПЕТРОВИЋУ

Твоји најмилији

Твоји најмилији

Све више нам свима недостајеш.
Воле те твоји најмилији

(6/268733)

(5/268729)

(9/208741)

23. октобра навршава се четрдесет дана туге и бола

Сећање на вољене родитеље

МУРГИН

СРЕТЕН
ПАВЛОВИЋ
2015–2018.

МАНОЈЛО
МИЋАНОВИЋ
МАНЕ

ЖИВАНА
СТОКИЋА

Породица

С љубављу породица

4. XI 2013 – 4. XI 2018.
Син МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
с породицом

(25/268775)

(8/

(15/268762)

7. X 1948 – 28. IX 2018.
Тужно сећање.

ВЛАДИМИР СТАНОЈЕВИЋ
Све је тужно, празно и жалосно.
Мама ВЕЛИНКА, брат ВОЈА и синовци НИКОЛА
и ИЛИЈА
(28/268787)

ЗОРАН
2009–2018.

ОЛГА
2000–2018.
Ћерке с породицама
(38/268813)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ
Добили ћерку
26. септембра: Анастасију – Дајана Михајловић; 2. октобра: Лауру – Марија Анђеловски и Драган Радуљ; 11. октобра: Зорану – Александра Трајковић и Драгослав Владисављев; 13. октобра: Леонору – Ранка Рахимић
и Елвис Ајрединовић; 14. октобра: Анђелу – Тања Миљков и Душко Витас,
Дуњу – Меланија Милутинов и Срђан Комароми; 15. октобра: Николију –
Александра Стојановски и Данијел Ђорђијевски; 16. октобра: Катарину –
Душица Станчуљ и Никола Животић; 17. октобра: Хелену – Гордана и Дарко Јовановић; 18. октобра: Круну – Вања и Александар Маричић; 21. октобра: Јовану – Сања и Владимир Варга, Милу – Биљана и Драгољуб Понорац; 23. октобра: Милу – Радица и Жељко Веселиновић.

Добили сина
12. октобра: Стефана – Милица Нинковић и Драган Миловановић; 14. октобра: Луку – Александра и Зоран Марковић; 15. октобра: Данила – Марија Нећаков и Мирослав Данковић; 18. октобра: Милана – Татјана и Милош Ђурић;
19. октобра: Михајла – Наташа и Ненад Томић, Филипа – Оливера Ивановић
и Предраг Илић; 20. октобра: Емила – Милина и Мирослав Котваш; 21. октобра: Алексеја Сергеја – Милица и Благоје Копривица; 22. октобра: Стефана –
Сандра и Далибор Драганов, Давида – Сандра и Дејан Поповић, Марија – Катарина и Марјан Хорнунг, Лазара – Милена Дишков и Бојан Стојановић.

ВЕНЧАНИ
20. октобра: Марија Уламовић и Ђорђе Дармановић, Славица Џелетовић и
Зоран Обрадинов, Ана Цветковић и Драган Русић, Оливера Радованчев и
Милош Јевтић, Невена Мергл и Радомир Павловић, Марија Сучевић и Милош Новаковић, Снежана Стокић и Милутин Симић; 21. октобра: Милица
Ивковић и Милан Пајић, Милена Милојевић и Далибор Јовин, Маја Еремијев и Данијел Соколовић; 25. октобра: Татима Зогај и Драган Петровић.

УМРЛИ
18. октобра: Гиоћел Божин (1966), Слободан Лакатуш (1946); 19. октобра:
Милан Пемац (1953), Адам Гроза (1939), Милева Бечејски (1932), Ђура
Крунић (1942), Радомир Бакаловић (1940), Илија Пајчин (1941), Бранислав
Момчиловић (1938), Спасе Лозановски (1936); 20. октобра: Мирјана Шајн
(1938), Љиљана Георгијевски (1948), Живан Попов (1951); 21. октобра:
Драгомир Станковић (1942), Љанка Чолак (1943); 22. октобра: Ковиљка
Митић (1930), Славко Ђорђијевски (1935), Верица Павловић (1949), Радослав Лукић (1930), Јано Шћерба (1946), Стојадин Станојковић (1946), Радомир Николић (1938), Љиљана Богосављев (1954); 23. октобра: Деже
Барањи (1937); 24. октобра: Жужана Милић (1931), Ирен Дамјановић
(1926), Нада Здравковић (1948); 25. октобра: Јелена Драгичевић (1931).

ЕНИГМНТСКИ

КОКТЕЛ

КОЊИЋЕВ СКОК

-ЋУ

(2) ТРГ У ПАРИЗУ

-ВЕ-

-ХО-

-ТАЦ

ДЕ-

-ГУ

МАЈ-

-НИ

-ЛИ

У-

НАЈ-

ВО-

-СЛУ-

-ВУ

ЧИ-

Забат од
АУТОР
дасака као
РОМАНА
ојачање
„АРИЗАНИ”
крова

ИСЦРПИ ми АНА
све резерве пара,
не уме да штеди,
па проблеме ствара.

Река у
Француској,
притока
Лоаре

Симбол
радијума

Узвик
публике у
кориди

Заравњен
планински
крај

ДЕКОРАТОР један
у Паризу био,
на централном тргу
време проводио.

Басамаци

Руски
патријарх

Изборна
комисија
(скр.)

Противник
бољшевика
Посуда за
со

Треће слово
азбуке
Тањирић на
ваги
Пробе,
огледи
Обарач,
окидач

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Имаћете осећај да се напета си-

Превише обавеза вам се сручи-

туација смирује и да ћете стићи
да на време све средите. Сарадња на послу је стабилнија, што
вас додатно мотивише. Слободни
Бикови би могли да уђу везу са
особом коју дуго познају, али нису на њу обраћали пажњу.

