ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Нико не поправља
„лимени парк”

Петицијом до стазе
за бициклисте
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» страна 4

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 8. НОВЕМБРА 2019.

Број 4839, година CLI

ПОТРЕС НА ТРЖИШТУ

ЦЕНЕ НЕКРЕТНИНА У ПОРАСТУ
УОЧИ ДОЛАСКА ИНВЕСТИТОРА
страна 7

У току једне ноћи квадрат скочио са 600 на 800 евра

ДУБИНА

Празник
Свечано
за
Дан града
» страна 4

Становање

Фасаде су огледало
неслоге станара
» страна 8

Записи

Радомир Божичковић:
Правио сам делове
за „формулу 1”
» страна 11
ФЕСТИВАЛ РАКИЈЕ

ДОГОРЕЛО ДО КАТЕДРЕ

И ми имамо
добру љуту

НАСТАВНИЦИ ШТРАЈКОМ ТРАЖЕ
ЗАШТИТУ ОД НАСИЛНИХ УЧЕНИКА

страна 12

ДАНИЈЕЛА ЛОНЧАР, НАЧЕЛНИЦА ОКРУГА

Панчево и Вршац
су мотори развоја
нашег Округа

НАШИ СУГРАЂАНИ

страна 5

страна 9

Они су путовали далеко
страна 2

Благајна „Панчевца” у
понедељак ради до 13 сати
У понедељак, 11. новембра, због нерадног дана поводом државног празника
– Дана примирја у Првом светском рату, благајна „Панчевца” радиће у
измењеном времену.
Сви корисници услуга нашег предузећа свој огласни материјал, читуље
и помене у понедељак, 11. новембра, моћи ће да предају од 8 до 13 сати.
Већ у уторак благајна ће радити по регуларном радном времену, од 8 до
18 сати, и тог дана ће важити уобичајени попуст на све наше услуге.
Радно време у среду такође је стандардно – од 8 до 15 сати.

Репортажа

Не купуј љубимце,
удоми их
» страна 13

Фудбал
Десета победа „дизелке”,
„брзи воз” стао у Бачкој
» страна 39
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ДАНИЈЕЛА ЛОНЧАР, НАЧЕЛНИЦА ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА

Пише: Михајло Глигорић

Човек који
живи за
дечји осмех
За њега је дечји осмех нешто
најлепше на свету. За четири године је без иједног динара накнаде усрећио 1.600 деце и њихове родитеље и не само да за
то није тражио никакву награду или противуслугу већ тако
нешто и не очекује.
Ово је скица за портрет Милорада Јурковића, познатијег
као столар Миле, човека који је
у својој радионици поред Беочина до сада сам направио
1.600 прелепих столица за храњење најмлађих, а после тога их
бесплатно разделио широм Србије.
Када је пре четири године почињао своју необичну хуману
мисију, имао је само своје две
руке, нешто материјала и много добре воље. Било је довољно
да први пут објави на „Фејсбуку” да поклања столице за храњење деце и после тога су га врло брзо „затрпале” наруџбине.
Столар Миле не усрећује само децу и њихове родитеље. Он
помаже и сиромашним породицама и појединцима да преживе, због чега се за њега с правом
може рећи да је прави хуманитарац. У новембру прошле године га је дирнула прича у новинама о тешком животу
самохраног оца који подиже
двогодишњег дечака. Том човеку су због дугова искључили
струју, а када је столар Миле то
прочитао, решио је да му помогне. Не само да је преко „Фејсбука” анимирао друге да уплаћују добротворне прилоге већ је
сам подигао кредит да би помогао дужнику да врати дуг.
У међувремену, столар Миле
је у своју радионицу укључио супругу, сина и ћерку, па поред
столица за храњење деце, сада
праве и кревете. До сада су, без
новчане накнаде, радили за болнице у Тиршовој, у Неготину и
Источном Сарајеву, као и за
клиничке центре у Новом Саду
и Нишу.
Столар Миле наставља да
усрећује друге без обзира на то
што је подстанар и што са својом супругом и сином још није
решио стамбено питање. Издржава се тако што свира хармонику у једној групи, још од 1992.
године. Када њега и његове другаре позову на свечаност поводом рођења деце, не само да се
увек одазове већ свира бесплатно. Како каже, то је његов допринос напорима да се у Србији повећа наталитет. Какав
човек!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 8. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВО И ВРШАЦ МОТОРИ
РАЗВОЈА РЕГИОНА
Седиште управног округа
увек отворено за грађане
Одлична сарадња с председницима општина и градоначелницима
Панчево је седиште Јужнобанатског
управног округа, односно њен административни центар. Статус града на
овој територији има још Вршац, а поред њега у јужном Банату су и општине Алибунар, Бела Црква, Пландиште,
Опово, Ковин и Ковачица.
Сваки управни округ има и свог начелника: у нашем је то Данијела Лончар. Покушали смо да у разговору с
њом представимо регију у којој живимо.
ПАНЧЕВАЦ: Које су основне карактеристике јужног Баната?
ДАНИЈЕЛА ЛОНЧАР: Претежно
лежи на ораницама, равничарског је
типа, па је самим тим пољопривредни крај, односно највећи део становништва оријентисан је ка пољопривредној производњи. Два велика града
– Панчево и Вршац – некада су имала статус великих индустријских центара, а захваљујући активностима и
раду републичке Владе и председника државе Александра Вучића, као и
свих нас осталих полако им враћамо
стари сјај; поново постају мотор развоја читавог региона. Једно од обележја и раритета јужног Баната јесу и
националне мањине и квалитетан суживот бројних националних заједница. То је складно јединство, што је бенефит и бисер јужног Баната, а
грађани знају да га чувају.
l Шта су ингеренције начелника
управног округа? Чиме се ви свакодневно бавите?
– Генерално, надлежности начелника иду у три правца. Први је координација рада инспекцијских служби;
овде мислим на оне које припадају
републичким министарствима и покрајинским секретаријатима, а јединице су им у Панчеву. Други правац
активности је сарадња са свим осталим републичким и покрајинским органима. Трећи сегмент рада је сарадња с локалним самоуправама, што је
нама начелницима круцијално. Начелници су и први људи штабова за
ванредне ситуације. Уз набројано,

Данијела Лончар
седиште нашег управног округа увек
је отворено за грађане и остале странке; ту смо за њих свакодневно. Пошто
координирам рад инспекцијских служби, грађани углавном дођу да се у
вези с неким, по њиховом мишљењу,
повређеним правом, посаветују или
мало пожале кад су љути, али с обзиром на то да овде увек буду дочекани
онако како то треба да буде – професионално и посвећено, уз присуство
представника надлежне инспекције –
оду задовољни одговором, што је
најважније.
l Каква вам је сарадња с председницима општина и градоначелницима?
– Одлична. То је један од услова за
свеукупни, уравнотежени и уједначени напредак свих осам локалних самоуправа. Једно од сталних тела које
функционише овде јесте Савет управног округа, који чине председници
општина односно градоначелници
градова с наше територије, као и начелник округа као председавајући.
Састајемо се много чешће него на
свака два месеца, како то законска

ИН СПЕК ЦИ ЈА РА ДА ПОСЕБ НО ДО БРА
Начелница округа каже да све инспекције имају добре резултате рада, а
инспекција рада је добила потврду тога када је пре неколико месеци
спроведена контрола рада на црно. Додаје:
– Територије које покривају инспекције међусобно су мењане, па су
код нас биле колеге из других округа и контролисале оно што наши инспектори овде иначе раде на терену. С много поноса могу да кажем да је
идентификован изузетно мали проценат, готово статистичка грешка, рада на црно у јужном Банату. И у Панчеву смо имали одличне резултате,
па је наша јединица инспекције рада издвојена као посебно добра.

Уметност…
У Градској шуми, ових дана.
Снимио: Милан Шупица

регулатива налаже, у зависности од
динамике посла који је пред нама. То
је место где први људи локалних самоуправа могу да добију инструкције
с виших нивоа власти, а ту пратимо и
примену различитих законских одредаба. Јако често разговарамо о развоју регије. Кад погледамо степен развијености, предњаче, наравно, два
града. Али имамо у округу и неразвијене општине и сада је најважније
определити се за правце развоја и инвестирати у праве ствари. Управо захваљујући међусобној сарадњи свих
нас, мање развијене општине крећу
успоном и то је нешто што генерално
обележава јужни Банат. Ако наставимо овим темпом, убрзо ћемо ухватити корак с развијенијим регијама.
l Као неко ко врши координацију
рада инспекцијских служби сигурно
можете да упоредите претходни период с овим данас.
– Политика рада инспекцијских
служби од 2015. године наовамо променила се доношењем Закона о инспекцијском надзору, који је тотално
изменио дотадашњи курс и слику
привредног амбијента. То се заиста

осећа на терену, у стварном животу, а
показатељ за то нам је чињеница да је
сада много, много мање притужби и
представки на рад инспекцијских служби. Јер није више приоритет кажњавање или налажење пропуста код привредних
субјеката,
већ
је
инспекцијски надзор усмерен на саветодавну контролу, односно на помоћ привреднику да стане на своје ноге и ради онако како то слово закона
каже. Кад је то тако, онда се мења и
однос привреде према држави, односно инспекцији, и тако и послодавац
и запослени осећају заштиту државе.
• На овој функцији сте већ дуже од
три године. На који начин се Панчево променило у том периоду?
– Ја јесам из Алибунара и данас у
њему живим, али Панчево доживљавам као свој други-први град. У последње две године Панчево је постало озбиљан замајац развоја целог
јужног Баната и инвеститори који су
овде нашли своје место донели су и
нову добру енергију. Кад људи нађу
сигурно запослење, то одмах утиче и
на атмосферу у самом граду: то се види и осећа.
l Крајем марта ове године били сте
домаћин састанка свих првих људи
локалних самоуправа из нашег округа с потпредседницом Владе Зораном
Михајловић и њеним тимом. Тада је
донето неколико важних одлука. Које од њих су у међувремену реализоване?
– Држава је и онда показала колико
озбиљно на располагање локалним самоуправама ставља своје ресурсе и колико је спремна да се ухвати укоштац
с проблемима на терену. Сели смо за
сто и дефинисали проблеме и приоритете, па смо на основу тога направили скалу и план рада за, сада већ,
претходни период. Добар део тога је
сада већ завршен, на нечему се још
увек ради, а један мали део је остао у
фази отпочињања послова. Рецимо, у
Панчеву су финиширане саобраћајнице око северне пословне зоне, у општини Опово урађен је пут Баранда – Сакуле – идворска раскрсница, у
Ковачици такође једна траса пута, у
општини Бела Црква више улица... У
општини Алибунар завршен је пут Владимировац – Девојачки бунар, јер Делиблатска пешчара треба да буде препознатљив туристички бренд јужног
Баната. Једним делом су завршени и
тада договорени радови у Вршцу, тако
да смо у принципу задовољни.
l Има ли координације рада између начелника управних округа на нивоу Србије?
– Да, постоји координационо тело,
састајемо се једном у три месеца, а тренутно му и председавам. То нас је довело дотле да имамо једнообразно делегирање и решавање проблема. Ми
дајемо и члана за координациону
комисију Владе, која представља међу-

БИ О ГРА ФИ ЈА
Данијела Лончар је основну и
средњу економску школу завршила у родном Алибунару. Звање
дипломираног правника стекла је
на Правном факултету Универзитета у Београду. Читав свој радни
век провела је у државној управи.
Од 1997. године у Влади Србије,
а од 2003. у Јужнобанатском
управном округу. Каријеру је посветила развоју и унапређењу рада у државној управи, а поседује
бројне референце и цертификате
из области руковођења и управљања државним органима.
Оснивач је Уније жена Алибунар, којој посвећује пуно пажње и
улаже велики труд у поступку
еманципације жена и јачању њихових права.
секторско тело. Формирано је с циљем
да прати, координира рад и планове,
врши анализу рада инспекцијских служби на територији целе Србије.
l Какви су вам планови за предстојећи период?
– Што се тиче управног округа, ми
и даље радимо на имплементацији
Закона о инспекцијском надзору, у
складу са свим изменама и допунама. Очекује нас запошљавање младих
инспектора, јер имамо мањи број извршилаца од потребног. Природни
одлив и забрана запошљавања у јавном сектору узели су свој данак; ту су
извршиоци који имају феноменално
радно и стручно искуство, а сад треба
да га преносе на неке нове младе људе, јер су пред пензијом. Настављамо
са употребом софтвера „Е-инспектор”,
који служи за дигитализацију комплетног инспекцијског надзора; он
смањује трошкове и убрзава поступак,
а уз то надзор је једноставнији и за
инспектора и за привредни субјект који се контролише. Све 43 републичке
инспекције прешле су на овај софтвер, па сада имамо транспарентан
електронски надзор, а јужни Банат је
округ за пример када су у питању резултати рада инспекцијских служби.
l С обзиром на то да овај број „Панчевца” излази 8. новембра, на Дан града, имате ли неку личну поруку за
Панчевке и Панчевце?
– Лепо је живети у Панчеву. И све
је лепше. Град је топао. Људи су топли. Кад ми дођу колеге из других
градова, на крају ми увек кажу да одлазе кући с неком новом, добром енергијом. Панчево има традицију у култури,
уметности,
упечатљиву
прошлост. Радимо заједно на томе да
има још бољу будућност.
С. Трајковић
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ПОСЛЕ ПЕТОГОДИШЊЕ ПАУЗЕ ДОДЕЉЕНО НАЈВИШЕ ПРИЗНАЊЕ ГРАДА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

СВИ НАШИ ПОЧАСНИ ПАНЧЕВЦИ

Завод „Панчевац”
први у свему

Милан Грујић
Грујић је био директор представништва ZF-а у Србији, а
прошле године је, са званичним доласком компаније, постао директор привредног друштва „ZF E-mobility Srbija” d.
o. o. Он је завршио Машински
факултет у Београду, говори
енглески и немачки језик и има
више од шеснаест година искуства у аутомобилској индустрији у региону југоисточне
Европе, а за компанију ZF радио је искључиво из Београда.
Титула почасног грађанина
додељује се личностима које су
дале знатан допринос Панчеву,
а не живе у нашем граду. Панчевцима који доприносе бољем
животу суграђана додељује се
звање „заслужни грађанин”.

породилиште Опште болнице у
Панчеву. Овом донацијом једног човека, доброчинитеља и
Фото: Б. Петров

Први почасни грађанин Панчева проглашен је 2010. године. Био је то Франческо Ђангранди, председник италијанске провинције Равена, који је
нашем граду почео да шаље
хуманитарну помоћ у време
НАТО бомбардовања, а доцније и помоћ у санирању загађења животне средине. Највише
захваљујући Ђанграндију, Панчево је добило систем за мерење аерозагађења.
Наредне, 2011. године ово
звање додељено је Кирилу Кравченку, тада генералном директору НИС-а. У образложењу је
тада било наведено да је „од
доласка Кирила Кравченка на
чело НИС-а сарадња града и
компаније квалитетнија, што
се огледа у свим сферама живота у Панчеву, почев од учешћа НИС-а у најзначајнијим
културним, спортским, просветним, еколошким и хумани тар ним ак тив но сти ма”.

Кирил Кравченко
вредна преко 400 милиона евра
(Рафинерија), и да је НИС „за
две и по године учинио у погледу модернизације Рафинерије нафте Панчево више него
Фото: Б. Петров

Милан Грујић, директор „ZF
Serbia” d. o. o., проглашен је за
почасног грађанина Панчева.
Ово признање свечано му је уручио градоначелник Саша Павлов на свечаној седници Скупштине поводом Дана града.

Милан Поповић

Франческо Ђангранди
Наведено је и да се у Панчеву
тада реализовала и највећа привредна инвестиција у Србији,

што је урађено последњих деценија, што Панчевци осећају
јер удишу чистији ваздух”.
Привредник Милан Поповић, широј јавности познат као
бивши супруг певачице Северине, постао је почасни грађанин Панчева 2013. године.
„Захваљујући донацијама господина Милана Поповића, које превазилазе 10 милиона динара, потпуно је опремљено

Мајкл Давенпорт
филантропа, која својом величином надмашује и оне највећих компанија, функционисање одељења педијатрије и гинекологије потпуно је подигнуто на виши ниво. Дар господина Поповића је велики и директан, и дат је тамо где је најпотребније”, изјавио је тадашњи
градоначелник Павле Раданов.
Мајкл Давенпорт је од 2010.
био амбасадор Велике Британије у Београду, а 1. септембра
2013. ступио је на место шефа
Мисије Европске уније у нашој земљи. На Митровдан 2014.
проглашен је за почасног Панчевца због „личног доприноса
који је дао на реализацији програма ЕУ за стамбено збрињавање избеглица у Панчеву и
побољшање стандарда живота
ромске популације”.
Од тада па до ове године
Скупштина града Панчева никоме није додељивала ово признање.
Р. Т.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра 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.

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

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

И ОВЕ ГОДИНЕ СЕ ОДРЖАВА ФЕСТИВАЛ „ЕТНО ГЛАС”

У славу традиције и етно музике
Отварањем изложбе „Тканице, појасеви, колани” из збирке КУД-а „Станко Пауновић
НИС–РНП” аутора Дејана Трифуновића 7. новембра у 12 сати у холу Градске управе почеће овогодишњи фестивал „Етно глас”, који се одржава деветнаести пут.
Ова лепа манифестација, која се приређује ради промовисања културне традиције и етно музике, наставиће се истог
дана, на истом месту, али од
18 сати.
Организатори овогодишњег
„Етно гласа”, који ће трајати до
10. новембра, на неколико места у граду, јесу КУД „Станко
Пауновић НИС–РНП” и панчевачки Дом омладине, а покро-

ГРАДСКА УПРАВА

Четврта рата за порез
Секретаријат за пореску администрацију обавештава да
у четвртак, 14. новембра, доспева четврта рата за порез
на имовину за 2019. годину.
У Секретаријату скрећу пажњу пореским обвезницима
који су у репрограму за плаћање дугованог пореза на
рате да обавезно измирују
месечне рате до датума из
решења и до 14. новембра
уплате износ са уплатнице
за четврту рату за порез на
имовину за 2019. годину.
Такође се обавештавају порески обвезници који нису
поднели захтев да плате дуговани порез на рате, а нису
у прописаним роковима плаћали обавезе, да износ за
уплату чини неплаћена главница по решењима увећана
за камату обрачунату у складу са законом и износ четврте рате за порез на имовину за 2019. годину.
Ови порески обвезници такође могу поднети захтев да
дуговани порез плате на рате
уз отпис 50% камате. Д. К.

витељи су Град Панчево, НИС
и Министарство културе и информисања Републике Србије.
Дан касније, 8. новембра, у
Дому омладине ће у 15 сати бити отворена изложба дечјих радова, а тачно у 20 сати у Дому
Војске Србије почеће концерт
на коме ће наступити фолклорна секција Дома културе из Сивца, дечји ансамбли КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”, као и
омладински и први извођачки
ансамбл, ветерани и народни и
тамбурашки оркестар.
Трећег дана фестивала (9.
новембра) у биоскопу „Аполо”,
од 11 до 14 сати, биће одржана
радионица о народним песмама из Баната, коју ће водити
етномузиколог Јелена Анђел-

ковић. На истом месту, али у
18 сати, почеће догађај који не
би требало пропустити. Наступиће певачке групе из Крања,
Горњег Милановца и Краљева,
као и група КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”.

НЕВИЂЕНИ ВАНДАЛИЗАМ

Хулигани демолирали просторије
фудбалског клуба у Иванову
У ноћи између прошлог петка
и суботе засад непознати починиоци обили су и демолирали просторије Фудбалског
клуба „Стрела” у Иванову. Вандали који су одговорни за ово
дивљање причини ли су клу бу
огром ну ма те ријалну штету, а
шта им је био
повод за невиђено иживљавање, може само
да се нагађа.
На основу фотографија које је
„Стрела” објавила на „Фејсбуку”, види се да
су дивљаци користили и секиру, којом су секли каблове од
уређаја, као и столове и столице! Осим тога, оборили су и
разбили фрижидере за пиће,
уништили ормане за гардеробу и ломили флаше.
У објави о овом догађају коју је Фудбалски клуб „Стрела”
поставио на „Фејсбук” пише да

нормалне особе тако нешто нису могле да ураде.
„Све је демолирано и излупано секиром! Моле се мештани који живе око стадиона, а
имају камере на својим кућама, да прегледају снимке и да
информације
проследе управи клу ба или
Месној заједници Иваново. Молимо вас да поделите ову објаву ради проналажења починилаца”, пише на
страни „Стреле”
на „Фејсбуку”.
Ивановчани који су коментарисали овај догађај на тој друштвеној мрежи били су јединствени у осудама и негативним
коментарима. Сви су пружили
подршку ивановачком клубу и
пожелели да истрага што брже
буде завршена, а да починиоци
буду брзо пронађени и примерено кажњени.
М. Г.