ло на главу. Најрадије бисте преспавали све или некуд побегли.
Време је за акцију, нове планове
и нове почетке. Дајте својој машти на вољу, вратиће вам се сва
енергија. Мањи проблеми са зубима и зглобовима ногу.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Искористите ову недељу да завршите или бар приведете крају
започете послове. Не причајте
много о својим плановима и клоните се расправа ма како оне безазлено изгледале. Џангризави
сте према партнеру и превише
захтевни. Нађите компромис.

Спремни сте за флерт и само
чекате повољан тренутак. Чини
вам се да живот за вас има веће
планове и боље ствари од тренутних. У праву сте. Мања емотивна криза у везама. Могућ
краћи пословни пут. Избегавајте
ноћну вожњу.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Прошлост вам поново куца на
врата, недовршене приче морају
добити свој епилог. Уложићете
превише енергије у решавање
нечега што је прошло. Пословна
атмосфера може доћи до усијања
ове седмице. Пронађите начин
да акумулирате енергију.

Ове недеље очекујте сигуран прилив новца. Оно што сте започели
прошле године, сада долази на реализацију. Многи људи с којима
сте сарађивали поново ће вам се
јавити и обновићете сарадњу. Љубавни живот вам је као клацкалица: од еуфорије до монотоније.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

ме што постоје људи који могу и
желе да вам помогну. То ће вам
вратити осмех на лице, па ћете успети да све завршите и пре рока.
Ако искрсне неки непланирани
пут, крените – провешћете се боље него што можете замислити.

Будите опрезни ове седмице на
послу. Пробајте да избегнете пословни пут и будите врло опрезни
при потписивању докумената –
најпре све двапут проверите. Потисните у себи жељу да расправите ситуацију с партнером. Варница се може претворити у пожар.

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Мањи проблеми с кичмом ће

Потрудите се да угодите и себи

вам само појачати нервозу. Никако да саставите крај с крајем,
чак и када имате вишка новца.
Ваши прсти су просто „шупљи”.
Указаће вам се прилика за једну
авантурицу на послу. Пустите себи мало на вољу, опустите се.

и партнеру романтичном вечером, изласком или бар неком
ситницом. Пазите добро да не
прекорачите рокове. Направите
ревизију неких пословних уговора и потражите помоћ од људи
ван пословног окружења.

СИНОНИМКА

ЛЕКОВИТА БИЉКА

али по свом смислу
једно исто значе.
Са четири слова
и пет ако има
биљка je зa чaј.

Предлог
Господин
(грч.)
20. слово
азбуке
Добар
(мађ.)

ЛИЧНОСТ
СА СЛИКЕ
Враћање
раније
функције
(лат.)
Монах,
калуђер

Бик

или седам, знаj,

Хајнеова
песма
Мањак у
тежини робе

Име и
презиме
наше
глумице

Име
сликарке
Ивањицки

планирате своје време и све ће
ићи како ви желите. У свом распореду оставите и времена за
провод и изласке. Сви папиролошки проблеми ће се ове недеље
лакше решавати, а имаћете и помоћ пријатеља и сарадника.

различито звуче,

Уметност
(лат.)

Други,
остали

Потребно је да до детаља ис-

си вам енергичност, директност и
повећану активност. Планови који већ дуго чекају, сада се активирају. Посао вам је на првом
месту. Чувајте се повреда, а могуће су и јаче главобоље. Партнерски однос стагнира.

Све три речи ове

Рибарско
друштво
(скр.)

СРПСКИ
ПИСАЦ

АУТОР
РОМАНА
„ЦРВЕНИ
КРАЉ”
Птичји
(лат.)

Рашчлањавање

Ознака за
темпо
Германски
народ

Улазак Марса у знак Овна доно-

(23. 8 – 22. 9)

Наш фудбалски голман
(Александар)

Име гимна- Други син
Острво у
стичара
Адама
Јадранском
и
Еве
мору
Церара

(23. 9 – 22. 10)

Девица

ЊИ-

КАД

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Староримски
император

НАПОМЕНА: Синоними су речи које различито звуче,
али исто значе (нпр. мрква/шаргарепа). Сходно томе, код
ове загонетке треба пронаћи три речи које имају исто значење.

РЕШЕЊЕ – Коњићев скок: Највећу услугу отац чини деци кад воли
њихову мајку. Анаграми у стиху: (1) расипница, (2) Трокадеро. Синонимка: нана, метвица, мента. Скандинавка: Кировски, аналитика, рд, Есер, в, арс, опити, т, Лорелај, Марија Каран, са, Иван Ивановић, р, ревитализација, Оља, инок, Нерон.

-ЦИ

(1) РАСПИКУЋА

Ован

Бићете пријатно изненађени ти-

АНАГРАМИ У СТИХУ

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну
мудру мисао француског писца Проспера Меримеа.

О-

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање
341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

-КУ.
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„ГЛОГОЊСКА ЈЕСЕН” ОДРЖАНА ТРИНАЕСТИ ПУТ

КУПУС ДОБРО РОДИО УПРКОС СУШИ
Тринаеста „Глогоњска јесен”,
неформално названа „купусијада”, догодила се кад јој је и
време – последње недеље у октобру. Међутим, она и буквално јесте била помало „баксузна”, будући да је тог дана пала киша упркос најавама метеоролога о сунчаном небу.
Није то превише омело организаторе повртаре, који сигурно не би имали ништа против да је падала и јаче, иако би
то сигурно потерало бројни свет
који се том приликом окупио
на пијачном платоу у Глогоњу.
Разлог једноставан – спарушена земља, која готово да није „осетила” ни капи у последња три месеца.
Суша, када су произвођачи поврћа у питању, значи готово свакодневно заливање, то јест силан новац неплански потрошен
на гориво које је ионако енормно поскупело. Ту су и додатна
заштита и прскања, а о црначком раду да и не причамо.
На то треба додати и чињеницу да трошкови пре свега
набавке репроматеријала из године у годину континуирано
скачу, док продајна цена купуса истовремено стагнира.
Трошкови већи, цена
производа стагнира
Све то хорски констатују и глогоњски повртари, који ипак и
даље не одустају, у нади да ће
доћи боља времена, а многи од
њих не седе скрштених руку,
већ покушавају да праве помаке у погледу технологије производње.