Последњи дан фестивала почеће такође радионицом коју
ће водити Јелена Анђелковић,
од 11 до 14 сати, у биоскопу
„Апо ло”, а на ста ви ће се на
истом месту у 17 сати наступом гуслара Миладина Карличића и Александра Таушана и предавањем етномузиколога Данке Лајић Михајловић
из Музиколошког института
САНУ.
Фестивал ће бити затворен
концертом певачких група из
Крања и Београда, као и наступима Српског културно-уметничког друштва из Станишића, ГАНИП-а из Пожаревца и
КУД-а „Станко Пауновић НИС–
РНП”. Тај догађај почиње у биоскопу „Аполо” у 18 сати. М. Г.

БЕЛИ ШТРАЈК

Мајстори АТП-а
радили успорено
Запослени у гаражи АТП-а
у уторак, 5. новембра, спровели су „бели штрајк”. Они
су редовно дошли на посао
и прихватили радне задатке на припреми возила за
излазак на линије, али су
то ра ди ли спо ри је не го
обично.
Верује се да су на тај начин покушали да изнуде повећање плата, јер су се управо „белим штрајком” почетком септембра возачи у том
предузећу изборили за додатак на плате од 10.000 динара месечно. Али само за
себе...
Овакав вид протеста делимично је уродио плодом,
јер је директор АТП-а Бојан Бојанић дан касније у
гаражи разговарао с мајсторима, па је штрајк окончан.
Ни једна ни друга страна
нису говориле о детаљима,
али се сазнаје да су механичарима плате повећане у
извесној мери.
Р. П.

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
Лазић из Клиничког центра
У Заводу ће ускоро почеСрбије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбулантдр Љубицу Лазић колеге сма- на хирургија, а све интертрају једним од најбољих ди- венције, као и додатне хијагностичара у нашој земљи. руршке и консултативне преТакође суботом, заинтере- гледе обављаће др Горан Досовани могу да ураде и све девски, специјалиста абдоврсте ултразвучних прегле- миналне хирургије из Опда срца, а ускоро ће се у За- ште болнице Панчево.
воду „Панчевац” радити и
Због свега овога не чуди
преглед сондом
чињеница да све
преко једњака
већи број Пан(ТЕЕ). И за ове
чевки и Панчеуслуге ангажован
ваца бира Завод
је један од воде„Панчевац”, поТелефон
за
ћих стручњака у
себно онда када
тој области – dr информације:
је нео п ход но
sc. med. Слобо- 013/21-90-900
урадити прегледан Томић, карде и анализе на
дио лог, доктор
једном месту и
медицинских наука и маги- добити резултате што пре.
стар кардиологије са Инсти- С тим у вези, треба подсетута „Дедиње”. Специјали- тити и на то да се у Заводу,
стички преглед и ЕКГ код примера ради, све врсте леовог лекара коштају 3.000 карских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук срца јенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно попо цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке вољним ценама, а више о
ОРЛ прегледе ради др Горан томе, као и о додатним поМитевски из панчевачке Оп- годностима које остварују
ште болнице, ендокриноло- сви они који поседују лојалшке др Гордана Вељовић, та- ти картице Ауто-центра „Зокође из Опште болнице, а ки”, погледајте на рекламуролошке њихов колега из ним странама нашег листа.
Додатне информације моисте установе др Небојша Тасић, док је за прегледе из жете добити путем телефообласти гинекологије заду- на За во да „Пан че вац”
жен др Јован Рудић из ГАК 013/21-90-900 и 013/21-90„Народни фронт”. Треба на- 903, а новости пратите и на
поменути да су прегледи код сајту www.zavodpancevac.rs,
др Небојше Тасића тренутно као и на „Фејсбук” странина акцији, па тако компле- ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА И ДРУШТВО
КОНЦЕПТ

Кад се размишља о побунама, сви смо често и жртве
симплификованог тумачења историје. Човек кад се присећа неких славних побуна, као да природно помишља
да је њима унапред био загарантован успех, а јасно је да
није било тако. Могао бих чак рећи да се новије побуне
обично гасе због, хајде да употребимо ту фразу, „олако
обећане брзине”, а права побуна је заправо битка која
никада није до краја извојевана. Људи се данас боје ризика, најчешће су склони да слободу претпоставе сигурности, а у таквом оквиру побуне баш и не цветају.
(Писац Мухарем Баздуљ, „Блиц”, 29. октобар)
* * *
Верујем да су протести направили пукотину у тој каменој структури власти и да су показали да је могуће шетати за слободу, борити се за грађанска права. Али исто тако верујем да су они престали да буду нама важни оног
тренутка када је актуелна опозиција направила пуч. Од
упада на РТС то више нису грађански протести, већ протести опозиције о којој ја дозвољавам себи да не мислим
лепо. Корисно је да их има, врло често се појављују важне теме, али ја и даље више верујем том побуњеном
грађанину Србије него било ком опозиционом лидеру.
(Редитељ Кокан Младеновић, Н1, 3. новембар)
* * *
Размишљајући о чему ћемо причати у овом интервјуу,
констатовао сам да у свим тим нережимским гласилима
ми који бисмо се могли препознати као истомишљеници
или као људи који слично мисле – шта радимо? – такмичимо се ко ће духовитије, оригиналније или занимљивије рећи исту ствар, која је толико очигледна и која је нама који говоримо и који читамо одавно јасна.
(Глумац Тихомир Тика Станић, „Данас”, 31. октобар)
* * *
Рећи ћу нешто што је врло непопуларно, али нажалост ја
то тако видим. Мислим да се овде код нас ради о самоубиству. Ми смо усред једног великог националног харакирија. Не мислим само на наталитет и одлазак људи из
земље, све води ка једном потпуно самоубилачком процесу и нестанку нашег народа. Срећом, нећу бити присутан, али мислим да ће доћи дан када ћемо ми нестати са
лица земље и за то нам нико неће бити крив. То је један
незаустављив, рекао бих, скоро мистичан процес како један народ ради себи о глави. Док год се не самоуништи.
(Редитељ Горан Марковић, „Нова економија”, 2. новембар)
* * *

* * *
Пад се наставља. Да ли се осећам пораженим? Да се осећам пораженим, ћутао бих у некој мишјој рупи. И не бих
говорио све ово што говорим. А говорим зато што мислим да се мора говорити, да бисмо се подигли са овог
дна које нам се отвара под ногама.
(Академик Љубомир Симовић, „Време”, 31. октобар)
* * *
Све отрове убудуће упућујте мени, ја сам ту именом и
презименом, не дирајте породицу, децу, не, само мени,
никоме, ниједној јавној личности, политичару, функционеру са било које стране. Свестан сам да ја нисам ни први ни последњи, али на огромну жалост оних који су
установили методе застрашивања и ућуткавања слободномислећих људи, ко год да су они, ја сам дошао да им
кажем да се нисам уплашио. Увек сам био слободан човек, говорио сам слободно и нећу то престати. Ви који
ово радите мислите да је Србија само ваша. Зајебали сте
сте, мало је и моја.
(Глумац Драган Бјелогрлић, „Данас”, 5. новембар)
* * *
Живот је овде постао немогућ. Страшно је само што се
људи не буне због тога. Свако се плаши да не изгуби неки
основни минимум који му је ипак загарантован до сада
био, а сада и тај минимум престаје да постоји. Врло сам
разочаран у људе који су дозволили да их сахране и морално, и људски, дозволили су да их пријатељи издају, да
они издају своје пријатеље и браћу и све живо, и да се све
то заврши у једној општој каљузи. Не верујем да ће ново
уједињење Југославије моћи скоро да се деси зато што су
људи настрадали, а свако је спреман да потражи кривца
у другоме, а не у себи. Кад људи науче да посматрају
ствари из неког другог угла, не само из свог, кад науче да
размишљају о томе да је могуће имати неколико истина
и да права истина никад не постоји, да је она врло ретко
на једној страни, онда ће једног дана, можда 6800. године, то бити могуће. Засад, људски род још није на том
нивоу да би могао да живи у миру, мислим да је ово природно стање ствари.
(In memoriam Милан Младеновић, последњи интервју
у недељнику „Интервју”, 26. новембар 1993)
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПАНЧЕВА

СВЕЧАНА СЕДНИЦА, ПРЕДСТАВЕ...
Уметник Вук Вучковић
добитник највишег
градског признања
Гости из окружења и
иностранства
У оквиру обележавања 8. новембра, Дана града Панчева,
одржано је већ неколико догађаја: отварање 48. Салона уметности Панчева у Галерији савремене уметности и информационо-рефералног центра у
Градској библиотеци, престижни „Џез фестивал”, научни

скуп „100 година уједињења
Српске Војводине са Србијом”,
манифестације у оквиру „Етно
гласа”, додела награда најуспешнијим ученицима града...
Уз то, положени су венци на
споменик борцима из Првог
светског рата на Старом православном гробљу, а у данима који следе и надаље ће бити живо.
На сам Дан града, 8. новембра, у подне ће бити одржана
свечана седница Скупштине
града Панчева у дворани Културног центра. Новембарска награда, највише градско признање, биће додељена ликовном
уметнику Вуку Вучковићу.

КЉУЧ ГРАДА
Народни музеј Панчево
приликом отварања изложбе посвећене проти
Васи Живковићу, у четвртак, 7. новембра, у
13 сати, представља
посетиоцима
реконструисани кључ града.
Он се налази у Музеју
готово 90 година, а како је био у веома лошем
стању, стручњаци Музеја одлучили су да
приступе рестаурацији
и реконструкцији.

Кључ и прича о његовом настанку, значењу и историји биће
презентовани публици
током обележавања
Дана града, тј. током
отварања поменуте изложбе, као и 8. новембра у 19 сати у Музеју,
када ће посетиоцима
бити подељен и пригодан поклон – граничник за књигу с
графиком кључа града
Панчева.

Како нам је речено у служби
протокола у Градској управи,
на свечану седницу позвани су
сви бив ши гра до на чел ни ци
Панчева и председници некадашње Општине Панчево, начелница нашег округа, први
људи свих јужнобанатских општина, представници бројних
компанија и предузећа, директори јавних установа и школа.
Међу гостима ће бити и представници виших нивоа власти,
као и градоначелница мађарског Боњхада, панчевачког града побратима.
Овогодишњи новембарски лауреат Вучковић ће у 19 сати

представити своје радове у Народном музеју, а изложба носи
назив „Узбудљиви градови – Панчево”. Позоришна представа
„Звездара театра” „Љубав у Савамали” биће одиграна у КЦП-у.
У наредним данима у оквиру „Етно гласа” у дворани „Аполо” биће организоване радионице учења народних песама
из Баната, одигране две представе дечје сцене „Пођи туда”,
потом ће се играти још три позоришна комада, а бесплатне
улазнице зa све представе могу се подићи на благајни Културног центра Панчева на дан
када се одигравају.

ПЕТИЦИЈА ГРУПЕ ГРАЂАНА

Панчевци траже бициклистичку стазу

Помоћу педала од
Глогоња до центра
града

Радомир Орловић, представник групе грађана, објаснио је
циљ иницијативе-петиције која ће бити упућена кабинету
градоначелника, директору ЈП
„Урбанизам”, већнику задуженом за саобраћај и месним заједницама Јабука и Глогоњ.
– Постоји велика потреба за
изградњом асфалтиране бициклистичке стазе на северном
делу територије Панчева, која
је додатно повећана изградњом
индустријске зоне. Одређени
број радника долазио би на посао бициклом да за то постоје
услови. Идеја је да се у првој
фази уради бициклистичка стаза од надвожњака до улаза у
северну зону, а затим и до споменика Стратиште, који се налази на осамсто метара од пословног комплекса. Дакле, људи би могли да дођу бициклом
на посао, али би и рекреативци имали стазу по којој може
да се вози безбедно и у свим
временским условима – рекао
је Орловић.

Друга фаза би подразумевала изградњу стазе од Стратишта до Јабуке, а трећа до Глогоња. Он додаје да очекује да
ће током најављене реконструкције Улице Димитрија Туцовића бити изграђена и бициклистичка стаза, чиме би љубитељи двоточкаша помоћу педала
могли да стигну од Глогоња до
центра града. Орловић закључује да је нелогично да досад
органи власти нису показивали интересовање за изградњу
стазе с обзиром на то да је уложено много новца за стављање
северне индустријске зоне у

функцију, али и да се нада да
ће сада имати више слуха за
ову проблематику.
Један од промотера ове акције групе грађана је и Душан
Милојков, познати панчевачки бициклиста. Он каже:
– Недавно сам дошао из Белгије и превезао сам 8.352 километра пролазећи кроз девет земаља. Приметио сам да се у њима локалне власти такмиче која ће имати више стаза, јер воде рачуна о здрављу популације. Поседују и високу еколошку
свест и саобраћајну културу, па
бициклисти не страдају. Пре

три године сам, возећи бицикл
баш на путу за Јабуку, имао
„блиски сусрет” с несавесним
возачем аутомобила, после чега сам оперисао кичму, а могао
сам и смртно да страдам. Јасно
је зашто се онда из личног аспекта залажем за изградњу стазе
на овом потезу.
Он прича и да све већи број
страних бициклиста пролази
том релацијом на путу ка „Дунавској рути”. Милојков објашњава:
– Веома је битно и то што се
пролази поред Стратишта. Људи одавно немају навику да ту
застану и одају пошту људима
који су стрељани на том месту.
ЈКП „Водовод и канализација”
ће ту направити чесму. Верујем да ће шира друштвена заједница да потпише петицију,
јер се овде не ради само о бициклистима и онима који ће
то да постану, већ о свим грађанима, пошто мислим да ће
свакоме од нас пре или касније лекар да каже: возите бицикл да бисте дуже живели.
Грађани могу да потпишу
иницијативу на улицама Панчева и околних места од 4.
новембра.

ДЕБАТА НА РОЂЕНДАН „ТОЛЕРАНЦИЈЕ СРБИЈЕ”

О изборима, Војводини и медијима
У кафе-клубу „Купе”, 5. новембра, одржана је јавна дебата на
теме изаћи на изборе или не,
положаја Војводине и медија у
Панчеву. Организатор трибине била је „Толеранција Србије”, чији је мото „За мир, за толеранцију, за заједништво”, а
повод је њен пети рођендан.
Било је много учесника: др
Небојша Тасић (Покрет слободних грађана), Дејан Јовановић („Слободно Панчево”),
Данаил Вучковски (ЛСВ), Игор
Груден (Нова странка), Милена Пушеља („Доста је било”),
Немања Попшогоровић (Народна странка), Зоран Јовановић (ДС), Не над Гро зда нић
(Двери), Милош Ђурин (ДСС),
новинари Владимир Ђоковић
и Ненад Живковић, као и Јован Цицуљ испред „Толеранције Србије”.

Формат је био необичан, говорници имали по два и по минута да изнесу своје ставове у
вези с прве две теме, па су сви
одреда најпре рекли да је то исувише мало времена да би се дубински образлагало и аргументовало оно што се мисли. Када

је реч о изласку на изборе или
не, представници политичких
партија били су напола подељени, а о Војводини се углавном
говорило као о теми која треба
да се озбиљно обрађује пошто се
стање у држави и друштву среди. Публика је била расположе-

на за причу, па је неколико
озбиљних говорника рекло шта
мисли, али било је мало конкретних питања за учеснике дебате.
На изненађење многих, посебно присутних новинара, о медијима је било најмање приче.
Уводничар Ђоковић је говорио
о генерално лошем стању у овој
сфери, које се пресликава и у
нашем граду, па је предао микрофон учесницима трибине и
публици. Неколико људи је потврдило изнету констатацију, али
нико ништа није имао конкретно да каже. Тиме је после више
од два сата дебата завршена.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ОПЕТ ШТРАЈК ПРОСВЕТАРА, АЛИ ОВОГ ПУТА НЕ ЗБОГ ПАРА

ЛЕПОТЕ СРБИЈЕ КРОЗ ОБЈЕКТИВ

НАСТАВНИЦИ ШТРАЈКОМ ТРАЖЕ ЗАШТИТУ
ОД НАСИЛНИХ ЂАКА И РОДИТЕЉА

Визуелна заштита

Све више насиља над
просветним радницима
Наставници захтевају
хитну акцију Владе
У 22 панчевачке основне и средње школе у петак, 8. новембра, под паролом
„Ко је следећи”, на један сат биће обустављена настава у знак протеста због
нарастајућег насиља у школама, како
међу децом, тако и над запосленима.
Панчевачки просветари, сви чланови Асоцијације просветних радника, траже од државе да предузме конкретне мере како би се заштитили и
наставници и деца. Ово је део акције
која се води у целој Србији, а порука
се упућује Влади Републике Србије.
– Панчевачки просветари траже да
се усагласи рад државних служби, да
се пооштри казнена политика и да
просветари добију статус службеног
лица – рекла је Драгица Тасић, председница синдиката Асоцијације просветних радника Панчево. Она је додала да запослени у просвети немају
довољно овлашћења и да постојећа
процедура која се спроводи у случају
насиља у школама не даје резултате,
те да је неопходно пронаћи нова решења. Како је рекла, тог дана биће
одржани синдикални састанци у школама на којима ће запослени разговарати о овом проблему.
Непосредан повод за овај штрајк је
случај сремскомитровачке Основне
школе „Јован Јовановић Змај”. Четири године ова школа је покушавала да
реши проблем детета које је чинило
насиље над својим вршњацима. Урађено је све по протоколу и закону, али,
нажалост, друге службе, у конкретном
случају Служба за социјални рад, нису
пружиле подршку. На крају се то завршило на најгори начин – ученик је
напао директора и теже га повредио.

Наставници без заштите
После низа екстремних облика насиља у школама који су се од почетка
нове школске године догодили у великом броју школа Унија синдиката
просветних радника Србије упутила је
Влади Републике Србије писмо у којем чланови овог синдиката захтевају
од председнице Владе Ане Брнабић
да се више укључи у решавање овог
проблема. Како истичу, неопходно је

САСТАНАК

Решење за „азотарце”

да се боље и прагматичније увеже рад
неколико министарстава која дуже васпитање, образовање и заштиту деце и
запослених у просвети, јер насиље у
школама није питање само школа и
оне не могу саме да сузбију насиље.
Панчевачки просветни радници нарочито су револтирани последњим у низу инцидената, који се догодио прошле недеље у Бачкој Паланци, када је
родитељ физички насрнуо на дежурног наставника. Један родитељ је, пратећи своје дете, насрнуо на једног ученика, који се наводно претходних дана свађао с његовим дететом. Дежурна наставница поступила је у складу с
прописаним процедурама и покушала да заштити ученика, али је насилник свој бес преусмерио на њу – гурао
ју је по ходнику, вукао за одећу и покушавао да је удари. Умешао се други
родитељ који се ту затекао, али ни он
није успео да спречи разјареног родитеља и постао је његова жртва. Како
кажу, ово је јасан пример да постојећи систем не функционише.
Просветари су посебно кивни на
надлежне у држави, јер је учињен

ЧУДАН АДВОКАТ

Буџак, него шта!
После текста „Адвокат
са образом од тефлона”,
објављеног у прошлом
броју, редакцији „Панчевца” јавио се адвокат
(?) Стеван Васић писмом
које нећемо објавити.
Онај знак питања (?)
ставили смо јер би прави адвокат морао да
зна да одговор на текст
по Закону о јавном информисању МОРА да
буде исте дужине као
текст на који се реагује.
Адвокат (?) Стеван Васић послао је два и по пута дуже
реаговање и још је тражио да га
не скраћујемо.
Осим тога, (?) је и због тога што
прави адвокат мора да зна да се у
одговору НЕ СМЕ клеветати ни
вређати, а писмо Стевана Васића
врви од инсинуација, подлости и
потказивања колега и клијената.
Али није ово горе ни једини ни
основни разлог знака чуђења испред адвокатског звања Стевана
Васића. Јер сваки прави адвокат
(дакле не „адвокат из буџака”) мора да има регистровану канцеларију и на њој фирму. Уосталом,
Статут Адвокатске коморе Србије у

„Опстанак планете зависи од свих
нас. Почнимо визуелно, обавестимо јавност које природне лепоте
морамо заштитити”, стоји у позиву фото-конкурса „ЕкОко”. Уколико сте заљубљеник у природу и својим фото-апаратом бележите скривене кутке српске нетакнуте природе, можете да пошаљете своје
радове у ЈПГ формату, минималне
резолуције 150 ДПИ, а максимална величина фајла 20МБ, до 17.
новембра, на мејл адресу konkursdiskurziva@gmail.com.
Фото-конкурс се завршава изложбом фотографија и свечаним уручењем награда у Музеју примењене уметности. Конкурс суфинансира Министарство заштите животне средине, а партнери су „Национална географија”, WWF Србија и Центар за развој фотографије.