Један од начина за то је и
удруживање, као и појачани
маркетинг, што Глогоњци већ
годинама чине, када се окупљају на привредно-туристичкој манифестацији, како би по
промо-ценама понудили своје
производе, разменили искуства,
али и мало се опустили након
напорне сезоне уз иће, пиће и
дружење.
Тако је у недељу, 28. октобра, на пијачном платоу у Глогоњу двадесетак повртара изнело своје продукте рада, па је
рецимо килограм купуса углавном ишао за двадесет динара,
док је код чланова удружења
био још пет динара јефтинији.
Један од њих, Драги Лазаревски, каже да је ова година

била за пољопривреду и добра
и лоша. У његовом случају, добро је то што је успео да на
својих 66 ари произведе довољно квалитетног купуса, чак
и нешто више него лане, а лоше што су то пратиле велике
муке, јер, како он каже, није
претерано рећи да су Глогоњци потрошили можда и пола
„рафинерије”, јер су заливали
сваки трећи дан. Он додаје да
је много уложено, док цена није никаква, али кад би појефтинило гориво, било би много
лакше...
Милан Јањић се слаже да је
суша била највећи проблем, а
кад удари врућина, онда мора
и да се појача заштита. На својих пола ланца купуса прскао

је трипут, а продаја, као и увек,
иде мало теже, нешто на пијаци, нешто директно из куће.
Тодос Стојановски је на педесет ари засадио купус, који
је у недељу продавао за 15 динара и, како каже, отишле су
две приколице. Овај Глогоњац
сматра да манифестација није
лоша, само треба цело село да
се укључи.
Удружење напредује
Председник Удружења повртара Глогоњ Данаил Вучковски
каже да је задовољан организацијом манифестације, као и
посетом.
– У припреми догађаја равноправно је учествовало двадесет чланова, што значи готово

сви. Пола њих је продавало, а
друга половина је имала организационе задатке. Нажалост,
већи произвођачи се углавном
не одазивају, јер њима је ово
тржиште мало. Сама сезона била је неповољна за производњу, када се зна да су временски услови били веома про-

тари – истакао је овај млади
произвођач.
На отва ра њу ово го ди шње
„Глогоњске јесени”, поред Вучковског, говорили су и Славко
Јовановски, председник Скупштине МЗ Глогоњ, и Зоран Грба испред градског Секретаријата за пољопривреду. Потом

менљиви. Као удружење сарађујемо са одговарајућим државним институцијама око пројеката, обилазимо огледна поља, а моментално радимо на
томе да набавимо једну дигиталну метеоролошку станицу,
која би нам помогла да правовремено реагујемо, то јест да
знамо када ћемо да заливамо,
прскамо и обављамо све друге
радове. За то смо добили извесни новац од Града, а остатак
скупљамо сами. Током зиме
ћемо организовати едукације,
обиласке огледних поља, одласке на сајмове... Утисак је да
као удружење полако напредујемо, па нам се прикључују неки млађи, али и „већи” повр-

су наступили фолклораши из
Дома културе, КУД-а „Веселија” и Опова. Тачно у подне проглашен је победник у такмичењу за најбољи купус – Бора
Спасић (главица је тежила 5,7
килограма), други је био Маринел Муцуљ (5,5), а трећи Горан Спасић (пет килограма).
Организовано је и такмичење
у припремању пита од те зељасте биљке, а победиле су брестовачке „Сосе”.
У међувремену су сви посетиоци могли да дегустирају ђаконије, пре свега оне од купуса,
које су на својим штандовима
изложила удружења жена, а била су им на располагању и јела
из котлића од истог поврћа.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Председник Вучковски додељује награду Спасићу

СЕДАМНАЕСТИ ПУТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ „ФЛЕКСА”

Светски златни куп окупио елиту
Седамнаесто такмичење које
је у нашем граду, почев од 2004.
године, приредио панчевачки
Фитнес-клуб „Флекс”, одржано је у суботу, 27. октобра, у
дворани Културног центра Панче ва, под на зи вом „World
Goldеn Cup”.
Том приликом се у фитнесу
и боди-билдингу надметало сто
двадесет осам учесника у двадесет две категорије, и то по
правилима федерације IFBB
Србије. Наступили су такми-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

чари из девет земаља: Мађарске, Румуније, Македоније, Бугарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније, Тајланда
и, наравно, Србије.
Све је почело интонирањем
химне, након чега се председник „Флекса” Милан Костић обратио присутнима, захвалио учесницима и покровитељима компанији „Goldеn Rose”, ТОП-у и
Граду Панчеву, чији је представник Предраг Живковић, заменик градоначелника, и отворио манифестацију.
Након ревијалног наступа
представника дечјег фитнеса
уследиле су женске категорије, када је нарочито мушки део
публике могао да се препусти
визуелном ужитку. Посебан

утисак оставиле су: такмичарка из Тајланда Кристина Ми-

куландра, затим Ивона Томић
из Хрватске, као и Ивана Ђурђевић, Сања Терзић и Барбара
Вашалић из Србије.
Још више учесника надметало се у мушким дисциплинама. У јакој конкуренцији истакли су се и чланови домаћина, панчевачког „Флекса”. Владимир Петковић је завршио
као други у категорији боди-билдинг до 70 килограма, а
на степеници ниже нашао се
Александар Вокоун. Апсолутни победник био је Иван Ђорђевић.
Програм је водио Ранко Шево, бивши шампион у бодибилдингу, а жири је био састављен од еминентних интернационалних судија.

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.

„Бата” и „сека”
из кутије
Данима је у кутији поред прометног пута ова малена одбачена породица чекала спас. Било је пет кучића, али три су
удомљена и сада преостала два коначно
желе да се скрасе у сигурном дому.
Они су сада окупани и очишћени од паразита захваљујући
нашим хуманим суграђанима. Живахни су и лепо једу, а изгледа да ће бити ситније грађе и нижег раста.
Превоз до нових удомитеља је обезбеђен, тако да је за ове
лепотане потребно само наћи мало места у срцу и дому. Све
друге информације могу се добити на телефон 060/55-947-94.

Браћа
„стафордићи”
Два мужјака мешанца, стара око десет месеци, који у себи имају крви
стафорда, траже нове власнике. Веома су енергични и треба им доста активности, а садашњи
власник не може довољно да им се посвети.
Дружили су се с другим псима, а и према људима су добронамерни. Знају основне команде, не скачу на сваку ситницу и прилично су послушни.
У обзир долазе само одговорни удомитељи, без држања на
ланцу, у свињцу и томе слично.
Контакт-телефон: 064/466-59-65.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СЛЕДИ ДУЕЛ С БЕОВУГОМ

ДУПЛИ ПРОПРАМ НА СТРЕЛИШТУ

Изостало
изненађење
у Новом Пазару
Време је за тријумф
После дуела с Динамиком на
сдом терену кошаркаши Тамиша су прошлог дикенда били на још дећем искушењу. У
окдиру четдртог кола Кошаркашке лиге Србије путодали
су у Ноди Пазар, на мегдан с
нодајлијом у лиги, али и тимом који је у прденстдену трку за бододе ушао знатно појачан и с дисоким амбицијама.
Иако су играли пред скоро
1.500 датрених надијача домаћег тима, који су напрадили „бразилску” атмосферу у
ддорани „Пендик”, момци из
нашег града нису се уплашили, али нису имали ни додољно концентрације да начине

изненађење: Ноди Пазар – Тамиш 88:75, по четдртинама:
20:13, 24:14, 18:27 и 26:21.
Панчедци су лоше играли
у прдом полудремену, али су
после одмора заиграли много боље, агресидније и борбеније и успели су да смање заостатак за домаћином, али
не и да начине преокрет.
Домаћу екипу су до тријумфа преддодили Немања
Крстић (21 поен), Сеад Хаџифејзодић (20) и Марко Радоњић (15 поена). У редодима Тамиша најрасположенији за надиградање с Пазарцима били су Идан Смиљанић, Александар Илкић и Душан Кнежедић.
Бојан Јодичић је на располагању имао тим у састаду:
Митродић (седам поена), Чабри ло (дда), Ил кић (17),

Ра до дић (дда), Кр сто дић
(дда), Кне же дић (10), Тор њан ски (дда), Шу шић, Је кодић (пет), Смиљанић (26)
и Ла бу до дић (дда по е на).
Иако је претрпљен и трећи узастопни пораз, у редодима Тамиша нема места за
панику. Сди мечеди су изгу бље ни од објек тид но ја чих ридала, а жесток рад на
тренинзима сдакако ће убрзо почети да се исплаћује.
Прилика за победу уследиће дећ у суботу, 3. нодембра, када ће у Хали спортода на Стрелишту гостодати
Беодук.
Кошаркаши Крис-кроса су
претрпели и пети пораз у петом колу Регионалне лиге
„Седер”. Они су прошлог дикенда на сдом терену изгубили од Младости из Ветерника са 66:72, по четдртинама:
10:20, 23:11, 18:19, 15:22.

После делике борбе гости
су у самом финишу утакмице успели да сломе отпор домаће екипе, која је састадљена од младих играча, седамнаестогодишњака и осамнаестогодишњака, појачана с
неколико сениора.
– Честитамо Младости на
победи. Мало је недостајало
да напрадимо изненађење, и
то протид најбоље екипе у лиги. Честитам и нашим момцима на залагању, борбености и атрактидним потезима.
Сди у сали ужидали су у кдалитетној утакмици. Публике
има сде дише и захдаљујемо
на деликој подршци – рекао
је тренер Крис-кроса Милош
Степанод.
Панчедци у наредном колу гостују у Сремској Митродици.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА
У ДРЕСУРНОМ ЈАХАЊУ

Девојке у серији
тријумфа
Јабучани нижу победе
После кратке паузе због обадеза националне селекције наше земље наредног дикенда се
настадља прденстдена трка за
бододе у Суперлиги за рукометаше. Лидер и тим с максимал ним учин ком у до са да шњем шампионату, после победе у дербију у Аранђелодцу,
пред собом има још један тежак испит.
У суботу, 3. нодембра, у нашем граду ће гостодати Кикинда, клуб са озбиљним буџетом, који у сдојим редодима
има неколико прадих мајстора игре с лепљидом лоптом.
Ипак, дилема не би требало да
постоји. Када игра на сдом терену, Динамо удек мора да буде фадорит.
Како смо сазнали у неформалном разгодору с прдим тренером „жуто-црних” Иданом
Петкодићем, момци су добро
искористили кратку такмичарску паузу, одлично су тренирали и спремни су за ноди суперлигашки окршај. Уз помоћ
на ди ја ча, си гур но ће мно го
лакше стићи до жељеног резултата. Утакмица почиње у
18 сати.
Сјајне су и рукометашице
Панчеда, па и оне заслужују
пуну подршку гледалаца.
Дедојке које преддоди тренер Марко Крстић су прошлог
дикенда тријумфодале у Крагуједцу, где су победиле дома-

осноду прадилних и редодних тренинга.
Одај такмичарски пар ће
ускоро наступити и на држадном прденстду, а КК Кремен
ће крајем нодембра организодати такмичење у даљинском јахању, када ће понодо
промодисати младе чланоде
клуба.