члану 241 „тежом повредом дужности адвоката и угледа адвокатуре” сматра и „давање нетачних
података којима се органи Коморе
доводе у заблуду” (упис седишта
канцеларије).
Адвокат (?) Васић пријавио је
канцеларију на адреси Опатијска 1
у Београду, али тамо нема табле, а
судећи по фотографији, ни канцеларије. А судску пошту прима на
адреси у Панчеву која није
уписанa као седиште, нити може
да буде – јер је Васић члан Адвокатске коморе Београда.
Па после пише овај адвокат (?)
да није из буџака!

велики преступ – насилник је истог
дана, након интервенције полиције,
опет био у школи, што јасно указује
на то да држава није предузела мере
да заштити децу и запослене.

Дивљи запад
У нашем граду, на сву срећу, нема
оваквих екстремних инцидената, али
догађаји из околине јасно показују да
школе не могу и не умеју да воде рат
против насиља и екстремизма појединаца. Сасвим је јасно да постојећи
механизми не дају резултате и да је
безбедност ђака и њихових наставника све више угрожена.
Питање је само времена – ако се
не послуша овај глас запослених –
када ће насиље ескалирати, како у
форми (већ су доношени пиштољи
и бомбе у учионице), тако и у тежини повреда.
Ако се некоме ова констатација чини претераном, морао би да се присети деведесетих година...
Одавно не живимо у времену када
лепа реч и гвоздена врата отвара. Ако
се овако настави, засигурно је да ће

Четири године школа је
покушавала да реши
проблем детета које је
чинило насиље над својим
вршњацима. На крају се то
завршило на најгори начин
– ученик је напао директора
и теже га повредио.
просветари морати да узму ствари у
своје руке и, мимо закона, примене
познати модел обезбеђивања сигурности и себи и ђацима – пропуштањем кроз шаке…
Ваљда ће се тада, као што то раде
сада, надлежне државне службе правити лудим и неће гонити и затварати наставнике и професоре за наношење телесних повреда неваспита-

ОСВОЈТЕ АУТОМОБИЛ И ПУН РЕЗЕРВОАР

НИС награђује
Компанија НИС покренула је велику Трошкове за слање поруке оператер
наградну игру „Са нама на путу до наплаћује по регуларној цени.
Своју шансу да освоје аутомобил
новог аутомобила”, која садашњим и
будућим верним потрошачима НИС- „фијат 500”, или пун резервоар гориа пружа могућност да освоје вредне ва, корисници картице лојалности
„Са нама на путу” имаће током два
награде.
До краја новембра НИС ће додели- извлачења, и то 15. и 30. новембра.
ти укупно два аутомобила марке „фи- Као компанија којој је брига о потројат 500”, док ће 1.000 срећних добит- шачима на првом месту, наградном
ника освојити додатне бонус поене игром „Са нама на путу до новог ауна својој картици лојалности „Са на- томобила” НИС жели да изрази зама на путу” у вредности од 50 литара хвалност, као и да награди своје верне потрошаче за укагорива.
зано поверењe, свестан
Право учешћа у начињенице да је задоградној игри НИС-а
вољство и лојалност
имају сви потрошачи
потрошача кључно мекоји на бензинским
рило успеха компанистаницама „НИС Пе- Шансу да освоје
је и главни покретач
трол” или „Гаспром” „фијат 500”, или пун
наточе петнаест или резервоар горива,
њеног дугорочног развише литара евро прево ја. Упра во во ђен
мијума БМБ 95, евро- имају корисници
идејом да је одговордизела, односно било картице лојалности
ност према потрошакоју врсту опти или „Са нама на путу”.
чима темељ садашњег
премијум џи-драјв деи будућег успеха, НИС
ривата, и приликом
годинама развија проплаћања рачуна искористе своју кар- грам лојалности „Са нама на путу”,
тицу „Са нама на путу”. На тај начин, који потрошачима омогућава сакупоред могућности да остваре много- пљање бонус поена и остваривање
бројне уштеде које нуди програм ло- значајних уштеда приликом сваке кујалности компаније НИС, уз картицу повине горива, робе и услуга на бен„Са нама на путу” потрошачима се зинским станицама „НИС Петрол” и
пружа прилика да учествују у новем- „Гаспром”.
барској наградној игри НИС-а и поВише информација о наградној игри
стану добитници вредних награда. Ка- „Са нама на путу до новог аутомобико би учествовали у наградној игри, ла” доступно је бесплатним позивом
потрошачи треба да пошаљу код с ра- на телефон кол-центра НИС-а 08чуна путем СМС поруке на број 6600. 0000-8888.

Представници групе бивших радника „ХИП–Азотаре” примљени су
на састанак с повереником стечајног
управника Драганом Перковићем.
– Добили смо уверавања да ће у
„Азотари” да буде завршено све
што је потребно да би поново почела производња. Стечајни управник нам је објаснио да је што се
његовог дела посла тиче, као и
Агенције за лиценцирање стечајних управника, све урађено. Очекујемо да ће у најскорије време
надлежни у држави одлучити у ком
ће облику у „Азотари” прорадити
производња амонијака и сложених
вештачких ђубрива – рекао је један од учесника ових разговора
представницима медија.

Он је објаснио и да ће радници
који су и даље преко привремено-повремених послова ангажовани
у „Азотари” убудуће бити плаћани
преко стечајног, а не као до сада
преко „Специјалне луке”.

УЧЕЊЕ У ПРИРОДИ О ПРИРОДИ

Развој еколошке
писмености у Панчеву
Улога и значај локалних заједница у процесу очувања природе и
заштите животне средине су немерљиви и стога је јако важно да у
сваком граду, селу и метрополи
постоје јасни и зацртани циљеви и
стратегије које ће омогућити да се
реализују конкретне акције у области заштите природе и окружења.
Ово су само неки од многобројних
закључака стручног скупа одржаног крајем прошле недеље у нашем граду.
„Школа за опстанак”, у оквиру
пројекта „Еколошка писменост”,
који суфинансира Министарство
заштите животне средине Републике Србије, организoвала је у
петак, 1. новембра, у градској кући, семинар с теренском радионицом на тему „Учење у природи
о природи”. Запослени у Градској
управи и установама културе, као
и представници медија били су у
прилици да се ближе упознају с
појавама, процесима и променама значајним за очување диверзитета природе, као и са улогом човека у његовом очувању и опстанку, нарочито из аспекта управљања, правилног коришћења, информисања и учешћа јавности у заштити природе и заштићених природних добара.
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Опоравак од шлога
тети треба да буду олакшање
свакодневног живота пацијента, као и његова максимална
рехабилитација. Истовремено, треба умањити све факторе ризика како не би дошло
до понављања можданог удара. Укућани треба добро да
упознају терапеутска својства
лекова, али и њихова нежељена дејства. Исто тако је важно да се упознају с вежбама
неопходним за рехабилитацију пацијента, као и с храном
која ће смањити ризик од ноПише:
вог инфаркта мозга и која ће
др Мирослав Тепшић
побољшати његово опште стање и унапредити здравље.
Запажено је да највећи опоСветски дан борбе против можданог удара не може ника- равак наступа у прва три-чеко бити једини разлог који тири месеца после можданог
нас мотивише да се овој те- удара, али један број прежими често враћамо. Неумољи- велих наставља с добрим опове чињенице нам говоре да равком у прве две године.
живимо у поднебљу које се Симптоми као што су вртоналази на самом врху европ- главица, нестабилан ход с паске статистике о учесталости довима, замарање после машлога. Добро знани фактори њих напора, као и отежано
ризика на које можемо да обављање основних животних
утичемо јесу гојазност, недо- радњи захтевају додатно ангажовање фивољна физичзиотерапеута и
ка активност,
оку па ци о ног
пушење, стрес,
терапеута. Стеалкохолизам и
пен побољшалоше навике у
ња може да се
исхрани. Мо- Депресија се јавља
од ре ђу је по жемо много да готово код сваког
себним скоручинимо у еду- другог преживелог
таблицама коко ва њу љу ди
од
мо
жда
ног
уда
ра
је мере напреда на вре ме
дак у способп р е п о з н а ј у и ако се не лечи,
ности комунисимп то ме и може у потпуности
кације и крезна ке шло га
тања, а које закако би се ума- да заустави процес
право одређуњиле последи- опоравка.
ју степен њеце и инвалидго ве оспо со ност.
Ма ло
смо, ипак, говорили о томе бљености за самостално функкако помоћи пацијенту који ционисање. Веома је важна
је преживео мождани удар да борба против депресије, јер
се оспособи за самосталан жи- се она јавља готово код свавот колико год је то могуће. ког другог преживелог од моТреба пре свега рећи да мно- жданог удара. Депресија моги фактори утичу на опора- же у потпуности да заустави
вак пацијента, а то су пре све- процес опоравка. Укућани тага његово здравствено стање кође треба да прате мотивипре шлога, величина и лока- саност пацијента за опоравак
ција можданог оштећења, мо- како би били од највеће потивација оболелог, подршка моћи у његовој жељи да буде
породице, квалитет и кванти- што самосталнији у обављатет рехабилитације. Приори- њу свакодневних активности.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Спас за урасле длаке

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Епилација је спас од ураслих,
неестетских, јаких, упорних,
тамних, светлих и густих длака. Управо је јесен идеално
време да кренете са епилацијом како бисте до лета могли да се похвалите глатком
и нежном кожом без нежељених маља.
Иако све апарате за епилацију лаички сврставамо у
ласере, треба знати да се ту
ипак ради о три технологије
уклањања длака, које имају
сличан принцип фото-терапије и исти циљ – уклонити
длаке. Те три технологије су

Страну
припремила
Драгана

Кожан

ласери, IPL и SHR. Као најприлагодљивији се показао
IPL, јер може да се програмира по боји и дебљини длаке, као и боји тена, како би
се успешно урадила епилација. SHR је неприкосновен
по одсуству пецкања или било какве непријатности. Ласер је одличан, али само код
једне дубине корена и типа
длаке. Најбоље се показао
апарат који у себи садржи
две технологије, па се третман може прилагодити по
потреби како би резултати
били најбољи.
Епилацију је идеално радити на месец дана да би се
обухватила свака фаза длаке:
анагена, катогена и телогена.
Длачица се може трајно уништити само ако се налази у
анагеној фази, односно фази
активног раста. Иако рекламе за епилацију обећавају чудо након три доласка, истина
је да је потребно од шест до
десет третмана како би се корен длаке уништио на дужи
период.
Про блем ура слих дла ка
успешно се решава епилацијом, јер се директно утиче на
корен у коме је и настао проблем – фоликулитис. Након
урађених шест до десет епилација проблем ураслих длака лако ће нестати и поново
ћете моћи да уживате и да се
не кријете испод дугих ногавица, рукава и сукања.

Петак, 8. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ЖЕЉКА КОВАЧЕВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА РАДИОЛОГИЈЕ

СУБОТОМ У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ” ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА, МАЛЕ КАРЛИЦЕ И ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

Др Жељка Ковачевић
Брз темпо живота, лоша исхрана, недостатак физичке активности и претерани стрес многима су данас свакодневица.
Ако томе додамо и дувански
дим и алкохол, добићемо „савршене” услове за настанак бројних тегоба и озбиљних акутних
и хроничних обољења. Поред
кардиоваскуларног система, неретко први страдају органи смештени у абдомену и малој карлици, као и штитна жлезда. Кориговање животних навика, редовни превентивни прегледи,
али и благовремен одлазак код
лекара чим се појаве први симптоми болести – кључ су за очување нашег здравља.
Наши суграђани већ добро
знају да у Заводу за здравствену заштиту радника „Панчевац” све специјалистичке и лабораторијске прегледе могу урадити на једном месту, по повољним ценама, уз најсавременију дијагностику. Такође,
познато је да тим лекара Завода „Панчевац” чине еминентни стручњаци који долазе из
Клиничког центра Србије, са
Института „Дедиње” и из Опште болнице Панчево. Том тиму се овог месеца придружила
и др Жељка Ковачевић, специјалиста радиологије из Ургентног центра Клиничког центра
Србије. Она ће у Заводу „Панчевац” сваке суботе обављати
ултразвучне прегледе абдомена и мале карлице, као и штитне жлезде. Преглед можете заказати путем телефона Завода
013/21-90-900 и 013/21-90-903.
ПАНЧЕВАЦ: Шта обухвата ултразвучни преглед абдомена и
мале карлице?
Ж. КОВАЧЕВИЋ: Као што и
сам назив говори, ово је преглед којим уз помоћ ултразвука прегледамо све органе смештене у абдомену и малој карлици: јетру, жучну кесу, жучне
путеве, панкреас, слезину, бубреге, надбубреге, мокраћну бешику, јајнике и материцу код
жена, простату код мушкараца… Прегледају се и црева. Поред ултразвучног прегледа абдомена и мале карлице, у Заводу „Панчевац” обављамо и
прегледе штитне жлезде, будући да су хипотиреоза и хипертиреоза, али и разне туморске
промене на штитњачи обољења која данас готово да имају
размере епидемије.
l Колико траје преглед абдомена и мале карлице и каква припрема је неопходна?
– Преглед траје од десетак
минута до пола сата и захтева
адекватну припремљеност пацијента. Потребно је да паци-

јент тог дана не једе и не пије.
Идеално би било урадити преглед у јутарњим сатима. Тада се
узме лаганија вечера заснована
на намирницама без много влакана, а ујутру се на преглед долази без узимања доручка, кафе и воде. Ако је преглед заказан за послеподневне сате, тада
би било добро да се не једе и не
пије 2-3 сата пре доласка. Хронични пацијенти свакако треба
да попију своју терапију. Преглед
је безболан, безбедан, кратко
траје и јако је информативан.

Требало би да
мушкарци и жене
након 40. или 50.
године обавезно
једном годишње
ураде лабораторијске
анализе и ултразвучни
преглед како би
преконтролисали своје
органе. Некима је то
спасло живот!

се открију на време. Што болест више узнапредује, то су
шансе за опоравак мање. Треба имати у виду и то да код
многих обољења почетни симптоми умеју да изостану, па се
дешава да се проблем и због
тога уочи прекасно. Управо зато су превентивни прегледи од
пресудног значаја. Требало би
да мушкарци и жене након 40.
или 50. године обавезно једном годишње ураде лабораторијске анализе и да дођу на ултразвучни преглед како би преконтролисали своје органе. То
не кошта много, не одузима
превише времена, а понекад
вам може спасти живот.
l Шта још можемо сами учинити како бисмо сачували своје здра вље и пре ве ни ра ли
озбиљна обољења?
– Генетика је нешто против
чега не можемо, али има ствари на које можемо да утичемо.
Сваки лекар ће вам најпре препоручити да се здраво храните
и да будете физички активни и
то су заиста најважнији предуслови за добро здравље. Уз то,
ја бих посебно истакла и стрес,
јер сматрам да је управо он

окидач за многа обољења данашњице. Због тога препоручујем
свима да, у складу са својим
афинитетима, пронађу време за
себе, да уживају у хобију или
некој активности која их опушта

Преглед можете
заказати путем
телефона Завода
013/21-90-900 и
013/21-90-903.
и да што више времена проводе
у природи. То је и моја антистрес терапија: вода и зеленило
су заиста лековити. Уколико вам
то није привлачно, одаберите
било шта што вас заиста опушта и усрећује, било то играње
игрица, слушање музике, вожња
бицикла или одлазак у тржни
центар. Важно је да макар викендом одвојите време само за
себе и да радите оно у чему уживате. Ваш организам ће вам бити и те како захвалан!

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА
Шта све може да се открије ултразвучним прегледом?
– Скоро сва патологија: од
бенигних, запаљенских стања,
циста, акутних хируршких стања, попут запаљења слепог црева, преко колитиса, до тумора,
камена у жучној кеси или бубрезима, те промена на материци, простати или мокраћној
бешици. Могуће је видети и
последице других обољења, као
што су увећани лимфни чворови и слично.
l Колико је квалитетна опрема важна радиолозима?
– Опрема је, наравно, од велике важности. Ова грана медицине умногоме зависи од
технике, а она се, срећом, и те
како развија, па је стога битно
ићи у корак с новим технологијама. Што бољи уређаји, то
ће преглед бити лакши и преци зни ји. Апа ра ти у За во ду
„Панчевац” су најновије генерације, модерни су и технички
напредни, одличне резолуције, што омогућава савршено
прецизну и поуздану дијагностику.
l Сведоци смо чињенице да
су запаљенске болести и тумори данас у порасту. Колико су
превентивни ултразвучни прегледи важни и ко треба да их
обави?
– Познато је да је већина малигних стања излечива уколико
l

Облоге против
болова
У случају главобоље, упале мишића, реуматских и других болова,
уместо лекова и препарата из
апотеке, можете употребити и
облоге од лековитог биља. Ево
оних које су се у пракси показале
као најделотворније.
Облога против главобоље: две
кашике мајчине душице и једну
кашику лаванде прелијте с пола литра кључале воде. Поклопите и
оставите да одстоји док се не прохлади. Мали комад вате умотан у
газу умочите у охлађену течност, исцедите и ставите на чело.
Против упале мишића: потребно је пола супене кашике сувог камфора, трећина супене кашике слачице и по један литар терпентина,
уља од сунцокрета и алкохола. Камфор и слачицу умешајте у терпентин, па додајте сунцокретово уље и алкохол (најбоље 65%). Добро
промешајте пре употребе. Овим мелемом намажите болна места, а
затим их превијте газом, фланелском или вуненом тканином.
Против болова у раменима, лактовима и коленима: преко свежег
лишћа кеља или белог купуса пређите стакленом флашом док не исцедите мало сока. Ставите лишће на болно место и фиксирајте марамом.
Против реуматских болова: на литар воде ставите по једну шаку
листа жалфије, цвета камилице, цвета и листа мајчине душице и листа винове лозе, па кувајте десет минута. У процеђену течност умочите платнену крпу, оцедите је и топлу ставите на болно место. Преко тога ставите најлон и покријте ћебетом. Облог се држи сат времена, а по потреби се процедура може одмах поновити.
Против кожних чирева: у пола килограма отопљеног воска полако
додајте два килограма меда и добро умешајте. Наносите два пута
дневно као мелем у завоју.
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НАКОН НАЈАВЕ НОВИХ ИНВЕСТИТОРА МЕЊА СЕ ВРЕДНОСТ НЕКРЕТНИНА

ЦЕНЕ ВИШЕ ОД КРОВОВА
Неки продавци
већ подигли цене

Ценкање
(не) може
да прође

„Панчевац” сондирао
тренутно стање
на тржишту

Приликом
купопродаје
станова има и ценкања.
Некада то иде преко агенције, а некада се директно договарају продавац и
купац.
– Из мог искуства успе
свако треће ценкање. На
крају ти договори не оду
ниже од пет до десет одсто од почетне цене. Да ли
ће преговори успети, зависи од много фактора, а
првенствено од разлога
продаје – од тога да ли се
продавцу жури, да ли од
тих пара треба да купи неку другу некретнину или,
не дај боже, ако је дужан... Премда, у таквим
случајевима,
углавном
јавни извршитељи решавају проблем – напомиње
Медић.

Због доласка страних инвеститора у Панчево станови добијају на тражњи. Притом, у последње време и све више људи
из Београда и с разних других
страна размишља о досељавању у наш град. А овдашње тржиште некретнина нарочито је
експлодирало откад је председник Србије најавио да ће у
скорашњој будућности још једна светски реномирана компанија („Brose”), која се бави производњом електромотора, у догледно време изградити погоне у нашој северној привредној зони.
Он је поводом тога казао да
је Панчевцима „упала секира
у мед”, јер ће у перспективи,
у нашем граду станови вредети „трипут више него у
Београду”.