дић и Богдана Симонодић постигле су по три гола. Марија
Милићедић се дда пута уписала у листу стрелаца, а Катарина Шуберић једном.
Пре одог дуела дедојке ЖРК
Панчеда су у среду, 24. октобра, на сдом терену садладале
Железничар из Инђије са 26:22,
а дећ у суботу, 3. нодембра, понодо играју пред сдојим надијачима. Од 16 сати одмериће
снаге с Топличанином.
Победе нижу и рукометаши
Јабуке. Момци које преддоди
млади тренер Никола Јанедски у шестом колу Прде лиге

„Седер” садладали су Ноду Пазоду са 28:24.
Иако су се гости показали као
деома озбиљан протидник, мотидисан да узме бододе екипи
из самог дрха табеле, у тренуцима када се утакмица „ломила”, рукометаши Јабуке су показали да су сазрели и да неће
никоме доздолити да их поремети у походу на Супер Б лигу.
У следећем колу Јоданодски,
Митанодски, Спасић, Пешко,
Миленкодић, Витас, Илић и
остали гостују у Вршцу, где ће
се састати с домаћом екипом
Младости.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ГОВА И ТРИЛЕ ЗА НОВУ „ТРОЈГУ”
Фудбалери Железничара из
Панчеда настадљају победнички ход по Српској лиги група
„Војдодина”. После тријумфа
над фењерашем из Ноде Пазоде момци које преддоди тренер Горан Мрђа гостодали су
прошлог дикенда у Сремској
Митродици и још једном су терен напустили уздигнутих руку: Раднички–Железничар 1:2
(0:0).
Популарна „дизелка” је на
одо гостодање отишла с много
оптимизма, с дером у сопстдене могућности и жељом да осдоји нода три бода. Иако у прдом
полудремену није било голода, тим из Панчеда је и у прдих 45 минута доминирао и
био много бољи ридал иако је
дожидео делики пех. Наиме,

после једног дуела млади Дринић је морао да напусти терен
због прелома ноге, а Железничар је до краја прдог полудремена играо с фудбалером мање, јер на клупи за резердне
играче није било „бонуса” који
би заменио подређеног младог
фудбалера.
Данило Кодачедић и његоди
саиграчи били су још агресиднији после одмора, од почетка
другог полудремена. Играли су
и за сдог подређеног друга Бојана Дринића, стезали су обруч
око гола Радничког, а офанзида им се исплатила у 52. минуту. Тада је капитен Кодачедић
додео „дизелку” у дођстдо поготком с беле тачке. Само пет
минута касније Железничар је
дуплирао сдоје дођстдо, а на

2:0 подисио је још један искусни фудбалер и незаменљиди
шраф „дизелке” – Бојан Трипкодић.
Митродчани су у 78. минуту
успели да садладају голмана
Бранислада Катанића, али тако су само ублажили пораз, јер
до краја утакмице дише није
било промене резултата.
После тринаест одиграних
кола Железничар заузима пето место на прденстденој табели, с 23 бода. „Дизелка” има
скор од седам победа, дда ремија и четири пораза, уз гол-разлику 14:10.
Већ у наредној рунди шампионата, у недељу, 4. нодембра, момци тренера Горана Мрђе биће на нодом деликом иску ше њу. У Пан че до до ла зи

Братстдо из Пригредице, један
од најбољих тимода у лиги.
Дерби кола биће одигран на
СЦ-у „Младост”, од 13.30.
У Војдођанској лиги група
„Исток” на програму је било
једанаесто коло, а фудбалери
Младости из Омољице претрпели су и пети пораз.
Екипа коју преддоди тренер
Марјан Спасић изгубила је у
Кикинди од домаћег ЖК-а с
2:1. Гол за Омољчане постигао
је Гигодић.
Младост је тренутно на дедетом месту, са четрнаест бодода, а прилику да попради
сдој пласман имаће дећ у недељу, 4. нодембра, када ће у
Омољици гостодати последњепласирани Пролетер.

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ КАРАТИСТА

ИВА НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ
На Београдском хиподрому
прошлог дикенда одржано је
Отдорено прденстдо Београда у дресурном јахању. Коњички клуб Кремен из Панчеда предстадљала је Ида Божичкодић на грлу Седер.
Био је то дебитантски наступ наше суграђанке, која је
остда ри ла сја јан ре зул тат
осдојидши треће место у категорији деце. Ида је изузетно успешна у триатлону, а сада је показала и неоспоран
таленат у јахању.
Такмичење је одржано у
дде утакмице, у којима су
ддоје националних и један
међународни судија оцењидали такмичаре. Судије су на
осноду сдојих критеријума
оцењидале стад јахача у седлу и седиште, прадилну примену дејстда и њиход ефекат
на ко ња. Оце њи да ли су и
кретње коња, импулс, поданост, пажњу и подерење, али
и хармонију и лакоћу покрета. Ида и Седер су сде то изузет но до бро са дла да ли на

ћи Раднички с 34:30 и тако настадиле серију тријумфа.
Иако је почетак утакмице
припао домаћим рукометашицама, Цеца Ничедски и њене
другарице су у финишу прдог
полудремена додале гас, па су
на одмор отишле с голом предности (16:17).
Најефикасније у одом сусрету биле су Јодана Јоданодић и
Недена Којић, које су постигле
по седам голода. Сдетлана Ничедски је шест пута садладала
протидничког голмана, Идана
Цдетинодић је била прецизна
пет пута, а Недена Станишко-

СТИПЛА ОДЛИЧЈА И С ГУПА
Најмлађи такмичари Карате
клуба Динамо настадљају да
нижу успехе у јесењем делу сезоне. Прошлог дикенда у Београду је одржан Куп Србије за
полетарце, пионире и наде, на
којем је тим најмлађих такмичара Динама био одличан, са
четири медаље, у конкуренцији 1.400 бораца.
Најдреднији трофеј је зарадио пионир Матеја Степанод и
то је његода прда медаља на неком значајном такмичењу. Сребрна одличја су заслужили пионир Боридоје Весин и нада Лука Степанод, а бронзом се окитио пионир Антоније Ћулибрк.
Резултати са одог такмичења показали су да у Динаму
стасада једна нода генерација
такмичара у борбама, с којом
у последње дде године ради
тренер Ненад Соколодић. Заједно с полетарцима и пионирима који се такмиче у катама, а с којима раде тренери
Стедан Жидојнод, Немања Лу-

Старија екипа Младости је
учестдодала на међународном
турниру у Сладонском Броду.
Димитрије Емануел се окитио бронзом, а Милош Макитан и Анђелина Јаредић изгубили су у борби за одличја.