Са 600 на 800 евра
Председникове речи одмах су
се одразиле на овдашње тржиште
некретнина,
каже
Александар Медић, који већ
двадесет година води агенцију
„Премијер”, додајући да овакав
удар на цене у досадашњој каријери није доживео.
– Већина људи, пре свега продавци станова, решили су да
искористе ту изјаву, па су подигли цене, може се рећи унедоглед. И то преко ноћи. Да ли
ће то на тржишту некретнина
имати реалан и далекосежан
ефекат, тешко је рећи, али је,
према мом мишљењу, то засад
лоше. Наиме, пре те фамозне
изјаве просечна цена, рецимо,
старих станова била је око
шестсто евра по квадрату, а дословце већ неколико
минута
доцније неки клијенти су ми јавили да,
уместо поменутих
шестсто евра
по квадрату,
т р а ж е
осамсто.
Нема друге, него да
их је на то
навела најава првог

човека државе да ће у Панчеву, с доласком компаније
„Brose”, станови коштати три
пута више – наводи Александар Медић.
А колика ће тачно бити поменута цена, зависи(ће) од много фактора, попут квадратуре,
положаја или насеља. Ипак, да
ли ће станови ићи по тој или
некој другој тарифи, одлучиће
однос тражње и понуде.
Медић каже да на формирање вредности толико жељеног квадрата пресудно
утичу и локација, спратност и опремљеност.
– Гарсоњере, једнособни станови, као и троипособни и четворособни увек су били најтраженији, односно

Оријентационе процене просечних цена
по квадрату стамбеног простора (€)
30 м2

60 м2

Куће

Центар

700–750

600–650

500

Тесла/Котеж

650–700

550–600

450

Стрелиште

570

500

400

скупљи по квадрату. За разлику од, рецимо, двособних... Што се спратова
тиче, најатрактивнији

Цена кућа немерљиво је
јефтинија, а може се рећи и
потцењена у односу на станове. Тако се цене кућа у
центру крећу од 400 до 500
евра, док се на селима објекат од сто квадрата може
добити и за петнаест до двадесет хиљада евра. Нарав-

но, најцењенија су она која
су најближа Панчеву, попут
Старчева, Јабуке, Омољице... Кућа у Иванову од
осамдесетак квадрата ишла
је између десет и четрнаест
хиљада евра, што је у рангу
викендица у Песку. Али тренутно их нема...

Центар, па Тесла...

Александар Медић

Сива зона изградње може, али...
Нови станови у изградњи углавном ретко иду
преко агенција, а препорука је да се провери
да ли је такав стан картиран у кaтастру, да ли
је укњижен с постојећом документацијом, без
обзира на то да ли је започета изградња.
Показало се да у Панчеву није било већих
проблема или махинација. Суфинансирање у

су увек били други, трећи и
евентуално четврти. Станови у
приземљу и нарочито на последњем спрату по правилу су
јефтинији и до петнаест одсто.
С том разликом што је приземље нешто скупље, док се купци најтеже опредељују за последње спратове, пре свега зато што не верују у овдашње
лифтове, односно у њихове поправке. Притом, и равни кровови су велики проблем – истиче овај Панчевац.

Потцењене куће

сивој фази може да обори цену и за сто до
сто педесет евра по квадрату. Неко се определи да инвеститору да комплетан новац одмах, па после тога грицка нокте док не добије
кључеве. Неко даје у фазама, неко пола новца одмах, неко при примопредаји, неко при
укњижби...

Он као значајан хендикеп наводи и нелегализоване и, нарочито, неукњижене станове.
– Када је реч о локацији као
критеријуму, предњачи, наравно, центар града. Тамо квадрат добро опремљеног једнособног или двособног старог
стана од око 50 до 70 квадратних метара стаје око 700 евра.
Гарсоњере и једнособни станови могу да иду и до 800 евра.
То подразумева да је некретнина укњижена и да је добра
спратност. После ужег градског језгра најинтересантнија
је Тесла, где се станови крећу
од 600 до 650 евра по квадрату. Следе Котеж 1 и 2, Содара
и Стрелиште, где поменуте цифре варирају од 550 до 600,
па и 650 – истиче овај трговац
некретнинама.
Потенцијалне невоље могу
се очекивати са становима на
последњем спрату, и то пре свега код оних изнад којих су равни кровови.
– То је тешко уочити, а купци треба да обрате пажњу на
то да ли су плафони замазани, флекави или вешто скривени. Стање ствари најбоље ће
проверити ако оду на кров те
зграде или код суседа на истом
спрату, које треба темељно да
испитају о свим важним карактеристикама те зграде, па
и то какве су саме комшије.
Проблематични станови могу
бити и они који су на удару
кошаве, попут зграда на Содари. Једноставно, препорука
купцима је да се темељно

Шминка добро дође
Препорука продавцима је да
добро припреме стан за продају, нарочито када је у питању стари стан, јер то може
прилично да увећа цену.
Кречење се подразумева,
а вреди уложити у замену

столарије и инсталација.
Што се тиче, рецимо, постављања нових плочица у купатилу, то зависи од
профила купца. У преводу,
можда му се баш та боја не
допада...

Јагма за издавањем
Ниједна агенција се не бави
издавањем станова. Они који се рентирају прилично су
лоши, а и све су скупљи. На
то утиче и све више младих
информишу о будућем дому,
јер кад посао коначно буде
обављен, од кајања помоћи нема – наводи Медић.
Обрни-окрени, купцу би било најпаметније да се обрати
некој од десетак лиценцираних и доказаних панчевачких
агенција, које ће лако проверити сваки стан који је предмет трговине.
– Мислим да је мала могућност махинације. Могуће је да
неко није оверио уговор код
нотара или није укњижио стан
у Катастру непокретности. Са-

из региона који долазе да
студирају на стоматолошком
факултету, па је права јагма
у другој половини августа и
у септембру.
мим тим је себи скочио у стомак. Што се мене тиче, никад
нисам трговао неукњиженим
становима, то јест онима код
којих није регулисана правна
страна – каже Александар.
Напослетку, он додаје и једну свима интересантну пословну тајну: има периода када
месечно не може да прода ништа, а некад буде и четирипет станова. Иначе, у Панчеву преко педесет станова промени власнике у току једног
месеца.
Ј. Филиповић
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Да ли даваоци крви
плаћају партиципацију?

Наша суграђанка која редовно добровољно даје крв желела је да провери да ли је тачна информација да
су даваоци ослобођени плаћања партиципације.
На порталу paragraf.rs кажу да се, у
складу са чланом 50, тачке 3 и 4 Закона о здравственом осигурању, добровољним даваоцима крви, без обзира на број давања, обезбеђује здрав-

ствена заштита у пуном износу из
средстава обавезног здравственог осигурања без плаћања партиципације,
осим за лекове с Листе лекова, као и
за медицинско-техничка помагала и
имплантате. У закону је јасно назначено и да даваоци нису ослобођени
плаћања партиципације доживотно,
већ само у року од дванаест месеци
после сваког давања крви.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Ничему не служи,
а притом и не ради

Петак, 8. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАШТО СУ НАМ ЗГРАДЕ ОРОНУЛЕ

ФАСАДА ОГЛЕДАЛО НЕСЛОГЕ СТАНАРА
Сређивање фасада и кровова прописано је Законом о становању и одржавању зграда, а то су сада само неке
од бројих обавеза станара. Закон једино није предвидео где ће власници
станова пронаћи новац за ту нимало
јефтину авантуру...
Као што је већ познато, поменути закон оставио је станарима рок да до
12. децембра 2017. упишу своје зграде у Регистар стамбених заједница.
Тиме су зграде постале својеврсна
предузећа, добиле свој ПИБ и текући
рачун, као и управника, а станари су
добили додатне обавезе, издатке и
главобоље. Већ код обавеза је запело,
јер нису још увек сви с њима ни упознати, па се неретко, свесно или несвесно, оглуше о њих.
– Обавезе власника станова су, на
првом месту, да чувају заједничке делове зграде, као и да заједничке просторије, попут вешерница или бицикларника, користе сходно њиховој намени. Требало би да се ово подразумева, али у пракси баш и није тако.
Поједини станари, на пример, купе
нови шпорет или кревет, а стари само спусте у подрум, или ставе вешмашину у ходник, па се онда ту таложи отпад и све се претвара у ругло –
каже Емина Цветковић, један од осамнаест панчевачких професионалних
управника.

На равне части
Она објашњава да по закону све поправке и додатне радове у згради плаћају сви станари подједнако.
– Када се одабере управник зграде,
на првој скупштини се доноси одлука
о месечним трошковима зграде сходно потребама: за лифт ако постоји,
хидроцил, чишћење... Сума не сме
бити нижа од оне предвиђене одлуком локалне самоуправе. За текуће
одржавање то је 300,54 динара по стану, док се за инвестиционо улагање
цена одређује по квадрату. Када се

На фасадама се године могу јасно избројати
све сабере, испада да месечни трошак износи од 600 до 1.500 динара
по стану. Све остало се додатно плаћа. Ако неко одбија да плати, следи
редовна процедура извршења – каже
наша саговорница.
Највећи проблеми у готово свакој
згради у Панчеву тичу се управо сређивања фасада и кровова.
– Камен спотицања у највећем броју случајева представља инвестиционо одржавање, јер су фасаде и кровови заиста велика инвестиција и та минимална сума која је прописана градском одлуком није довољна, већ станари додатно плаћају рате за такве
поправке. Сви радови зависе од платежне моћи власника станова, а зна
се каква је она у већини случајева.
Ми професионални управници срећни смо што смо у око 50% зграда

ДО ДАТ НИ ПРИ ХОД ЗА НАЈ СРЕЋ НИ ЈЕ
Поједине зграде имају ту „срећу” да су смештене на локацијама погодним за постављање антена мобилних оператера, што им доноси значајан
приход. Ипак, таквих је случајева у Панчеву мало.
– Приход који зграде остварују по овом основу износи 300–400 евра,
али нажалост то не може добити свака зграда, јер се антене стављају само на мањем броју локација, а и у тим случајевима грађевина мора имати и одговарајуће техничке услове. Неколико зграда у којима радим као
професионални управник има такве антене, а борим се за то да их буде
још – каже Цветковићева.

Судбина није била наклоњена сиротом „лименом парку” од самог његовог настанка 2009. године. Идеја да
се на осунчаном платоу поставе клупе с металним наслонима, који ће лети бити усијани, а зими ледени, никада никоме није била сасвим јасна.
Стога је трг одмах након реконструкције постао предмет спрдње и подсмеха, али и извор незадовољства многих наших суграђана. Оправдано.
Убрзо су и дрвени делови намењени за седење иструлили, а део њих је
и ишчупан, па су тако клупе постале
потпуно неупотребљиве. И не само
то, зарђали ексери који су остали на

Без струје делови Панчева
и Старчева
Како најављују у „Електро вој во ди ни”, због
планираних радова,
у петак, 8. новембра,
без струје ће, од 8 до
12 сати, бити део Ружине улице од Светозара Милетића до Моше Пијаде и Ружин просек; од 9 до 13.30 Кајмакчаланска улица од трафостанице до
пруге с просеком (код броја 58-а);
од 9.30 до 11 сати Улица Пере Сеге-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

динца, а од 11.30
до 12.30 Лет ња
улица.
У по не де љак,
11. новембра, од
9.30 до 10.30, искључења су плани ра на за део
Старчева, и то за део
Зимске улице од Матије Гупца до 4. октобра
и део Улице Петра Драпшина од Зимске до Наделске улице.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

Да комшији цркне крава
Но у зградама није само споља јадац.
Управници наилазе и на многе друге
проблеме.
– Са станарима стално имамо проблеме, од оних техничких, који се тичу непријављивања подстанара или
промене броја чланова домаћинства,
до лоше сарадње у случају хитних интервенција. Дешава се често да буде
поплава и да једва дођемо до власника спорног стана. Неретко су највећа
препрека управо лоши међуљудски
односи међу комшијама. Велики проблем је и нехигијена услед великог
броја кућних љубимаца по зградама.
Срећом, није у свим зградама тако и
можемо рећи да смо успели доста тога да решимо. Полако се и власници
станова навикавају на нов закон...
Остаје нам да се боримо и да покушамо да заједничким снагама побољшамо услове у свакој стамбеној заједници – закључује Емина Цветковић.

НАША АНКЕТА

местима где даске недостају претворили су ове „експонате” у озбиљну
претњу по безбедност свих наших суграђана, посебно оних најмлађих.
И као да све то није било довољно,
летос се, у ноћним сатима, неко аутомобилом закуцао у ове справе за мучење, дајући им баш онај „фајнал тач”
– завршни гланц, прстохват магије,
трешњицу на врху торте... Назовите
то како желите, резултат је свакако
ужасан. Колико ћемо се још бламирати са оваквом инсталацијом у центру града, није познато, али ништа не
наговештава да ће овај проблем бити
решен у скорије време.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

засад успели да обезбедимо противпожарне апарате и што смо заменили неколико улазних врата. И за то
смо по годину дана скупљали новац.
У свим осталим случајевима радови
су немогући због недостатка новца,
поготово у зградама где већину станара чине пензионери – објашњава
Цветковићева.

НАША АНКЕТА: КУПУЈЕТЕ ЛИ ПОЛОВНУ РОБУ?

Као ново, а јефтино

Н. БОРАК

О. ТИРМЕНШТАЈН

Економска криза утицала је на то да
у нашој земљи, као печурке после кише, на сваком ћошку ничу продавнице секондхенд гардеробе. Купујемо и
половне аутомобиле, намештај, књиге, па чак и обућу.
Питали смо наше суграђане пазаре
ли они половну робу или се радије
опредељују за нову.
НЕДЕЉКО БОРАК, пензионер:
– Куповао сам половно. Одећа на
мени, на пример, није нова. За аутомобил тренутно немам новца, па о
томе и не размишљам. Коришћени
намештај не бих куповао.Одећа може да се опере, за разлику од ормара.
Половна књига, исто тако, може да
дође у обзир.
ОЛИВЕРА ТИРМЕНШТАЈН, пензионерка:
– Купила бих и половне књиге и
намештај и аутомобил. Прегледала

М. МИЛИНОВИЋ

Н. ПОПОВИЋ

бих све детаљно пре него што бих купила. Једино ношену одећу не бих
куповала, зато што је ионако имам
превише.

Н. МАРКОВИЋ

Ђ. ДОБРОСАВЉЕВИЋ

кола долазе у обзир, а о намештају
бих већ морала двапут да размислим.

МИРЈАНА МИЛИНОВИЋ, ученица:
– Куповала сам половне књиге. Гардеробу, искрено, не бих носила после
неког. Разлог је тај што имам доста
осетљиву кожу и због тога немам ту
сигурност као код својих мајица и
блуза. Половна кола бих узимала, а
кревете и софе не, из истих разлога
као ни веш. Људи су на томе спавали.
Није ми хигијенски.

НЕБОЈША МАРКОВИЋ,
инжењер производног машинства:
– Носим половну одећу. Што се кола тиче, само први аутомобил који
сам имао био је нов. Наредна три су
била половњаци. Не желим да купујем коришћени намештај и половну
белу технику. Не знам зашто, али не
бих. Књиге сам куповао нове док је
било боље време, а скоро сам ћерки,
која је професорка, купио јако добро
очуваног Нушића.

НИКОЛИНА ПОПОВИЋ, ученица:
– Књиге су нам потребне, редовно
их користимо, па бих то узимала половно. Коришћену одећу не купујем,
али знам доста људи који то чине и
задовољни су. Али не треба на свакаквим местима куповати гардеробу,
треба бирати. Што се осталог тиче,

ЂОРЂЕ ДОБРОСАВЉЕВИЋ, радник:
– Ношене мајице купујем по 100, а
јакне по 200 динара. Криза је, сви су
тога свесни. Људи често лажу једни
друге, не желе да признају како живе.
Купио бих и већ коришћене аутомобиле.
Ј. Катана
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СУ ПУТОВАЛИ ДАЛЕКО

ШАРЕНИЛО УКУСА, МИРИСА И ЉУДИ
Путовања су лековита. Хране нашу
душу и изазивају радост, а чудесни
предели, занимљиве грађевине, храна која заводи, људи које срећемо…
оплемењују нас и заувек остају у нашем сећању... Неки наши суграђани
видели су места о којима се машта и
са ових путовања донели несвакидашња искуства…

Свет

Јапан
Јелена Трифуновић (40) ради као
стручна сарадница за здравствену делатност и добровољно давалаштво крви у Црвеном крсту Панчево. Воли да
путује, а недавно је са својим супругом боравила у далеком Јапану.
– Морам признати да када ми је
супруг предложио да путујемо у Јапан, то ми није деловало привлачно
као неке друге дестинације. Али пристала сам јер сам знала да Јапан важи за земљу која је специфична по
много чему – прича Јелена.

Јелена Трифуновић
Та земља је позната по разним технолошким иновацијама, па је Јелена очекивала да ће све бити у том
духу, али се изненадила кад је видела да није све тако „сајбер” као што
је мислила.
– Јако су практични, тамо свака ситница има смисао. Општи је утисак да
све савршено функционише и да се
све одржава. На пример, на станицама метроа су сатови са сказаљкама,
али сви они показују исто време, нема
сата који касни или жури. Возови долазе тачно на време, што је за нас потпуно невероватно. Сви поштују правила, па без обзира на то што су свуда
гужве, нема сударања. Просто, зна се
ко се којом страном креће и тога се
држе. Врло су обзирни, тихи, смирени, вредни – прича нам Јелена.
Током посете обилазили су историјске храмове који делују потпуно
бајковито.
– Кјото је на мене оставио најјачи
утисак због бројних храмова. За њега
кажу да је срце Јапана, јер се тамо
налази највише историјских грађевина. У кварту који се зове Гион могу се
видети и гејше, које су атракција за
туристе. Тај кварт је окружен дрвеним кућицама с клизним вратима и
лампионима које виђамо на филмовима – објашњава Јелена.

Кина
Миљана Жутић (24) по занимању је
куварица, а последње четири године
путује по свету с ранцем на леђима.
Снимке са својих путовања поставља
на „Јутјуб” канал „Сербијан травелер”.
Најудаљеније одредиште које је посетила јесте Кина.
– У Пекинг сам из Панчева ишла
аутостопом, а пут је трајао двадесет
четири дана. Ни у једном граду нисам се заустављала, јер сам пре тога
већ била обишла све земље око нас, и
ближе и даље. Протутњала сам кроз
Румунију, Украјину, Русију и Казахстан да бих стигла до Кине – прича
нам Миљана.

Миљана Жутић
На њу је та земља оставила јак утисак због своје величине, броја становника и противречности којих има на
сваком кораку.
– Храна у Кини је најбоља храна
коју сам игде јела. Имају све и ништа
ми није недостајало иако сам вегетаријанац. Њихова кухиња укључује пуно врста поврћа и воћа и некаквих
морских трава, као и сирева, и ја таква јела нисам налазила у другим деловима света. Свидело ми се и то што
једу штапићима, јер ја сам и куварица по професији и велики гурман који ужива не само у укусу и изгледу
хране него волим и да се играм њоме
– објашњава Миљана.
Кинези су веома гостопримљиви,
али за Европљане некада њихов начин размишљања нема смисла.
– Једна Кинескиња је украла моју
камеру и морала сам да се борим и
да говорим да нећу да одем оданде
док ми је не врате. Други њени суграђани су је пустили да оде, а мени нису дали да је пријавим. Значи, имају
они и добрих и лоших особина. Волим да будем објективна и да сагледам све и кажем увек онако како јесте – прича нам Миљана.
Миљана је посетила Мађарску, Словачку, Аустрију, Италију, Француску,
Швајцарску, Луксембург, Немачку,
Данску, Чешку, Грчку, Албанију, Црну Гору, Босну и Херцеговину, Хрватску, Словенију, Бугарску, Турску, Иран,
Пољску, Белорусију, Украјину, Румунију, Бугарску, Израел, Палестину,
Јордан, Египат, Судан, Грузију, Азербејџан, Јерменију и многе друге земље. Сва та путовања утицала су на
формирање њене слике света.
– Свет је као слагалица: што више
делова склопиш, јасније видиш слику. Свако моје путовање изоштрава
ту слику – закључује Миљана.

Хаваји
Офталмолог др Драган Станковић (54)
први пут је отишао на далеко путовање, на крстарање Нилом, пре шеснаест година. Сада најчешће обилази
европске земље, а Француска му је
најдража.
– Најдаља дестинација на којој сам
био су Хаваји. Био сам у Калифорнији и требало је да део времена проведем на мору, па сам одабрао Хонолулу. Плаже у Калифорнији су лепе,
али Пацифик је хладан. Из Лос Анђелеса сам летео скоро шест сати, а испод мене је све време био бескрајни
океан. У Хонолулуу сам био смештен
подно угашеног вулкана Дајмонд Хед,
одакле се пружа поглед на небодере
тог милионског града. У унутрашњост
вулкана се улази кроз тунел, а растиње подсећа на савану: висока трава и
ниско бодљикаво дрвеће. У једном

делу налази се јако пуно степеника који воде до обода кратера, одакле се
пружа још лепши поглед на Хонолулу
и океан – прича сликовито Станковић.
На Хавајима је пробао и воће које
је типично за ово поднебље – макадамију.
– Једна од најлепших плажа је Ханаума Беј, на којој се налази корални
гребен који је заштићен законом, али
најјачи утисак на мене је оставио природни резерват Куалоа, са зеленим
брдима, нестварно лепим, па није чудно што је радња филма „Парк из доба
јуре” била смештена баш тамо – прича нам Станковић.

Куба
Драган Бланушић (64) радио је као
монтажер у РТС-у, а тренутно је не-

Емилија Тођераш (37), професорка
енглеског језика, каже да „једноставно воли да путује”.
Уме да на аеродром стигне „натронтана”, с више слојева гардеробе
на себи него што црни лук има љуски, само да би могла два месеца да
путује с малим ранцем.
– Негде у Мароку, у аутобусу, упознам једну Швеђанку, и заједно изнајмимо собу. Онда ми она исприча
да је у јулу 2014. године возила бајс
од Шведске до Уганде и да је том приликом прошла кроз Србију. Показује
ми места на мапи, сећа се и дворишта
у коме је поставила шатор и необичних људи у пиџамама који су се ујутру око шатора знатижељно окупили.
И ја онда схватим да је реч о Ковину
и да је преспавала у дворишту болнице, на стотинак метара од мог тадашњег стана – прича Емилија.
Сећа се и како је у сеоцету на југу
Италије с једном многобројном породицом за време локалног фестивала правила пицу наполитану:
– У позадини трешти тарантела, а
на тераси организовани хаос: једна
група жена меси тесто, деца додају
надев, мушкарци га убацују у пећ,
друга деца набацују готове пице на
тањире и трчећи их носе на тезгу где
се продају. И тако хиљаду пица сваке
вечери! Смеју се, певају, надвикују,
мене дозивају: „Емииилииија!”
– А у Мароку су сељани организовали типичну мароканску свадбу за Руса
који је своју девојку запросио тако што
је усред ноћи у пустињи на песку

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Фо”
Џ. М. Куција
Почетком
осамнаестог
века, након
што из би је
по бу на на
броду, Сузан
Бартон плута на сплаву
и на и ла зи
на остр во
усред бес крајног мора. Остр во
на се ља ва ју
са мо два ста нов ни ка: чо век по
имену Крусо и његов неми слуга
Петко. С временом Крусо и Сузан
постају љубавници. А онда их случај но про на ла зе, али Кру со не
успева да преживи пловидбу до
Лондона.
Два читаоца који до 13. новембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „С ким бисте волели да
будете сами на пустом острву?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Тло под њеним
ногама” Салмана
Руждија

Емилија Тођераш
запослен и чека пензију. Пре три године брат његове супруге поклонио
им је карте за долазак у Канаду,
а затим су отишли и на Кубу.
– Одлазак на Кубу нисмо ми
организовали и планирали, то је
дошло изненада. Били смо одушевљени. Боравили смо у ол-инклузив ризорту у близини места
Варадера – прича Драган.
Људи су смирени, гостољубиви и весели.
– За време нашег боравка била је нека прослава у хотелу. Сви
су играли и били задовољни. Ми
из старије генерације памтимо
да је тако некада било и код нас
– сећа се с носталгијом Драган.
Њега је тај хотел подсетио на
Хрватско приморје седамдесетих
година.
– У хотелу је храна била разноврсна, а занимљиво је то што се
већина јела од рибе и од јаја спрема испред госта – прича нам он.
На овом путовању посетили
су и град Варадеру и успут обишли цело
острво.
– Шаренило
кућа и „лежерна” архитектура су оно што
од мах при ме тите. Оно што
је
по себ но
атрактивно јесу
так си во зи ла.
Так си сти во зе
олдтајмере који изгледају као
путујућа историја, а често се
у ту ри стич ке
сврхе користе и
коњске запреге
Драган Станковић – каже Драган.

направио ватру у облику реченице „Ралина, желиш ли да се удаш за мене?”.

Ово је прича о Вини
Апсари, вољеној певачи ци бо жанственог
гласа, која
је не ста ла
на кон зе мљотреса у
Мексику.
За тим, о
Ормусу Ками, њеном
верном љубавнику, који је проналази, губи, тражи, изнова и изнова, кроз мелодичан сплет живота.
И на крају, ово је прича о Раију,
оданом фотографу који је волео
Вину откад зна за себе, из прикрајка, увек чекајући на њен знак.
Два читаоца који до 13. новембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Због чега сте ви изгубили
тло под ногама?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
Драган Бланушић
Било је песме и игре, вечере, традиционалне ношње и осликавања шака
свих званица каном: права свадба! –
прича са осмехом на лицу Емилија.
Она на „Фејсбуку” има своју страницу „Е. Т. на путу”, где бележи занимљиве ствари са својих путовања.
– Кад се вратим у Панчево, свако
кога сретнем пита ме које је моје следеће одредиште, а ја кажем да не
знам јер прво морам да вратим дугове. Ишчупаћу се, скупићу паре до следећег распуста некако. Не морам да
купујем ништа, издржаће чизме и ову
зиму. А онда... Све чешће помишљам
на Грузију. Предивна је Грузија, кажу
– каже сањалачки Емилија.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
колико је тешко открити своје право ја. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:
„Моје право ја нико осим мене
не може да види. За остатак света
сам фина и љубазна, а у ствари...
боље да не знате.” 064/2003...
„Питајте политичаре колико им
је тешко да свету открију своје право ја.” 063/1191...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта је за вас нестварно, а стварно:
„За мене је нестварно да живиш
у земљи у којој је одлазак у позориште и биоскоп луксуз. А то је
стварно.” 064/3903...
„Нестварно, а стварно је кад стварно данас добијеш плату, а она испари у року од пар дана и постане
нестварна.” 065/5528...
Д. К.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Представе
Петак, 8. новембар, 20 сати, дворана Културног центра: представа „Љубав у Савамали” Ивана М. Лалића.
Субота, 9. новембар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа „Мачак у чизмама”.
Уторак, 12. новембар, 19.30, сцена Културног центра: кабаре
„Зашто баш он?” Зоране Божовић.
Среда, 13. новембар, 19.30, дворана Културног центра: представа „Виолина, даире и пегла” Николаја Кољаде.

Изложбе
Петак, 8. новембар, 13 сати,
Народни музеј: изложба посвећена двестотој годишњици рођења проте Василија Васе
Живковића.
Петак, 8. новембар, 15 сати, галерија Дома омладине: отварање изложбе дечјих радова
„Тканице, појасеви, колани”.
Петак, 8. новембар, 19 сати,
Народни музеј: изложба слика
Вука Вучковића под називом
„Узбудљиви градови”.
Среда, 13. новембар, 19 сати,
Галерија Милорада Бате Михаиловића: изложба слика малог
формата „Резонанцију дај ми,
Боже” Јагоде Живадиновић.

Музика
Петак, 8. новембар, 20 сати, Дом Војске Србије: концерт фолклорних ансамбала („Етно глас”).
Субота, 9. новембар, 18 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт певачких група („Етно глас”).
Недеља, 10. новембар, 18 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт певачких група.

Петак, 8. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШЕН ДВАДЕСЕТ ДРУГИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

НАСТУПИЛЕ СВЕТСКЕ ЛЕГЕНДЕ ЏЕЗА
У пратећем програму
учествовали ученици
музичких школа у
Београду и Суботици
Панчевачки џез фестивал, који је Културни центар Панчева
организовао већ двадесет други пут, завршен је у суботу, 2.
новембра. Током три фестивалска дана наступило је девет
састава из САД, Аустрије, Италије, Мађарске, Израела и Србије.
Пр ве фе сти вал ске ве че ри
свирале су највеће звезде, састав „Cross Currents Trio”, који
чине легендарни контрабасиста Дејв Холанд, саксофониста
Крис Потер и индијски перкусиониста и таблиста Закир Хусаин. Концертни програм отворио је панчевачки пијаниста
Драган Ћалина, који је представио дебитантски албум са
својим квартетом, а вече је затворио део састава „Little Rosies Kindergarten”. Аустријски
бенд наступио је уместо израелског састава „Shay Hazan Quintet”, који је због проблема са
авионским летом одржао концерт наредног дана у фоајеу
Културног центра Панчева.
Друге вечери Панчевачког
џез фестивала, у петак 1. новембра, одржана су три концерта

Тематски програм
Субота, 9. новембар, 11 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: радионица учења народних песама Баната („Етно глас”).
Недеља, 10. новембар, 11 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: радионица учења народних песама из Баната.

МОЈ

избор

МОЈ

О крилима и чудима
Александра Филиповић,
писац
Несрећа не долази сама. Често јој претходе слободни избори – вели јунак мог романа
„О крилима и чудима”, који
је објавила издавачка кућа
„Лагуна”. Преда мном су избори који, надам се, неће изазвати никакве несреће. Лик
из моје књиге би на ово додао: начин да избегнете последице јесте да не чините
узроке. Међутим, оглушићу
се о савете сопствених јунака
и начинићу узроке и изборе.
Одабраћу књиге, филм и музику које волим. Уметност
има моћ да нам промени живот, само треба да јој се препустимо.
КЊИГА: Волим књиге због
којих машта буја и које истовремено могу да читају и деца и одрасли. Стога сам одабрала две управо такве. Прва је „Сара и заборављени
трг” Зорана Пеневског. Овај
чудесни роман нас, кроз потрагу девојчице Саре за баком, упознаје с нестварним
просторима и маштовитим
ликовима. Уз бројне духовите епизоде и језичке игре, у
току потраге за баком, Сара
истовремено трага за нечим
дубоким и суштинским што
ће одредити њено детињство.
Друга књига је збирка приповедака која ми је обележила младост – „Вечери у
сеоцету крај Дикањке” Николаја Васиљевича Гогоља.
Ђа во ли и ве шти це ов де

Страну припремила

Мирјана
Марић

имају особине људи и често
би ва ју и сме шни и бес по моћни. Док читате, у вама
се комешају топлина и језа,
смех и страх. Јунаке и волите и мр зи те. По не кад
истовремено.
ФИЛМ: Будући да пишем
и сатиру, први филм који ми
падне на памет када ме неко
упита за препоруку је сатирична драма Федерика Фелинија – „Амаркорд”. Тајанствен и поетичан, с дивном
фотографијом, филм на духовит и сатиричан начин приказује ускогрудост и ограниченост провинције у Италији
тридесетих година двадесетог века, за време владавине
цркве и фашизма.
МУЗИКА: Јесен је мени време за Тома Вејтса. Музички
критичар Данијел Дурхолц је
Вејтсов храпави баритон описао као глас који је био „потопљен у бурбон, остављен на
штављење на неколико месеци, а онда изнет напоље и
прегажен колима”. Његова
музика је непредвидљива и
опседнута темама као што су
боемија, пиће и пакао. Савршена за јесен.

реномираних састава из Аустрије, САД и Мађарске. Главни програм је отворио несвакидашњи биг бенд из Аустрије
„Little Rosies Kindergarten”, са
својом оригиналном визијом
авангардног џеза. Након њих
наступиле су звезде вечери:
амерички бубњар Марк Ђулијана и његов састав „Beat Music”, једна од водећих група савремене светске џез сцене. Вече је затворио мађарски „Peter
Rozsnyoi Trio”, који на деликатан начин тумачи славну историју клавира у џезу.
Треће фестивалско вече, у
суботу, 2. новембра, отворио је

та лен то ва ни до ма ћи са став
„МИНГ квартет”, а главне звезде на затварању били су двоји ца тру ба ча: Аме ри ка нац
Чарлс Толивер, који је са својим бендом обележио педесет
година од изласка деби албума „Paper Man”, и један од најпознатијих европских трубача,
Италијан Паоло Фрезу.
Чарлс Толивер је рекао да се
и даље осећа младим.
– По начину на који изводимо музику, ми смо заправо у
нашим двадесетим. Срећни смо
што можемо да наступамо у
на шим го ди на ма. Али ми
бринемо о нашем физичком

здрављу и докле год је тако,
моћи ћемо да наступамо – рекао је Толивер.
Један од најпознатијих италијанских џез музичара Паоло
Фрезу свој пројекат „Tempo di
Chet” започео је као позоришни комад.
– Били смо четири месеца
заједно на турнеји, у великим
позориштима, у Милану, Венецији... Сада смо одлучили да
искористимо тај материјал за
регуларне концерте. Али без
обзира на то да ли свирамо у
позориштима и клубовима, наш
однос је увек исти. Компонујемо музику о Чету Бејкеру и
комбинујемо је са стандардима – рекао је Фрезу.
У пратећем програму фестивала, у фоајеу Културног центра Панчева, одржане су промоције књиге „Jazz Face” Војислава Пантића, монографије
„Двадесет година Панчевачког
џез фестивала”, као и неколико издања Давора Хрвоја. Ана
Андерлух из састава „Little Rosies Kindergarten” одржала је
соло наступ, а публика је током три дана могла да погледа
изложбу фотографија Драгослава Недића. На програму су
били и јавни часови ученика
музичких школа из Београда и
Суботице, као и традиционални поноћни џем сешни.

КУЛТУРНО-КЊИЖЕВНА МАНИФЕСТАЦИЈА

Једна издавачка година у једном дану
Новинско-издавачка установа
„Либертатеа” из Панчева, која
је јединствена и једина установе такве врсте Румуна из АП
Војводине и Републике Србије, у четвртак, 31. октобра, доделила је Награду за најбољу
књигу ЦПЕ „Либертатеа” из
2017. и 2018. издавачке године. Признање је уручено у оквиру осамнаесте културно-књижевне манифестације „Једна
издавачка година у једном дану”, која је настала 1988. године и одржава се, с мањим или
већим паузама, преко тридесет година, а посвећена је књигама и ауторима те установе.
Наредне године она обележава седамдесет пет година постојања и рада, а до сада је објавила око хиљаду наслова књига у континуитету.
Стручни жири у саставу председник проф. др Вирђинија Поповић из Новог Сада и чланови проф. др Еуфрозина Греонеанц из Вршца и Васа Барбу,
књижевник из Уздина, одлучио

је једногласно да Награду за
најбољу књигу ИД НИУ „Либертатеа” из 2017. и 2018. издавачке године додели књижевници Мариори Стојановић
из Београда за роман на румунском језику „Casa de nisip”
(„Кућа од песка”), који је објављен 2018. године. Награда се
састоји од уметничке слике академског сликара Емила Сфере

из Панчева и јединствене дипломе коју је дизајнирала графичка уредница „Либертатее”
Михаела Давид Тарбук из Новог Сада.
У конкуренцији за ову престижну награду било је шеснаест књига различитих жанрова
(белетристика за децу и одрасле,
књижевна критика, историја
књижевности, као и годишњаци)

на румунском и у преводу на
српски језик, или као двојезично издање – осам из 2017. и
осам из 2018. издавачке године, следећих аутора: из 2017.
године – Ања Арсић, Лазар П.
Малајмаре, Мариоара Баба (пост
мортем), Славко Алмажан, Симона Лазареану Попов, Марина Анкаицан, Јоан Баба, као и
„Алманах Либертатеа”, а из 2018.
године – Јонел Лазар, Лазар П.
Малајмаре, Мариоара Стојановић, Брандуша Жујка, Мирча
Лелеа, Флоријан Копча, као и
„Алманах Либертатеа”.
На свечаности су говорили
професорка Маријана Голомејић из Вршца, која је председница Управног одбора НИУ
„Либертатеа”, Нику Чобану, директор куће „Либертатеа”, и
Васа Барбу, одговорни уредник
Издавачке делатности „Либертатеа”. Присутнима су се обратили или прочитали одломке
или песме из својих књига аутори који су у конкуренцији за
ову значајну награду.

ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТИ САЛОН УМЕТНОСТИ ПАНЧЕВА

Виђење слободе
У Галерији савремене уметности у уторак, 29. октобра, отворен је четрдесет девети Салон
уметности Панчева, на којем
су представљена дела овогодишњих учесника. Прва награда
додељена је академском сликару Небојши Јоцићу, а друга
Зорану Деранићу. Тема овогодишњег салона била је „Принудна слобода”, на коју су одговорила тридесет два уметника, чији ће радови бити изложени до 15. новембра.
Учествовали су Предраг Бачкоња, Мимица Миљана Алексић, Габријела Булатовић, Милан Булатовић, Зоран Деранић,
Василије Доловачки, Никола
Драгаш, Ђерђ Ереш, Милица
Грбић, Небојша Јоцић, Горски
Кабадаја, Жељко Комосар, Милица Крстић, Драгана Купрешанин, Јелена Лалић, Милан
Манић, Ивана Маркез Филипо вић, Ка та ри на Мар че тић,
Александра Милосављев, Чедомир Милосављевић, Снежана
Миротић, мр Владана Молдо-

ван, Нада Оњин Жужић, Милован Панић, Весна Павловић,
Дејан Ратковић, Мирослав Савков, Шеберле Шандор, Емил
Сфера, Милан Шиљковић, Ивана Штопуљ и Иван Величковић.
Салон уметности Панчева
представља важан уметнички
догађај, који је настао 1972. године по угледу на Октобарски

салон Београда, ревијалну годишњу изложбу ликовне уметности. Иако је с временом мењао
концепције, па је тако у периоду деведесетих функционисао
као ауторска изложба, представља манифестацију с дугом традицијом и континуитетом, који
су јој обезбедили међународни
углед. Бројне су области визуел-

ног и ликовног истраживања за
која се уметници опредељују:
дизајн, видео-арт, скулптура, графика, сценографија, костим, мозаик, фотографија, керамика,
графички дизајн, архитектура...
Жири је одлучивао у саставу:
мр Бранко Раковић, историчар
уметности Димитрије Јованов
и Ивана Маркез Филиповић.
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НАШ ГОСТ: ВЛАДИМИР БОЖИЧКОВИЋ, ВАЗДУХОПЛОВНИ ИНЖЕЊЕР