гић и Идана Палалић, одо је
екипа нодих талената Динама,
која ће успешно заменити претходне генерације клуба.
Већ наредног дикенда Александар Здешић, Никола Иданодић и Урош Петродачки наступиће, као чланоди репрезентације Србије, на деликом
међународном турниру у Бањалуци.

Запажен резултат на Купу Србије имали су и чланоди КК-а
Младост. Пет бораца зарадило
је четири трофеја.
Златну медаљу је осдојио Михаило Пантелић, а сребром су
се окитиле Тара Ђурђедић, Сара
Жунић и Миљана Тодородић.
Добро су радиле и Милица
Драгичедић и Милица Аманодић.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДВА ТИМА – ТРИ БОДА

АЛЕКСИЈИ СРЕБРО
Традиционални велики јесењи
крос Војне академије у Београду одржан је у четвртак, 25.
октобра.
На овогодишњем јесењем кросу учествовало је 500 кадета из

Војне академије, са ВМА и из
Средње стручне војне школе
Министарства одбране.
Атлетичарка Тамиша Алексија Коцић (ученица 48. класе
ССВШ) надметала се у конкуренцији сениорки на дистанци од 3.000 метара и освојила
је сребрну медаљу.

ДОБРИ ВЕТЕРАНИ
Првенство Србије у бадминтону за ветеране одржано је у недељу, 28. октобра, у Београду.
Пред став ни ци пан че вач ких
клубова били су успешни и овог
пута.
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Одбојкашице Динама
немоћне пред
Јединством

Момци које предводи тренер Душан Јовић лако су прва
два сета решили у своју корист.
Играли су максимално озбиљно, нису потценили ривала, а у
појединим тренуцима су атрактивним потезима измамили
аплауз публике.
У трећем сету је дошло до
малог опуштања. Лозница је
повела с 13:15, а онда је Бојан
Познић с три везана поена и
сјајним блоком „један на један” преокренуо резултат. Гости су поново успели да изједначе на 18:18, а онда су капитен Милошевић, те Мадић и
Рајковић довели Борац до меч-

Борац силовит
против Лознице
Ни шесто коло Суперлиге за одбојкашице, које је одиграно прошлог викенда, није донело ништа ново. Популарне панчевачке „лавице” се и даље муче и
чекају своју прилику да против
нешто слабијих ривала освоје
бодове. Прошле суботе у Хали
спортова на Стрелишту то није
било могуће, јер су гошће из
Старе Пазове потврдиле да су у
овом тренутку много бољи тим:
Динамо–Јединство 0:3, по сетовима: 14:25, 17:25 и 15:25.
Оптерећен повредама капитена Јоване Симић и Вање Симеуновић, Динамо можда и није могао боље против разиграног Јединства. У ствари, јесте,
јер су одбојкашице из нашег
града морале да покажу макар
мало више жеље за надигравањем и вере у сопствене могућности.
Била је то врло незанимљива одбојкашка представа, јер је
играо само један тим – онај из
Старе Пазове. „Лавице” су деловале смушено, безвољно, много су грешиле и ниједном нису
чак ни наговестиле да могу
угрозити ривала. Динамо је само у трећем сету имао предност од два поена (7:5), после
доброг блока Милице Шорак и
ас-сервиса Саре Павловић, и то
је било све. Гошће су брзо преокренуле резултат, а велику по-

моћ пружиле су им и домаће
играчице, јер су им поклањале
поене у виду сервис-грешака,
дуплих лопти, испуцавањима
у аут...
Било како било, пред Динамом су тешки дани. Само великим залагањем на тренинзима и с много већом вером у
себе „лавице” могу спремно да
дочекају себи равне ривале и
да почну да побеђују.
Своје навијаче коначно су
обрадовали и одбојкаши Борца. Они су тек у шестом колу
Прве лиге остварили прву победу на свом терену. Цех је
платила екипа Лознице, коју
су Давор Милошевић и његови
саиграчи савладали с максималних 3:0, по сетовима: 25:18,
25:18 и 25:22.
Иако су гости скуп искусних
играча, међу којима су и Милош Шатора и Александар Каришик, који су оставили дубок
траг и у панчевачкој одбојци,

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Београд: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Н. Пазова: МЛАДОСТ – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–КИКИНДА
субота, 18 сати
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ТОПЛИЧАНИН
субота, 16 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Бајмок: РАДНИЧКИ–ДОЛОВО
мушкарци
Вршац: МЛАДОСТ–ЈАБУКА
Апатин: АПАТИН–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Сомбор: СОМБОР – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БЕОВУК
субота, 20 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
С. Митровица: СРЕМ – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Рума: РУ КОШ – ДИНАМО
Шид: ПАРТИЗАН–МЛАДОСТ
С. Пазова: С. ПАЗОВА – ЈЕДИНСТВО

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БРАТСТВО
недеља, 13.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР
недеља, 13.30

Бојан Познић, Саша Рајковић,
Не ма ња Ми ле тић и оста ли
играчи Борца ниједног тренутка Лозничанима нису оставили могућност да их угрозе.

-лопте, коју је реализовао искусни Немања Дукић.
Пред Старчевцима је гостовање у Београду и сусрет с неугодним Железничаром.

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ЈЕДИНСТВО (В)
Уљма: ПАРТИЗАН – ЈЕДИНСТВО (К)
Б. Паланка: ДУНАВ–БОРАЦ
Иваново: СТРЕЛА–ПОТПОРАЊ
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СЛОГА

Прошлонедељни
резултати
Одбојка

У групи играча преко тридесет пет година Милица Милић
и Олгица Петковић (БК Панчево) освојиле су титулу првакиња у дублу, а Јасмина Милошевић и Маја Сердар (БК
Динамо) биле су треће. Иван
Ковачевић је зарадио сребро.
Добри су били и играчи преко четрдесет година старости.
Јасмина Милошевић (Динамо)
освојила је сребро, а Жана Ускоковић (Панчево) бронзу. Александар Стојановић и Душан
Ацеган (Динамо) окитили су
се сребрним одличјем у дублу,
док су Дејан Крстин и Јасмина
Милошевић (Динамо) заслужили бронзу.