РАДОСТ СТВАРАЊА
Владимир Божичковић (46), ваздухопловни инжењер, рођен је
и одрастао у Панчеву. Одрастао
је уз авионе, јер му је отац такође био инжењер и пилот. Доста времена је проводио на аеродрому, па није ни било чудно када је пожелео да се опроба
у пилотској школи. Имао је доста успеха у томе, али се 1992.
године ипак определио за студије на Машинском факултету.
Са оцем је покренуо сервис за
мање авионе, који је радио једанаест година. Након што су
га продали, отишао је у иностранство и његов животни пут
креће у неком новом правцу...
l Колико вам је значило то
што сте на почетку каријере
радили тако озбиљан посао као
што је сервисирање авиона?
– Било је веома узбудљиво.
Како је време пролазило, стицали смо нове цертификате и
ширили посао. Радили смо и
ремонт авио-мотора, што је веома сложен технички процес.
Пуно сам научио, јер је то био
одличан извор знања и праксе.
У једном тренутку сам прешао
на менаџерски део посла. Сервисирање авиона је везано за
велики новац, што код нас никада није био случај, а летети
с мало новца је ризично и тешко. Одлучили смо да продамо цертификате сервиса 2004.
Највећа вредност тог сервиса
су били људи који су у њему
радили, који су затим прешли
у друга авио-предузећа у земљи и иностранству.
l Ви у том тренутку одлазите у иностранство?
– Пружила ми се шанса да
одем у Аустрију, у предузеће
„Панкл”. То је фирма која се
бави производњом ауто-делова
високог квалитета. Тачније, израдом делова за тркачке аутомобиле. Радили су мале серије,
које су уско специјализоване и
оптимизоване. Привукла ме је
понуда да се школујем из области методе коначних елемената и да радим на оптимизацији
дизајна врхунских аутомобила.
Пријавио сам се и примили су
ме. У том тренутку сам био ожењен и имао једно дете. Било је
тешко одлучити се на одлазак,
али касније је за мном дошла и
породица па је све било другачије. Моја каријера тамо је трајала четири године.
l Шта је метода коначних
елемената?
– То је покушај симулације
стварности на основу математичких модела. Могу се симулирати различите појаве, као
што су протицање ваздуха или
течности око предмета у виртуелном простору, деформација и напрезање у материјалу,
електростатичке појаве... Одлична метода ако желимо да
оптимизујемо дизајн. На релативно једноставан начин имамо увид у понашање материјала, тако да смо у великој предности у односу на инжењере
који ову методу не користе. Ова
метода се често користи у авио
и ауто индустрији да би се смањила тежина делова, а уједно
повећала крутост и радни век.
l Да ли је било лако напредовати у том окружењу?
– Био сам три ме се ца на
пробном раду, а онда су ме ставили у тим с још једним инжењером. Нас двојица смо радили прорачуне за велики тим
дизајнера. Добијали смо само
најзахтевније и најтеже пројекте, јер се метода коначних
елемената користи само за најбитније пројекте. Било је јако
интересантно у професионалном смислу. Имао сам прилику да радим на најбољим аутомобилима на свету, да конструишем погонску осовину, носач
точка, хомокинетичке зглобове итд. Радио сам делове за
многа врхунска возила, између

осталог и за неколико тимова
„Формуле 1”, DTM, NASCAR и
рели-возила.
l Шта је био највећи изазов?
– У принципу је нека друга
возила било теже инжењерски
радити од „формуле 1”. То су
била рели-возила. Један од најдражих пројеката тамо је био
побољшање погонске осовине
на „фолксвагену туарегу”. Добио сам задатак да продужим
век трајања осовине. Уз помоћ

методе коначних елемената
установио сам да је осовина
поприлично већ оптимизована, али проблем је био у великој крутости належућег дела.
На основу тог закључка, урадили смо дизајн који није личио ни на један претходни, тако да је било много скептичних инжењера и било је изазовно убедити их у такво решење. После производње смо
га тестирали и били смо веома
задовољни производом нетипичног размишљања.
l Ипак сте се вра ти ли у
Србију?
– Родило се и друго дете, након чега смо се вратили овамо. У почетку сам радио мало
преко интернета, а и у неким
београдским фирмама, а онда
ми је Милорад Илић, тадашњи
директор, предложио да дођем
да радим у Машинској школи.
Нисам никада помишљао да
радим с децом, али сам променио мишљење кад сам почео. Овај посао може да буде и
леп и интересантан, поготово
када се ради у стручној школи.
l Радили сте с децом неке
веома занимљиве пројекте?
– Милорад је инсистирао да
променимо начин рада и да
уведемо неки вид дуалног образовања и за четворогодишње
смерове. Замислио је да се раде пројекти у школи, а да ученици учествују у развоју од идеје до реализације. Допала ми
се та идеја, а и ученици су се
заинтересовали. Бирали смо
пројекте у које је могло да буде укључено што више ђака са
што више смерова. Колега Светислав Секулић је већ радио
неке пројекте када сам ја дошао – направио је с децом електрично возило. Оно није савршено, али је он сео и с децом
то нацртао, развио и направио
функционални прототип. То је
било веома инспиративно за
мене. Данас имамо више пројектних тимова, али међусобно сарађујемо на различитим
пројектима. Ја помажем око
оп ти ми за ци је ди зај на, док

Секулић помаже око израде CNC
програма, Зоран Радовановић
око електронике, Небојша Дамјанов око програмирања итд.
l Који је био ваш први пројекат с децом у школи?
– У једном тренутку сам се
јако заинтересовао за технологију 3D штампе, која је у том
тренутку била сасвим нова. Ови
уређаји нам дозвољавају слободу у пројектовању какву до сада
нисмо имали. Отварају нам нове

могућности и сигурно ће ова
технологија имати велики утицај на друштво у будућности.
Направили смо пројекат који је
подразумевао 3D штампач и тражили смо га од компаније НИС
кроз програм „Заједници заједно”, како бисмо направили ветротурбину и генератор за производњу електричне енергије,
као извор обновљиве енергије.
Пристали су и добили смо новац за то. Радили смо на томе
годину дана и када су људи из
компаније видели, били су веома задовољни. Наш пројекат је
ушао у извештај о друштвеној
одговорности и презентован је
као један од пројеката за пример те године.
l Колико су ђаци заинтересовани за рад на пројектима?
– Не могу се увек привући
сви ђаци, али видим да им је
лепше да раде на пројектима
него теоријску наставу. Увек се
нађе добар део ђака који су врло заинтересовани и лепо је
радити с њима. Они долазе у
кабинет и када немају часове,
раде и код куће. Када постоји
такав осећај, лако је остати и
после наставе да би се урадило
планирано. Ево сада, на пример, радимо роботску руку. Ученици завршних година у почетку су мислили да нису довољно способни за то, али с
временом су се опустили и полако почели да размишљају,
праве моделе у глави, па затим и у виртуелном компјутерском свету.
l Машинска школа је у последњих неколико година стекла озбиљну репутацију када
су иновације у питању.
– Прича о ветрогенератору
и осталим пројектима, које су
испратили и медији, прочула
се. Ентузијазам је особина која
се на крају исплати. Министарство просвете је препознало нашу школу као пример добре
праксе. Ми такође све пројекте и оно што радимо са ђацима држимо изложено на паноима у школи како би свако ко
дође видео на чему смо све

радили. Имали смо пуно делегација, а долазили су из компанија као што су НИС, ZF и
МТУ да виде на који начин радимо и показали заинтересованост за поједине смерове.
l Шта им је било најинтересантније?
– Нови смерови, као што је
мехатроника. Млади који изаберу овај смер имаће сјајну
перспективу. Наши ученици
овог смера успешно раде у многим домаћим и страним предузећима, док неки с нашом дипломом имају каријере у Немачкој. Мехатроничари су постали озбиљна господа и уколико имају знања и вештине,
веома су цењени код послодаваца. Овај смер је интересантан многим предузећима у којима је заступљен виши технолошки ниво. Данас су чак и
трактори озбиљни мехатронски системи, а да не помињемо процесе у индустријама као
што су НИС, ZF, МТУ итд.
l Колико је за децу значајно
када добију професора који има
тако драгоцено искуство?
– У стручним школама то јесте предност. У нашој школи
предају инжењери са искуством
из разних области. Моја предност је што сам видео ту страну индустрије и желео сам од
почетка да направимо мали
пројектни биро са ученицима.
Најбитније је имати вољу и интересантан приступ. То се препозна и на тај начин се људи
спонтано привуку.
l Шта је најлепше у овом
послу?
– Рад с децом је леп, али може да буде и напоран. Када добијеш повратну реакцију, то је
сјајно. На пример, пре неких
шест година интензивно смо
почели да радимо на интернет
берзи рада са ученицима. Сваком ученику је препоручено да
се бави тиме. Неки то прихвате, неки не. Јако је лепа и међународна сарадња. Много смо

Радио сам делове за
многа врхунска
возила, између
осталог и за неколико
тимова „Формуле 1”…
научили сарађујући са институтом Кисаразу из Јапана. Ове
године смо их посетили у граду
Кисаразу близу Токија. Четири
наставника и шест ученика имало је прилику да види и осети
како је живети и студирати у
Јапану, да се упозна с новим
технологијама и пре свега осети културу у Јапану. Све то је
на нас оставило диван утисак.
Лепо је када радимо неке велике пројекте заједно. Тако смо
сарађивали са Украјинцима на
беспилотном возилу, са Аустралијанцима на пољопривредним
машинама, са Американцима
око производње ножева и скутера за воду, с Канађанима око
израде макета зграда и наравно с Кинезима на производњи
различитих делова. Једноставно, извођачи често немају времена или расположиве радне
снаге за пројектовање неких
компоненти, па за то ангажују
људе преко интернета.
l На шта сте највише поносни?
– Поносан сам на своју породицу, као и на то што још увек
посматрам и наглашавам добро
у људима и што се трудим да
нагласим ону лепу и величанствену слику света. Инспирација долази из доброте у људима,
која нам помаже да својим достигнућима живот учинимо лакшим односно бољим за све.
Мирјана Марић

ЗАПИСИ О СТАРОМ ПАНЧЕВУ

Једно село,
а три цркве
У Долову се налазе три православне цркве (две српске и
једна румунска) и све три су
посвећене преносу моштију
Светог оца Николe.
Међу становницима тог места две српске цркве познатије су под називима Мала
(или Горња) црква и Велика.
Прва је подигнута на узвишењу, у непосредној близини кућа, а друга у центру села. Трећа, румунска ортодоксна црква, налази се између улица
Георгија Димитрова и Краља
Петра Првог.
Обе српске цркве познате
су по томе што су иконостасе
у њима радили наши познати
сликари Јован Поповић и Паја Јовановић. Први уметник
је осликавао цркву у центру
Долова од 1853. до 1855. године, за шта је добио 10.500
форинти, а други je заслужан
за украшавање унутрашњости
цркве изнад тог места, 1898.
године.
Када је реч о цркви у центру Долова, она је занимљива и због тога што је олтар и
наос те цркве осликао непознати немачки сликар, за кога се, по избору сцена у олтару, претпоставља да је био
следбеник Мартина Лутера.
Још лепши је иконостас у другој цркви, за који је заслужан
Паја Јовановић.
Био је то први покушај тог
уметника, познатог по својим
реалистичким делима, да се
опроба у стваралаштву инспирисаном религиозним мотивима и успешно је завршен.
У једном делу Долова, који
се зове Влашка мала, живе
припадници румунске националне заједнице. Ту се налази и румунска ортодоксна црква, као и неке трговачке радње. Куће, фасаде и капије у
том делу села декорисане су
живим бојама румунског фолклора. Податак да светим литургијама које се приређују у
румунској цркви у част летњег Светог Николе, поред Румуна, увек присуствују и њихове комшије Срби довољно
говори о складним међунационалним односима и суживоту различитих националности у Долову.
Пре пет година, 29. јуна
2014, у Дому културе у Долову промовисана је књига
ко ја је об ја вље на по во дом
125-годишњице од освештавања Мале цркве. За њено
појављивање су најзаслужнији ау тор ка и исто ри чар ка

уметности Драгојла Живанов и све ште ник Спа со је
Милошевић.
Том приликом је отворена
и изложба фотографија Дејана Барајића на којима су представљени најважнији догађаји у вези с Малом црквом.
Барајић је скренуо пажњу на
то да је мало недостајало да
се њено здање, које је било у
изузетно лошем стању, сруши, али то је спречено захваљујући ангажовању доловачког свештеника Спасоја
Милошевића.
Он је допринео да Мала црква буде потпуно обновљена,
а да фреске и иконе које је
насликао Паја Јовановић буду спасене од пропадања. Захваљујући свештенику Милошевићу обновљени су и фасада Мале цркве и њен кров,
који је прокишњавао.

Занимљиво је да су три цркве у Долову све до пре седам година одржавале засебне литије, са обилажењем улица и усева у својим парохијама. Међутим, тада је одлучено да се овај верски обред обједини, па се тако многобројни верници и свештеници из
све три цркве окупљају на једном месту и служе заједничку молитву. Доловци су сагледали важност и величину
овог догађаја, па се из године
у годину окупљају у све већем броју.
Средином прошле године
група младих ентузијаста из
Долова, предвођена Бојаном
Војновим, снимила је документарни филм о том месту
„У доловима равнице”, који је
добио прву награду на једном
међународном фестивалу.
У том остварењу приказани су прошлост и садашњост
Долова, његова природна и
културна богатства, обичаји
и традиција Доловаца.
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ОДРЖАН ДРУГИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ „РАКИЈА И РАКИЈАШИ 2019”

СТАРА ШЉИВОВИЦА НАЈБОЉЕ РАЗГАЉУЈЕ
Више стотина
излагача и учесника
у дворишту
Пољопривредне
школе

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Зеленило” орезивали су парк у центру села, а
запослени у ЈКП-у „Комбрест”
садили су јесење цвеће такође у центру. Почели су радови на чеоном зиду фудбалског игралишта. Екипа Хитне помоћи је у понедељак, 4.
новембра, одржала обуку ученицима седмог разреда на тему „Изненадни срчани застој”.

Победник из Чачка,
дестилерија нашег
Станишића
другопласирана
Наш град је 26. октобра био
епицентар окупљања љубитеља
добре капљице, ал’ баш добре –
може се рећи и најбоље могуће
жестине на овим просторима.
У питању је, како су га организатори (након свега мора им се
признати – с правом) назвали,
Велики међународни фестивал
„Ракија и ракијаши 2019”.
Том приликом се у дворишту Пољопривредне школе „Јосиф Панчић” неколико стотина људи окупило како би дегустирало (неки и по више пута)
препеченицу насталу дестилацијом разних врста воћа које
су кроз своје веселе машине
обрадили мајстори из целе земље и региона.

Два наша Марка међу
лауреатима
Ово, друго окупљање произвођача ракије имало је такмичарски карактер, а еминентна
стручна комисија имала је муке Сизифове да међу десетинама узорака установи оне који су за нијансу бољи од осталих. Да квалитет овог високопроцентног алкохолног пића
буде најисправније процењен,
потрудили су се кредибилни
чланови поменутог жирија, којем је председавао професор
доктор Нинослав Никићевић с
Пољопривредног факултета у
Земуну, а друштво су му, поред колеге из те установе др
Ива на Уро ше ви ћа, пра ви ли
професор др Веле Тешевић с
Хемијског факултета у Београду и др Бранко Поповић са Института за воћарство Чачак.
Након подужег већања они
су успели да усагласе ставове у
вези са избором победника овогодишњег одмеравања произвођача ракије.

Награђени произвођачи ракије
Тако је награду „Шампион
фестивала” освојила шљивовица из 1999. године чији је мајстор био Славомир Тошић из
Књажевца, а фирма „Чивава”
из Новог Села даровала му је
инокс цистерну од 480 литара.
С друге стране, за најбољу хоби дестилерију проглашена је
она у власништву Бориса Љубичића из Сремских Карловаца, којем је компанија ДЕС Суботица поклонила казан од 120
литара. Други је био наш суграђанин Александар Станишић. Уз медаље, њима су за
квалитет припала и признања
у виду ракијског писма.
Одржана су и такмичења по
категоријама, а међу победницима су се нашли и Панчевци:
Марко Ђукић имао је најбољу
ракију од крушке, док је његов
имењак Марко Вулетић предњачио код оних који су за воћну сировину користили брескву.

И чувени амерички басиста
љушти препеченицу
Један од иницијатора манифестације, наш суграђанин Армин Тот, истакао је да је запра во ор га ни за тор до га ђа ја
„Фејсбук” група „Ракија и ракијаши”, која има преко седам
хиљада чланова

– Међу нама, поред представника осамдесетак дестилерија и више од сто технолога,
није занемарљив ни број доктора наука који свакодневно
размењују информације у вези
с правилним техничко-технолошким процесом производње
ракије. Што се самог надметања тиче, у конкуренцији је било више од четиристо тридесет узорака ракије и ликера, од
чега стотинак из Панчева, а наши произвођачи имали су прилике да се такмиче с колегама
из Босне и Херцеговине, Словеније, Северне Македоније,
Црне Горе, Бугарске и Румуније. Нарочито задовољство нам
је то што је више од тридесет
узорака стигло од жена. Што
се тиче саме организације, велику захвалност дугујемо Пољопривредној школи у Панчеву, а још истог дана започели
смо припреме за наредни фестивал, који ће бити одржан у
истом термину, крајем октобра. Уз сијасет нових идеја, већ
сада се може очекивати манифе ста ци ја у ран гу слич них
европ ских, што пред ска зу ју
бројне најаве учесника из иностранства – наводи Тот.
Председник жирија професор Ни но слав Ни ки ће вић
истиче да је ово био највећи

фестивал у овом делу Европе
по броју узорака.
– Све је било организовано
на врхунском и професионалном нивоу, а овај догађај има
перспективу да постане најпрестижнији за произвођаче ракије којима је то хоби – наговештава Никићевић.
Квалитетно пиће умногоме
је допринело и ослобађању упадљиво позитивне енергије код
људи који су посетили фестивал, без обзира на то да ли су у
питању били такмичари, излагачи или гости, то јест конзументи. Поред уживања у чарима магичног пића, посетиоци
су могли да слушају предавања врхунских стручњака, као и
да обиђу штандове произвођача опреме, попут казана за ракију или буради.
Панчево је постало центар
ракијског света у Србији, што
није прошло неопажено ни планетарно познатим звездама. Један од тих специјалних гостију био је Били Гоулд, басиста
групе „Faith No More”, који је
у Панчево дошао директно из
свог Сан Франциска. Овај музичар и продуцент покренуо је
сопствени бренд шљивовице,
под називом „Yебига”, која се
производи у Србији, а продаје
се широм Америке.

Банатско Ново Село: Комунално предузеће било је протеклих дана ангажовано на
крпљењу ударних рупа на коловозима у селу, као и на насипању ризле у Улици 27. марта. Народни оркестар Дома
културе гостовао је за викенд
у Лозовику на манифестацији „Сусрети села Србије”, на
којем му је додељена златна
медаља за изузетан допринос
у обуци и развоју свирања народне музике у селу.
Долово: Игралиште с клупама постављено је у школском
дворишту. Нови „Паб квиз”
биће уприличен у недељу, 10.
новембра, од 19 сати, у Дому
културе.
Глогоњ: У зони школе постављени су и дигитални показивачи брзине. На хидранту
на углу улица Београдске и 1.
маја инсталирана је чесма с
које ће моћи да се точи исправна пијаћа вода због искључења у време радова. Локална фирма „Ironworks” донирала је амбуланти једну
клупу. Постављањем корпи за
смеће, инфо-табли и путоказа завршена је реализација
пројекта „Еко Тамиш – нови
туристички производ”.
Иваново: Врата просторија
Фудбалског клуба „Стрела”
обили су засад непознати починиоци, који су демолирали
унутрашњост и секиром полупали намештај. Стога се позивају сви мештани који живе у околини стадиона, а имају камере на својим кућама,
да прегледају снимке и да информације проследе управи
клуба или Месној заједници.

Јабука: Удружење пензионера уприличило је састанак о
актуелној проблематици, којем су присуствовали водећи
људи градске и сеоске власти. Удружење винара је члановима обезбедило машину
за одвајање коштица. Месна
заједница је, уз помоћ ЈКП-а
„Вод-ком”, поставила дуплу
клацкалицу у Рибарској улици, надомак Тамиша. Представа „Свет” изведена је у
среду, 6. новембра, у Дому
културе. На истом месту у
петак, 9. новембра, од 17 сати, биће одржано предавање
и отворена изложба фотографија на тему очувања македонског језика.
Качарево: Удружење Македонаца „Вардар Качарево” у
уторак, 5. новембра, приредило је традиционалну „седенку”. Представа „Аутобиографија”, настала према мотивима из дела Бранислава
Нушића, изведена је у четвртак, 7. новембра, у Дому културе, у сарадњи те установе и
школе.
Омољица: Представници Месне заједнице, на свечаности
поводом „Сусрета села Србије”, у суботу, 2. новембра, у

селу Лозовик, Општина Велика Плана, добили су награду као једно од три најуспешнија села од преко 5.000
становника.
Старчево: Дан школе обележен је у четвртак, 7. новембра, традиционалном приредбом у Дому културе. Због радова на електромрежи у понедељак, 11. новембра, од 9.30
до 10.30, без струје ће бити
улице Зимска (од М. Гупца до
4. октобра) и Петра Драпшина (од Зимске до Наделске).

ПРЕДСТАВЉАМО УДРУЖЕЊА ЖЕНА – „ДОЛОВКЕ” (4)

ЈУЖНОБАНАТСКИ МЕДАРИ У СТАРЧЕВУ

Штрудла као бренд и још много тога

Све теже за пчеларе

Међународни дан жена на селу обележава се од пре једанаест година сваког 15. октобра.
Отада се и у нашој земљи одржавају разне пригоде, с основним циљем да се назначе улога и допринос припадница нежнијег пола превасходно у унапређењу пољопривредног и руралног развоја.
У том погледу највећи допринос, без сумње, дају удружења жена, која функционишу у свих девет насељених места, па ће, поводом наведеног
празника, свако од њих бити
представљено.
Најдуговечније удружење жена у нашем окружењу основано је пре четрдесет две године
у Долову, са идејом да се бави
очувањем традиције, организовањем разних садржаја, друштвено корисним и хуманитарним радом... У новом формату „Доловке” раде већ двадесетак година, откада је највећи акценат стављен на популаризацију старих јела и колача, нарочито штрудле.
Председница удружења Драгана Марић каже да су она и
друге чланице у поменутом периоду тај локални специјалитет највише промовисале кроз
ма ни фе ста ци ју „До ло вач ка
штрудлијада”, која је већ девет

година заштићена у Заводу за
заштиту интелектуалне својине, а пре извесног времена Привредна комора Србије уврстила ју је међу најпрестижније
фестивале хране у земљи.

– Нарочито смо поносне на
девет првих места на Етно-сајму хране и пића у Београду и
два сајамска цертификата за
робну марку. Ових дана „Доловачка штрудлијада” уврштена је и у два каталога: „Ризница укуса Војводине” и „Етноманифестације Баната”. Ушле
смо и у програм здраве хране,
пре свега захваљујући помоћи
Института „Тамиш”, а ускоро
почињемо да правимо и орган-

ску штрудлу од хељдиног брашна. Када је реч о подршци
нашем раду, морам да истакнем и сарадњу с Градом Панчевом, Заводом за јавно здравље, Саветом за родну равно-

правност и другим институцијама – наводи председница.
Удру же ње тре нут но бро ји
тридесет пет активних чланица, махом пензионерки, па је
подмлађивање један од најважнијих задатака.
– Део активности биће усмерен на радионице, трибине, саветовања и разне едукације, све
у намери да помогнемо не само нашим чланицама већ и другим суграђанкама како би се

пронашле у неком хобију или
послу. Наставићемо и са одласцима на културно-историјска
места, као и с хуманитарним
радом. За све то неопходне су
нам финансије, које прибављамо од чланарина и продаје наших производа, као и реализацијом пројеката, углавном из
фондова Града и Покрајине –
истиче Драгана Марић.
„Доловке” су од Дома културе пре десетак година добиле
просторије на бесплатно коришћење, које су саме адаптирале у етно-стилу. У међувремену су оствариле и многобројне
контакте с другим удружењима из ближе и даље околине,
па се редовно с њима друже и
посећују манифестације по Војводини и остатку Србије.
– На њима смо освајале многобројне награде, пре свега у категоријама старих јела или израде везених „домаћица”. Крајем новембра излагаћемо на два
штанда на Етно-сајму хране и
пића у Београду, а на крају године чека нас „Новогодишњи
базар” у организацији ТОП-а и
Града. Радимо још много тога,
али тешко је све презентовати
одједном. У сваком случају, „Панчевцу” неизмерно хвала зато што
нас дуги низ година здушно прати – заокружује причу прва међу једнаким „Доловкама”.

С једног од ранијих скупова
Представници већине пчеларских друштава окупили су се
недавно на иницијативу старчевачких произвођача меда.
Разлози за то су вишеструки,
а могу се издвојити теме као
што су анализа минуле сезоне
паша, која се због неповољних временских прилика никако не може назвати издашном, и нарочито – све чешћи
случајеви тровања пчела.
Председник старчевачког
друштва Коста Аћа каже да
је на овом састанку било речи о томе како овдашњим
пчеларима главобоље ствара
и неконтролисано постављање кошница колега из других
делова земље, пре свега у време цветања сунцокрета.
У том смислу добар пример је Карловац, где се сваки

долазак пријављује домаћинима, па они заједнички с гостима траже локацију за постављање контејнера. Исто важи и пред свако озбиљније
третирање усева пестицидима и другим хемикалијама,
када тамошњи пчелари и земљорадници тесно сарађују.
Уопште, на овом скупу највећи акценат стављен је на то
што неодговорни ратари прекомерно и нестручно користе
отрове при заштити биљака.
Због тога ће овакви скупови бити поново организовани.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ДРУШТВО „ЉУБИМЦИ” И „ПАНЧЕВАЦ” ВЕЋ ГОДИНАМА РЕШАВАЈУ ПРОБЛЕМ

„НЕ КУПУЈ – УДОМИ” ПРАВА ЈЕ И ПЛЕМЕНИТА СТВАР
Већ дужи низ година „Панчевац” у сарадњи с Друштвом
пријатеља животиња „Љубимци” удомљава напуштене и пронађене животиње помоћу редовне рубрике „Не купуј – удоми”.
И она је заиста оправдала
свој назив, јер је у протеклих
седам година кроз њу прошло
на стотине паса и мачака, различитих узраста, раса и „мешавина”.
И свако ко је желео неког
чупавца за своју породицу могао је овде да га пронађе.
Због тога ова племенита акција биће настављена устаљеним ритмом.
Процес удомљавања је прилично једноставан, каже председник Друштва пријатеља животиња „Љубимци” Иван Курајов, и подразумева само попуњавање уговора о збрињавању
и преузимању одговорности нових власника.
– Пожељни су и кућна посета и провера услова у којима
ће пас или мачка боравити, а
неретко се догађа да људи који случају би једноставним очисе јављају на крају овог проце- тавањем пса он био враћен власа ипак не добију жељену жи- снику у кратком року. Будући
вотињу. То, рецимо, важи и за да служба „Зоохигијене” прослучај Питице, женке која је налази и збрињава необележеспасена из неусловног двори- не псе, па чак и оне расне, веошта у којем је држана на крат- ма је тешко пронаћи власнике
ком ланцу и на гомили отпада. и објављивање у медијима и на
Након стерилизације и ветери- друштвеним мрежама понекад
нарског третмана објављена је је једини начин да их неко
за удомљавање, али нажалост
нико погодан се није јавио да
јој пружи нови дом, будући
да су сви који су се јавили могли само да обезбеде њено везивање,
што није било прихватљиво. Питица тако и даље
чека добру прили ку и од го ворне удомитеље, који ће
јој пру жи ти
добре услове
и довољно места у својој кући или двори- Иван Курајов
шту. С дру ге
стране, пекинезер Мргуд, чије
име и само говори о његовом карактеру, имао је мало шансе да буде удомљен пошто са својих девет година није био баш савр ше на при ли ка. Али овај
малени дедица пронашао је новог власника и сместио се у препозна и помогне њихово
огромно двориште, где може враћање власницима – каже
да тр чи и ужи ва – на во ди председник „Љубимаца”.
Исто тако би требало да сваКурајов.
Све у свему, неколико сто- ки власник изгубљене животитина животиња имало је шан- ње пријави нестанак поменусу да се нађе на страницама тој служби на добро познати
најстаријег недељника у реги- број који је наведен у сваком
ону, а велики број њих успео је броју „Панчевца”, са што преуправо захваљујући овоме да цизнијим описом и по могућбуде склоњен са улица и сме- ству фотографијом, коју могу
да пошаљу имејлом ради брштен у нове породице.
жег распознавања.
Може и директно из
У ишчекивању новог броја и
прихватилишта
нових звезда рубрике „Не куУ рубрици за удомљавање че- пуј – удоми” наши суграђани
сто се налазе и животиње које могу сваког радног дана да поје на улици пронашла и у град- сете градско прихватилиште и
ско прихватилиште привреме- изаберу једног од више од сто
но сместила служба „Зоохиги- паса који бораве у тој градској
установи.
јене” ЈКП-а „Хигијена”.
– Један од њих је и мужјак
– Мало наших суграђана заправо зна процедуру коју је по- гонича пронађен у кругу градтребно поштовати у случају гу- ске болнице, нажалост без икабитка кућног љубимца, па је кве ознаке или микрочипа, кона овај начин много паса по- ји још увек није пронашао поново спојено са својим власни- годан дом. Он се нашао и на
цима. Кључни проблем у про- друштвеним мрежама и у обцесу враћања изгубљених жи- јавама удружења „Љубимци”,
вотиња представља чињеница али и на „Фејсбук” страници
да је мали број њих обележен службе „Зоохигијене”. И на њој
микрочипом, што је законска се објављују привремени стаобавеза сваког власника и у том новници који траже своје власнике или удомитеље, будући
да је након истека законског
рока могуће удомити животиСтрану припремио
ње по које власници не дођу –
Јордан
напомиње Курајов.
У последње време се и у меФилиповић
дијима, али и на друштвеним

Изложба у „Бранковој” поводом овогодишњег Светског дана животиња
мрежама жустро расправља о
проблематици напуштених животиња и последицама које настају услед повећаног броја нарочито паса на улицама градова у региону.

Шта је одговорно
власништво?
И док се једни буне и не желе
да деле јавни простор са псима и мачкама, други инсистирају да животиња имају право
да бораве међу нама, нарочито уколико не изазивају никакве проблеме
за окружење.
– Заборавља
се то да је ситуација коју имамо
на јавним површи на ма по сле дица неодговорног власништва,
те да се животиње на улици нису нашле својом
вољом. Мало ко
узима у обзир закон ске про пи се,
који не забрањују
храњење или чак у
случају Града Панчева збри ња ва ње на пу штених животиња и постављање кућица за њих,
али исто тако одређују бројне
обавезе за власнике и старатеље. Нажалост, у претходном
периоду смо имали случај да
је у нашем граду извесна особа
посегнула и за бацањем строго
забрањеног отрова, ризикујући
да заврши у затвору на трогодишњем одслужењу казне због
убијања већег броја животиња.
Овакав криминални чин не само што је угрозио људе, децу и
животиње у насељу Котеж 2
већ уопште није решио проблем напуштених паса, јер су
се убрзо појавили нови и настанили то подручје, које су
некада чувале поменуте отроване и тамошњој деци омиље-

не скитнице. Већина њих су
били нечији кућни љубимци,
који су у неком моменту избачени на улицу – каже овај љубитељ паса.

Систем неопходан
Како би се утицало на узрок
односно појаву нових напуштених животиња, потребно је овакве прописе спровести у дело,
а то подразумева оштрију контролу пре свега власника, нарочито у смислу обележавања
животиња, те пријављивање неправилности и оних суграђана
који напуштају, занемарују или
злостављају своје љубимце.
– Само уређивањем система у овој области, уз појачан
ан га жман град ских и ре пу бличких инспекцијских органа, могуће је у догледном року доћи до позитивних резултата. У већини уређених западних земаља ретко када се
може видети напуштена животиња на јавној површини,
али се до овога дошло кроз
сложени процес спровођења
стриктних прописа, едукацијом становништва о правима
и обавезама по овом питању,
као и смештањем и привременим збрињавањем животиња. У случају нашег региона и
локалних самоуправа, на којима је углавном целокупан
терет бављења проблемом напуштених животиња, упадљиво је да постоји неразумевање
про бле ма, као и не до вољ но
улагање у изградњу и одржавање градских прихватилишта,
које је свака општина у којој
постоји проблем дужна да сагради и да у складу са законом и важећим правилницима организује њен рад – истиче Курајов.
Занимљиво је да је овај проблем уочен као веома важан у
готово сваком граду у региону
и налази се у првих десетак
приоритета у одређеним испи-

тивањима грађана, али је по
питању буџетског финансирања неопходних делатности малтене увек на зачељу.
– Градске структуре би свакако
морале да се позабаве овом несразмером и уређењем система

који им је поверила држава, а
на корист и људи и животиња.
Службе „Зоохигијене” треба да
буду добро обучене и опремљене, а прихватилишта уређена
за оптималан боравак животиња, с транспарентним процедурама и пословањем. А треба
да располажу и довољним средствима за спровођење свих делатности – хватања, превоза,
смештаја и бриге о животињама. У оваквим институцијама
нема места компромису и свака промена се одражава на квалитет живота животиња и њихову добробит. На пример, уколико имате више животиња у
привременом смештају у односу на планирани капацитет, то
повлачи и повећану потрошњу
хране, али и више трошкове ветеринарских услуга, као и потребу да се ангажује додатна
радна снага – закључује председник „Љубимаца”.
Све у свему, систем је комплексан, баш као и проблем
којим се бави и захтева посебну пажњу, планирање и финансирање зато што се ради са живим бићима – нашим најбољим пријатељима. То често заборављамо сврставајући целу
ову област у домен комуналне
проблематике, премда је она
дефинитивно много више од
тога.

Они чекају нове власнике
АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Чупава фамилија
Ови прелепи малишани
хитно траже дом. Хитно
им је пре свега зато што
су на улици са још девет
одраслих паса. Дивни су
и весели, несвесни да им
ту ништа није сигурно.
Станари околних зграда не воле што су они ту.
Стално псују и гађају псе и људе који их хране. Стога би
овим лепотанима много значио и привремени смештај.
Очишћени су од паразита и имају око два и по месеца, а
контакт-телефон је 065/280-26-20.

Скробарац
Овај блеса пронађен је близу Скробаре
у лошем стању и прилично изгладнео.
Према процени ветеринара, мешанко има око четири и по месеца; очишћен је од бува и глиста и вакцинисан
против штенећака, а за неколико дана
треба да прими и једну вакцину против
беснила. Живахан је и енергичан, а зна
и да тражи да изађе напоље да обави
нужду и колико-толико зна за поводац.
Све друге информације могу се добити на телефон
069/220-66-26.

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

Удомљени Мргуд
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ВЕШ-МАШИНА, мини
шпорет, кухињски бојлер,
фрижидер и половни делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/70376-07. (285147)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ХИТНО продајем опел
астру караван 2007, 1900
евра 060/525-41-07 (СМС)

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

ФОРД фијеста 1999. годиште, нерегистрован, још
један уд еловима, цена договор, звати после 17 сати.
+ 46769 207966 viber,
064/525-77-85. (285056)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ пежо 106 3
В/2001. Тел. 063/252-748.
(285157)

ПРОДАЈЕМ фијат брава
2001. годиште. 063/83378-85. (285183)

КУПУЈЕМ аутомобиле, небитно стање, 90 до 1.000
евра. 064/230-52-21,
063/892-08-25. (285281)

ПОВОЉНО термо пећ.
Тел. 013/352-114.
(285096)=

КУПУЈЕМ аута до 2.000
евра. 063/165.-83-75.
(285314)

КАЗАН за печење ракије
издајем. Дуле, 064/16358-85. (284356)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара
062/873-19-80; 064/503-30-11

СЕИЋЕНТО на продају,
регистрован до јула 2020.
Тел. 064/340-26-43.
(285218)

ПУНТО 1, 1.1, 1998, троје
врата, атестиран плин.
064/587-50-24. (285254)
ПЕЖО 207, 1.4, 2007, петора врата, фул опрема.
064/130-36-02. (285254)

ГАРАЖЕ
СТАРА грађа, шпорет на
дрва, бојлер 10 литара,
ГАРАЖУ издајем, дупл, ис- перомат. 061/644-62-07.
под зграде, струја, грејање (284586/р)
гратис. Тесла. 061/225.16- ФРИЖИДЕР, уградна рер43. (285273)
на, судо-машина, комбиИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли. Тел. 063/849-54-32.
(285144)

МАГНУЛИЦЕ полутке 220,
јарада 250, шиљеже бело.
062/167-16-81. (284941)

ЗАСТАВА 101, 2005, регистрован, атестиран гас,
ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, пе- 2022, очуван, 650 евра.
тора врата, атестиран
063/140-62-92. (285342)
плин. 064/130-36-02.
ДАЧИЈА логан 1.5 ДЦИ,
(285254)
2006/203.000 км, први
власник, одлична.
063/226-446. (285346)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

ОПЕЛ астра Х, 2004. увежен из Немачке, 1400 цм,
66 кв, бензинац, 2.800
евра. 063/860-35-31.
(285256)
ДАЧИЈА логан 1.4, 2006,
оштећена од града.
064/587-50-24. (285254)
ДОБЛО макси, теретни,
1.4, 2007, атестиран плин,
може замена. 064/587-5024. (285254)

РЕНО МЕГАН, 1.6, 16 В,
2006, плин, исправан, нерегистрован за делове,
450 евра. 063/864-87-40.
(285372)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (284801)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (284801)

новани фрижидер, кофер,
шиваћа машина. 063/86182-66. (р)

ПРОДАЈЕМ електричну
машину за млевење меса,
топ за кобасице. 063/15493-91. (285051)
ГОРИОНИК на нафту, гуме са фелнама, пластична
бурад, телевизор, тротинет, видеорикордер.
064/206-30-24. (285086)
ПРОДАЈЕМ урсуза 904 Б,
1989. годиште, плуг 757,
ИМТ. 062/174-70-67.
(285632)

АПАРАТИ
КИНО-ФИЛМОВЕ, 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета, квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (285130)

ПРОДАЈЕМ апипонг машине од 1 м и 2 м, унвирзални апи понг, рул машини и вулцну, сиц машину,
велика. Ул. Петра ПрераКУПУЈЕМ возила од 70 до
довића бр. 30-ц. Тел.
1.600 евра. 062/193-36-05. 063/305-217, од 9 до 19
(285314)
сати. (285209)

ПРОДАЈЕМ две краве стеоне и два телета, Панчево.
063/804-32-60. (285126)
ПРОДАЈЕМ трогодишње
тује, 200 динара. Тел.
064/062-38-72. (285136)
ПРОДАЈЕМ ремонтовне
ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-8142. (285151)
ТРОСЕД, фотељу, радни
сто, столицу, замрзивач,
компјутер dell, скенер и
штампач, канц. Резач папира. 062/822-35-03.
(285102)
ДВА кауча по 2.000, ТА
пећ 9.000 динара, два лустера, тепих, псат Б 3.
063/382-071. (285153)

НА ПРОДАЈУ полован кауч, монитор, сто и педикир столица. 063/692-010.
(285155)
РАСПРОДАЈА кућних
ствари, телевизор, лустер,
стазе, нафтариц.а
062/847-13-62. (285172)
ТОВЉЕНИЦИ до 200 кг,
јунећа полутка од 15. новембра. 063/879-03-55.
(285175)

СУДОПЕРА, остале кухињске елементе, судопера,
3.000 динара, нова. 371568, 063/773-45-97.
(285234)
ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер, замрзивач вертикални, веш-машину, може ваше уз доплату.
064/129-73-60. (285263)

УСТУПАМ гробницу на
Старом гробљу, уз договор. 064/(255-61-50.
(285236)
УГАОНА гарнитура, самачки кревет, фотеља мојца, сто, столице, сточићи.
063/861-82-66. (285283)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (284763)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (285046)

ЗИМСКЕ гуме 15 инча са
фелнама, на продају.
063/822-04-11. (285179)
НА ПРОДАЈУ инвалидска
колица, повољно, скоро
нова, велика. 065/862-2239, 231-63-43. (285107)

ПРОДАЈЕМ трпезаријске
столице, хоклице.
013/258-04-67. (285294)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, гаранција, радимо ремонт. 063/705-18-18, 335930. (285286)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, гаранција, вршимо поправке. 064/588-95-48.
(285288)
ЕЛЕКТРИЧНИ трофазни
шпорет четири рингле на
продају, као нов. 063/83761-15. (295291)
ПРОДАЈЕМ повољно ТА
пећ цер, 4.5 кв, исправну,
постоље. 063/354-665.
(285297)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
електрични шпорет, равна
плоча, тв филипс.
063/158-27-50. (285324)
ПРОДАЈЕМ црвено-белу
јуницу, стару 14 месеци.
Тел. 063/459-90-14.
(285311)
НА ПРОДАЈУ коцка и камени ивичњаци, топола и
врба. 063/423-466.
(285333)
БРИКЕТ буков, у џаковима, достава и моторка, повољно. 064/482-65-53.
(285345)
ПРАСИЋИ, дебела крмача, балирана детелина на
продају. Мића, 064/30328-68. (285357)
РАСПРОДАЈА нових столица од 1.600, столови од
4.500. 060/600-14-52.
(285338)

КУПУЈЕМ полован намештај, перје, боце плинске,
бакар, алуминијум, акумулаторе. 066/900-79-04.
(285049)

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински коцка
• Ковински орах
Бесплатна достава
на кућну адресу

(8/275978)

РЕНО МЕГАН, 1.5 ДЦИ,
2005. годиште. 060/31129-64. (285253)