НОВИ УСПЕСИ
У Краљеву је прошлог викенда одржан међународни турнир за најмлађе џудисте. Под
вођством тренера Марка Ата-

ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ МАРКА МИЛАНОВИЋА

МИТИНГ „ПОЛЕТАРАЦ” У НОВОМ САДУ

С ТРОФЕЈОМ НА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО

ПЛИВАЧИМА ДЕСЕТ МЕДАЉА

Бановци на Дунаву су прошлог
викенда били место где су се
окупили најбољи млади шахисти из региона. Наш суграђа-

нин Марко Милановић, актуелни петоструки кадетски првак Србије, са седам поена из
седам партија надмоћно је завршио и овај турнир.
Тако је поновио успех од пре
две године када је као један од
најмлађих први пут победио
на овом престижном такмичењу. Поред тога, за младог Пан-

чевца ово је био и добар тренинг пред велика искушења која му предстоје.
Подсећамо да се Марко недавно уписао у историју српског шаха као први и једини
који је истовремено освојио
златне медаље на Првенству
Србије у свих пет шаховских
дисциплина: у стандардном,
убрзаном и брзопотезном шаху, решавању шаховских проблема и на школском првенству. На тај начин је и ове године аутоматски стекао статус
играча позваног на европско и
светско кадетско првенство.
Ово је већ четврта година како Марко представља Србију и
Панчево на највећим светским
такмичењима. Пре два месеца
у Летонији је одржано Европско првенство, на коме је наш
млади суграђанин имао запажен наступ, а већ следећег викенда као члан репрезентације Србије Марко путује на Светско првенство, које се ове године одржава у Шпанији.

Стране припремио

Александар
Живковић

– Ово је велики успех за
нашу младу екипу, а верујем да ће то ће бити прави подстрек за даљи рад

3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Б. Паланка: ЛАВИЦЕ – ОДБОЈКА 013

3:1

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА – Н. ПАЗОВА
Долово: ДОЛОВО – Ц. ЗВЕЗДА
жене
Долово: ДОЛОВО–КИКИНДА

Традиционални пливачки митинг за млађе категорије под
називом „Полетарац” одржан
је прошлог викенда у Новом
Саду. Учествовало је 450 пливачица и пливача из 24 клуба
из: Србије, Хрватске, Бугарске,
БиХ и Словеније. Значајан
успех остварили су и млади
чланови ПК-а Динамо, које је
предводила Биљана Шондић.
Срна Милутиновић је у групи
осмогодишњих девојчица освојила златне медаље у дисциплинама 50 м делфин, 100 м краул

и 100 и 200 м мешовито. Даница Константинов је заслужила сребрна одличја на 50 и
100 м леђно, а Лазар Станчул
на 50 м у надметању истим
стилом. Андреа Пољак се надметала у конкуренцији деветогодишњакиња, у којој је тријумфовала на 50 м леђно, док
је на дупло дужој деоници
истим стилом друга стигла на
циљ. Виктор Нађ се такмичио
у групи пливача од десет и једанаест година и освојио је сребро у трци на 100 м леђно.

УСПОМЕНА ЗА СВА ВРЕМЕНА
насова и Драгана Васиљевића,
чланови ЏК-а Панчево остварили су одличне резултате.
Златне медаље су освојили
Нина Албијанић, Вук Вељковић и Вук Бабић. Сребром су
се окитили Михајло Вуковић
и Матеја Калинић, а бронзе су
заслужили Лазар Ваневски, Божидар Туцић и Лазар Албијанић.

0:3

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЛОЗНИЦА

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЖЕЛЕЗНИЧАР 26:22
Крагујевац: РАДНИЧКИ – ЖРК ПАНЧЕВО 30:34

МАЛИ РАГБИСТИ БОРЦА ГОСТОВАЛИ У ТЕМИЧВАРУ
Субота, 27. октобар, остаће
упамћена у историји Рагби клуба Борац као дан када су пионири тог спортског колектива
први пут гостовали у иностранству. Предвођена председником клуба Радивојем Тасковићем, експедиција малишана из
Старчева гостовала је у Темишвару, где је учествовала на
великом турниру.
Такмичење је организовано
за пет узрасних категорија, а
Борац се надметао у групи дечака до четрнаест година и освојио је друго место. Мали Старчевци су савладали Вршац и један тим из Темишвара, да би у
финалу претрпели пораз од друге екипе из града домаћина.

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

како деце, тако и свих нас
у клубу – рекао је Игор
Томашић, тренер пионира
Борца.

Старчевачка „експедиција”
је била веома бројна на овом
интересантном гостовању.
– Поред пионира, повели смо
и сву осталу децу која тренирају у нашем клубу, а могла су
да путују. Нажалост, нисмо
имали довољан број играча да
самостално наступамо у конкуренцији петлића, али захваљујући великој љубазности домаћина, свако дете је наступило за неки тим у својој узрасној категорији, а на крају су
сви добили дипломе и медаље
– рекао је Радивој Ћосић, тренер петлића Борца.
По свему судећи, на помолу
је још једна лепа спортска сарадња...

28:24
24:23
19:35

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Жабаљ: МИЛЕТИЋ–ЈАБУКА
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – В. СТЕПА

17:38
32:24

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Н. Пазар: НОВИ ПАЗАР – ТАМИШ

88:75

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – МЛАДОСТ

66:72

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
Омољица: МЛАДОСТ – С. ПАЗОВА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОПОВО

83:62
63:98
81:60

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:2
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК–МЛАДОСТ

2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – ВОЈВОДИНА (Ц)
Дебељача: СПАРТАК–СТРЕЛА
Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (У)
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈУГОСЛАВИЈА

5:0
1:1
3:0
1:0

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Се6)
Избор Р. Радојевић

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У КРОСУ

ПАНЧЕВО – ЦЕНТАР СРПСКЕ
АТЛЕТИКЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Сјајна организација
у режији АК-а Панонија
Рекордан број учесника
Наш град је у суботу, 27. октобра, био
у центру спортских дешаваца. У организацији Атлетског клуба Панонија, одржано је појединачно и екипно
Првенство Србије у кросу, као и државно надметаце у кросу за ветеране. То је уједно било и изборно такмичеце за састав нашег националног
тима који ће учествовати на Балканском и Европском првенству у кросу.
Учествовала су 404 атлетичара из
49 клубова, у тркама атлетских школа наступило је око 180 малишана, а
надметало се и двадесет ветерана и
тридесетак учесника хуманитарне трке, што значи да је АК Панонија угостио преко 600 атлетичара и атлетичарки. Било је то до сада незабележено такмичеце по масовности, не само у Панчеву већ уопште на свим првенствима Србије у кросу. Уз подршку Града Панчева и Спортског савеза Панчева, организатор такмичеца
АК Панонија добио је много похвала
за организацију ове спортске манифестације. Челни људи атлетских клу-

Црно-бели

вић, наш прослављени десетобојац и
олимпијац Михаил Дудаш, технички
делегати АСС-а Ивица Можек и Горан Чегар, те бивши европски првак
на 3.000 м Драган Здравковић. Као
специјалан гост Атлетског савеза Србије и АК-а Панонија појавила се
Иман Гатварy, шефица одељеца за
културна и конзуларна питаца у Амбасади Египта, која се пригодним поздравом обратила присутнима, а све у
духу потписиваца споразума између

Новог Пазара. Победник у трци ветерана на четири километра био је Милош Дајевић, док је у женској конкуренцији златно одличје припало Ружици Сокић.
Председник АК-а Панонија Саша
Стојиловић је најбољима уручио пехаре, плакете, медаље, дипломе и богате поклон-пакете, а по завршетку
свих трка директор такмичеца Нандор Балог је велики пехар предао укупном победнику кроса – АК-у Динамо.

СРЕ БРО ЗА СТЕ ФА НА
Запажен успех остварили су и
чланови АК-а Тамиш из нашег
града.
– Домаћини из Паноније поставили су високе стандарде у организацији.
Рекордан
одзив
атлетских клубова и невероватна
конкуренција виђени су први пут
у нашем граду – рекао је први човек АК-а Тамиш Зоран Коцић.
Стефан Марић је био сјајан у трци на 300 м и освојио је сребрну
медаљу, стигавши на циљ одмах
иза такмичара из Новог Пазара.

бова Србије нагласили су да је АК
Панонија поставила високе стандарде за наредно Првенство Србије у кросу, јер је све било уиграно, технички
опремљено и реализовано на веома
високом нивоу, тако да „панонцима”
већ стижу препоруке за организацију
и Балканског првенства у кросу.
Такмичеце је отворио градоначелник Панчева Саша Павлов, а присутни су били и селектор атлетске репрезентације Србије Слободан Попо-

Писци су интригантне личности.
И даме и господа.
Када неко уме да вам заврти мозак и натера вас да удишете
сваку реч, може се назвати и мађионичарком и мађионичарем.
Треба знати с језиком.
И продирањем у туђу главу.
Намештај може да буде леп и кад је црно-бели, али особе с
наведеним способностима свакако су колоритно лепе.

две државе о сарадци атлетских савеза. Најбољим млађим пиониркама
медаље је уручила америчка спринтерка Коу Рац.
У главној трци сениорки победила
је легендарна Ужичанка Оливера Јевтић, са скоро два минута предности у
односу на ривалке из Црвене звезде.
Код сениора је тријумфовао Никола
Раичевић из Партизана 1945, док је у
трци старијих јуниора најбржи био
европски рекордер Елзан Бибић из

Полусвет

Велику захвалност организатори
овог спортског догађаја дугују и Војсци Србије, Туристичкој организацији града Панчева, ЈКП-у „Зеленило”,
бројним спонзорима, као и челницима Атлетског савеза Београда и клубовима: Ели, Сурчин, Тамиш, Маратонци, Јасеница, Пролетер и ОАК Војводина.
Много пријатеља – сјајна организација. „Панонци”, свака част!
А. Живковић

Нагледали смо се шупљоглавих у Србији ових деценија, а и даље их гледамо.
У ријалитима свих врста.
И, на српском, у реалности.
Полусвет је свуда око нас.
Зато треба бирати друштво.
Ако то не чинимо, ризикујемо да и сами постанемо празни.
Или обезглављени.

ДИ НА МО ЕКИП НИ ПР ВАК
Атлетски клуб Динамо је у укупном
пласману био најбољи на Првенству
Србије у кросу, што му је трећа титула
екипног шампиона у историји.
У појединачној конкуренцији сребрну медаљу је заслужила млађа пионирка Марија Мркела у трци на 1.000 м.
Када је екипно надметање у питању, динамовци су освојили прегршт
трофеја. Титулу су заслужиле млађе
јуниорке, јуниорке и млађе сениорке,
сениорке су биле друге, а треће место
су заузели сениори, млађи сениори,
старији јуниори и млађе пионирке.
Иза Динама су остале екипе из
Шапца и Новог Сада.

Пута два
Три пута два је шест.
Два пута два су четири.
Један пута два јесте пар.
Чарапа.
Голупчића.
Руку, које, ако су спретне, чине чуда.
Уметност је мелем и за очи и за уши.
За душу.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Катарина Гајић,
гимназијалка:

Уна Нешков,
гимназијалка:

Илија Тепшић,
гимназијалац:

– Планирам да проведем викенд учећи
биологију. Нећу никуд изаћи због тога.

– Ићи ћу са својом породицом у једну лепу
бању у Мађарској.

– Овог викенда ћу изаћи
с друштвом у град, а ићи
ћу и на салсу.
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