061/176‐34‐08
КУПУЈЕМ стабла лимуна, у
роду, као и мандарина.
064/363-60-08. (285061)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи.
060/135-00-84. (285151)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност небитна, вршимо
ремонт. 063/705-18-18,
335-930. (285286)
КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче, шпорете, акумулаторе, каблове. 060/521-9340. (285189)

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

(6/283154)

СЕАТ кордоба 1995. годиште, регистрован до маја,
атест гаса до 2023.
064/273-60-62. (285123)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2001, клима, алу фелне, гаражиран,
одличан, власник.
064/142-55-93. (1285109)

marketing@pancevac-online.rs

063/832-29-79
069/716-463
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ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност – башта, Новосељански пут, прво српско
поље. 064/128-22-06.
(284171)
ПРОДАЈЕМ кућу, Качарево, 55 квм, одмах усељива,
старија, добро очувана,
мало баште, добро место,
папири чисти, продаје старија особа, паре су ми потребне за дом. Хитно. Више информација на
061/239-09-87. (284277)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица. 013/618-625, може замена за гарсоњеру 28 квадрата. (284759/60)
ПРОДАЈЕМ плац са старом зградом у Панчеву.
013/401-607. (284891)
ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (284905)
КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,
на 11 ари, усељива.
064/172-86-12. (284876)
КУЋА, 140 квм, центар,
Иланџа, 17 ари, замена
доплаћујем. 064/075-2367.(285060)
ПРОДАЈЕМ кућу, Војловица, 70 квм, 6.5 ари плаца,
укњижена, струја, вода,
канализација, 17.000 евра,
договор. 066/341-920.
(285015)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, индикаторе, бојлере, фрижидере, замрзиваче, шпорете, табле.
060/521-93-40. (285189)
ОТКУПЉУЈЕМ неисправне
ТА пећи, вршимо поправке. 064/588-95-48.
(285288)

КУПУЈЕМ перје; старински
намештај, слике,с таове,
стари новац, сифон флаше, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(285286)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАЦ на продају 28 ари,
18.000. 064/256-61-64.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пелистерској. 064/364-83-18
и 064/365-66-27 (СМС)
КУЋА, 49 квм, колонија
Стрелиште, плац 2.5, усељива одмах. 063/852-7772. (283758/р)
БЛИЗУ центра, кућа са две
стамбене јединице, договор, почетак Тополе, сређен, 5 ари, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (285230)

ПРОДАЈЕМ, Скробара 10
ари, ЗФ фабрика. Започета градња, легализација.
060/346-51-11 (и)

ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарском насипу, 140 квм,
1/1. Тел. 061/590-24-70.
(285070)

ВОЈЛОВИЦА, 74 + 83
квм, 5 ари, 35.000. (49),
„Мустанг ”, 062/226-901.
(285230)

КАРАУЛА, легализована
кућа, 197 квм, 16 ари,
климе, ЕГ, продајем.
063/128-67-56. (285074)

СТАРЧЕВО, усељива кућа,
помоћни објекти 9,5 ари.
Укњижено. 063/725-99-37.
(285058)

КУЋА, усељива, подрум,
помоћне просторије, велики плац, Старчево. Тел.
065/262-40-30. (285097)

ПРОДАЈЕМ плац од 7 ари
код касарне 5000, воће у
пуном роду, бушен бунар,
14 ари, објекат и гараћа,
вреди погледати. 065/83347-05. (285121)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву. Тел.
064/178-85-36. (р)
МИСА, 83 квм + 50 квм, 4
ара, 32.000. (49), „Мустанг
”, 062/226-901. (285230)

КУЋА, Банатско Ново Село, стамбене површине
123 квм, са помоћним
објектима и плацем од
12,5 ари. Легализована,
власник, 1/1. 063/700-4489. (285139)
ПРОДАЈЕМ две парцеле
по 3 ланца, једна мраморачки атар, друга између
Владимировца и Банатског
Новог Села. 065/974-8994. (2852129
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СЕВЕРНА зона 110 ари,
струја,в ода, 1750 евра ар.
064/136-42-00. (285266)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
10.5 ари, струја, вода,
18.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (285229)
ПРОДАЈЕМ кућу у Баваништу, 146 + 60 квм, на плацу од 28 ари, или мењам
за стан или кућу у Панчеву, уз доплату. 061/20182-89. (285251)
ПРОДАЈЕМплац на Златибору, цена 800 евра по
ару. 069/158-63-76.
(285298)
ПЛАЦ продајем 2,2 хектара, Новосељаснки пут, може парцелисање, повољно.
062/403-241. (2853159
КНИЋАНИНОВА 33, 250
квм, 7 ари плац, 90.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (285309)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље на Новосељанском
путу. Тел. 063/103-04-33.
(285337)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА 120 квм, два стана,
5,5 ари, Цара Душана.
064/075-23-67. (285060)
ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село.
063/887-84-00. (285053)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,
24.000 евра. 063/771-4224. (285055)
ПРОДАЈЕМ земљиђште 64
ара, северна индустријска
зона. 063/639-99-52.
(285140)

СТРОГИ центар, кућа 215
ПЛАЦ 6 ари, три стамбене
квм, 4 ара. (188), UnaDalli, јединице посебне, 100 +
60 + 70 квм, усељиве, са
064/255-87-50. (285154)
посебним улазима, 53.000.
Тел. 063/804-07-85.
ЊИВА 72 ара, Јабучки пут (2854368)
код Споменика, друга
ВИКЕНДИЦА, Девојачки
дуж, 7.000. 060/353-99-10.
бунар, 100 м Аква парка,
(2852049
одложено плаћање.
064/450-78-91. (285258)
НОВА МИСА, 180 квм, 2
ара, гаража, 60.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (285224)

ПОВОЉНО кућа, Војловица, 70 квм, 7 ари, одложено плаћање. 064/134-9760. (285258)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа
са локаллом, 240, 45.000.
(338), „Јанковић”. 348025. (285191)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
КУЋА, први спрат, М. Горког, 206 квм + поткровље,
160.000 евра. Тел.
063/804-07-85. (2854368)
НОВА МИСА, плац 8 ари,
18.000. (188), UnaDalli,
064/255-87-50. (285154)

ПРОДАЈЕМ плац 31 ар,
Пелистерска улица.,
064/131-42-02. (285163)

КУЋА 130 квм, Миса, реновирана, усељива, 4 ара,
два улаза, два стана,
29.000 евра. Тел. 063/80407-85. (2854368)

СТАРЧЕВО, Шумице. 120
квм, 4 ара, 26.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(285141)

КУЋА, шири центар, 100
квм, 3 ара, без улагања,
приземна, етажа, колски
улаз, 85.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (285276)

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
КУПУЈЕМ мању кућу до
15.000 евра. Тел. 064/47575-17. (284782)

КУЋА, 60 квм, Миса,
12.000 евра. 063/135-2976. (285368)

КУПУЈЕМ кућу или грађевинско земљиште у центру
Панчева. Звати, 063/18766-07. (284440)

ПЛАЦ, Кудељарски 18.5
ари. 063/837-91-30. (285363)
СТАРА кућа на 6 ари, близина центра. 064/136-4200. (285266)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни плацеви
преко 4 ара, за инвеститоре. 064/668-89-15.
(285309)

МАРГИТА, две јединице,
47 + 32, 3 ара, 26.000. Тел. КУЋА, Краљевића Марка
065/513-87-30. (285219)
17, 4.5 ари. 063/837-9130. (285363)
ОМОЉИЦА, на продају
плац 75 х 40 квм. 069/714128. (285216)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРЕБНА кућа на селу
за издавање или магацин.
064/558-42-90. (285103)

МОНТАЖНА нова кућа 70
квм, 15.000 евра, 2 ара,
Миса. 063/135-29-76.
(285368)

СТАН, Кеј Радоја Дакића,
други спрат, 73 квм, два
мокра чвора, поглед на
Тамиш, власник. Цена
60.000. 064/295-52-54.
(285297)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.
064/369-47-02. (285150)

ЗЕЛЕНГОРА, 45 квм, двособан, ВП, ТА, комплет
реновиран, усељив,
30.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(285350)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

КУЋА, монтажна, нова, 68
квм, усељива, 2,5 ара,
19.000 евра. Тел. 063/80407-85. (2854368)

КУЋА, 100 КВМ, 3 АРА,
23.000 евра. 063/135-2976. (285368)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (285146)
ПРОДАЈЕМ кућу у Баваништу са помоћним објектима и баштом, близу центра. 063/552-501. (285133)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ леп стан у
Панчеву. 066/937-00-13.
(285316)
ОМОЉИЦА, строги центар, једноипособан, плац
код Бање, 7,6 ари.
064/021-19-31. (и)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту 66 квм,
VII спрат, зграда са лифтом, леп поглед, близу
школе, обданишта и супермаркет, централно грејање, сигурносна врата,
ПВЦ прозори, подрумска
остава, повољно. Власник.
063/376-191, 063/376-189.
(285004)
СТРЕЛИШТЕ, IV, ЦГ, 96
квм + две терасе без улагања, власник, усељив.
064/163-57-59. (285057)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/38288-88. (285036)
СТРЕЛИШТЕ, стан 55 квм,
III спрат, ЦГ, без посредника. 063/199-60-99. (285076)

НОВА МИСА, нов трособан, 95 квм, I, ЕГ, 600
евра/квадрат. (300), „Ћурчић”, 063/803-10-52.
(285161)
СОДАРА, војне зграде, четворособан, II, ЦГ, реновиран, 60.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (285224)
ПРОДАЈЕМ стан, новоградња, 67 квм, трособан,
укњижен, грејање гас.
063/215-844. (285083)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, III, 39.000. (188),
UnaDalli, 064/255-87-50.
(285154)
ШИРИ центар, нови станови, 51 квм, 54 квм, 60 квм,
70 квм, власник. 063/208352. (285152)
ЦЕНТАР, 49 квм, двособан, изузетан, 36.500.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (285158)
НОВА МИСА, нов трособан, 93 квм, ПР, двориште. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (285161)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

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

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

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

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

Цена: 500 динара

Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

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

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Жељка Ковачевић
Клинички центар
Србије

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

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

•
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СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,
54 квм, ТА, 28.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (285224)

СТАНОВИ
ПОНУДА

МИСА, 133 квм, трособан,
6 ари, гаража, двориште,
46.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(285158)

КОТЕЖ 2,, 65 квм, VI,
двоипособан, ЦГ, 44.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285350)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 квм, V, ЦГ, 40.000.
(300), „Ћурчић”, 063/80310-52. (285161)

СОДАРА, двоипособан, 71
квм, ЦГ, IX, реновиран.
064/248-95-28, 061/10227-46. (285356)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
38 квм, I,ЦГ, тераса,
24.000. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (285161)

ШИРИ центар, двособан,
очуван, две терасе, II,
35.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (285339)

СТРЕЛИШТЕ, етажа куће,
90 квм, први спрат,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(285141)

КОТЕЖ 2, 80 квм, ЦГ, III
lift, 53.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (285229)

СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, IX спрат,
42.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(285141)

ЦЕНТАР, нов трособан, 96
квм, 73.-000; салонски 136
квм, 90.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (285230)

ШИРИ центар, новија
СТАНОВИ
градња, 91 квм, дуплекс,
III, лифт, ЦГ, 70.000, догоИЗДАВАЊЕ
вор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (285228) ИЗДАЈЕ се поптуно празан
стан у центру, 130 евра.
Звати на телефон
060/131-29-08. После 17
сати. (294978)

КОТЕЖ 1, 2.0, ЦГ, договор; дворишни, 34, 10.500.
(338), „Јанковић”, 348025. (285191)
ТРОСОБАН, изузетно реновиран, Пепељаре, гаража, 58,47 квм. (470), „Дива некретнине”, 064/24605-71. (285192)

ТЕСЛА, 70 квм, трособан
реновиран, 49.500 евра.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (285276)

СОДАРА, војна зграда,
двоипособан, 62 квм, ЦГ,
XII спрат, усељив.
064/327-54-10. (285223)

СОДАРА, двоипособан, X,
ЦГ, 63 квм сређен, 51.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (285224)

КОТЕЖ 1, 45 квм, двособан, III, лифт, ЦГ, 35.500.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (285276)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан, зграда, без грејања, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (285045)
КОТЕЖ 1, прелеп двособан, сређен, ВП, тераса,
38.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (285339)

ТЕСЛА, Авив, једнособан,
III, 35 квм, ЦГ, 30.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (285224)

МИСА, сређена етажа,
104 квм, I, ЕГ, 38.000.
(49), „Мустанг ”, 062/226901. (285230)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, 30 квм, шупа 13 квм,
потребна тотална реконструкција, Димитрија Туцовића 10. 063/208-114.
(285352)

ТЕСЛА, 50 квм, без улагања, ВП, ЕГ, 38.500. (49),
„Мустанг ”, 062/226-901.
(285230)

11900

RSD

ТЕСЛА, новији дуплекс, 96
квм, наткривен паркинг,
ЦГ, видео надзор, 80.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(285230)
НОВА МИСА, 30 квм, приземље, 15.000; дворишни
код Стакларе, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(285230)
СТРЕЛИШТЕ, квалитетно
реновиран двоипособан,
57 квм, I, 41.000.
„Mустанг”, 064/151-18-93.
(285230)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
трособан, реновиран, III,
ЦГ, 63 квм, 51.000.
„Mустанг”, 064/151-18-93.
(285230)
КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, ЦГ, IV, 28.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(285230)

Pomorandža
1 kg

КОТЕЖ 1, квалитетан двособан, X, 57 квм, ЦГ;
40.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (285230)
СОДАРА, 46 квм, ЦГ, III,
лифт, договор. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(285229)

00
RSD

ТЕСЛА, дуплекс, IV, 800
евра по квадрату. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(285229)

Pileći batak i karabatak
1 kg

99900

8999

1,899.99

105.99

RSD

КОТЕЖ 2, трособан, ЦГ,
VIII, лифт, 47.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(285229)
ДВОРИШНИ стан, шири
центар, 25 квм, гарсоњера, I, 15.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(285228)

RSD

-47%

ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребТОПОЛА, приземни тросо- не куће и станови у Панбан, 80 квм, двориште,
чеву, брза исплата.
22.000. (49), „Мустанг ”,
061/662-91-48. (285230)
062/226-901. (285230)

7.11-13.11.2019.
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СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ укњижен једнособан дворишни стан у
центру, новије градње.
066/318-235. (285205)

AKCIJA!

СТРЕЛИШТЕ, 55 квм, двособан, III, ЦГ; 31.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285228)

-15%

ТАМИШ КАПИЈА, 112
квм, III, ЦГ, четворособан,
двостран, усељив, 130.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285228)

Maslinovo ulje

Mleko trajno 2,8% mm

Monini 1 l

Moja Kravica 1 l

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (385224)

КОТЕЖ 2, двособан преуређен у двоипособан, V,
ЦГ, 40.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285228)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте,
раднички смештај, центар.
063/502-211. (285072)=
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособанс тан, нова Миса.
Тел. 063/858-47-22.
(285034)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
полунамештен стан, 50
квм, на Миси, у Панчеву,
усељив одмах. Контакт
063/862-08-58. (285031)
ИЗДАЈЕМ кућу 100 квм, са
гаражом, Баваништански
пут, нова изградња, може
и пословни простор, има
двориште, клима, може са
намештајем. 013/320-367,
+ 436764-733 590. (285073)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, велики, Карађорђва. 064/994-13-16.
(285095)
ИЗДАЈЕМ стан у Жарка
Зрењанина 53-а, приземље, комплетно опремљен, 29 квм, са терасом.
Тел. 063/772-59-18. (ф)
ДВОРИШНА намештена
гарсоњера, грејање, самац-самица. Стрелиште.
064218-83-45, 013/362406. (285069)
ПОТРЕБНА кућа на дуже
за изнајмити или становање, уз одржавање и чување. 061/130-72-42.
(1285112)

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан, исплата одмах. 064/385-3115. (285207)
АГЕНЦИЈА „Дива”, Жарка
Зрењанина 14, купујем
стан у згради за познатог
купца. 064/246-05-71. (285192)

ЈЕДНОСОБАН двоишрни
ИЗДАЈЕМ намештен једно- стан за издавање.
собан стан у кући. Тел.
064/145-47-48, 061/175063/707-18-75. (285111)
00-15. (285142)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(285128)

ИЗДАЈЕМ стан, 72 квм, III
спрат, стан празан. Тел.
063/319-133. (285176)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, са грејањем,
Котеж 1. 065/681-31-47.
((285118)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан у кући у Доњем
граду. 062/522-000.
(285180)

КУПУЈЕМ једнособан-двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/20655-74. (285141)
ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза исплата. Агенција Нишић,
064/206-55-74. (285141)
КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(284953)
КУПУЈЕМ станове за рановирање. Исплата одмах.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (285309)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ЦЕНТАР, непушачу издајем
намештен једнособан стан,
I спрат, ТА, телефон, клима, кабловска, интерфон.
013/251-01-65. (285190)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

ПОТРЕБАН помоћни радник за молерско-гипсарске радове, плата до 200
динара на сат. 063/86144-00. (285290)

• Управљање стамбеним
заједницама

ИЗДАЈЕМ двособан 80
квм, кмплетно намештен
стан. 062/435-323. (285293)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике. 062/435-323. (285293)

• Одржавање хигијене четири
пута месечно
• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

УПРАВЉАЊЕ

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

ИЗДАЈЕМ локал у Немањиној 8, код Шпица.
065/853-93-29. (285122)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ двоИЗДАЈЕМ локал 110 квм,
ришни, једнособан опреВојводе Путика 29.
мљен стан на Маргити.
063/278-250. (285361)
060/434-83-48. (285267)

ПОСАО

Потребна женска особа
за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници
Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78
(7/284892)

ИЗДАЈЕМ намештену кућу
са двориштем, близу центра, 450 евра. 062/504504. (285276)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
на новој Миси. Тел. 372677. (285319)
ИЗДАЈЕМ у центру, једнособан намештен, полунамештен стан, ТА, кабловска. 063/742-14-27. (283321)
ИЗДАЈЕ се једнособан намештен стан и магацински
простор, 250 квм, са канцеларијом и рампом. Боре
Шипоша 2. Тел. 063/83329-88. (285336)

РЕСТОРАНУ потребан кувар, куварица, помоћна
радница, конобар, конобарица. 063/391-824.
(285243)

ПОТРЕБАН

МЕНАЏЕР

ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије за превоз житарица. Пожељно млађи
пензионер. 064/367-96-97
(СМС)
ПОТРЕБАН возач са Ц категоријом за развоз по Србији. 062/889-01-20
(СМС)

РЕСТОРАНА
064/393-56-90(ф)
ДОО SILEX тражи раднике
за рад у производњи фасадних материјала. Тел.
063/109-78-88, Боре Шипоша 9-б, Панчево. (285241)
ПОТРЕБАН багериста, добро плаћамо. Тел.
061/194-61-89. (285239)

РЕСТОРАНУ брзе хране у
граду потребна озбиљна
радница, плата добра.
Обезбеђен бесплатан стан ПОТРЕБНЕ девојке за рад
и храна. Обавезна пријава. у кафићу. 060/139-05-77,
061/236-32-87. (285257)
Тел. 066/932-67-51. (ф)

СЕЛИДБЕ ПЕТРОВ – ТРАНСПОРТ
У земљи и иностранству превоз робе и селидбе са
радницима и без. Монтажа и демонтажа намештаја.

Тел. 061/324-37-50, Стева
ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИчКИ салон Studio NN тражи
женског фризера са искуством . 065/445-84-78
(СМС)

Потребни возачи Д категорије
Плата 60.000.
Инфо на тел. 066/371-101
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту.
063/839-75-93. (285106)

• Наш тим брине за вас 24 сата

(ф)

САЛОНУ у центру Панчева
потребни фризери. Плата
30.000. 065/555-54-44.
(284012)

ПЕКАРИ потребан радник,
ноћна смена са Б категоријом. 063/307-996. (285295)
ПОТРЕБНА радница за пекару Buona Sera. 063/13075-40. (285302)

ПОТРЕБАН радник за рад
у пољопривредној апотаци. 063/436-828. (285101)
ПОТРЕБНИ радници и
раднице за рад у месари.
063/470-009. (284461)

СЕНДИВЧАРИ потребан
радник. 060/303-36-37.
(285355)

• Управљање стамбеном заједницом
• Информисање станара
• Организација радова на текућем
и инвестиционом одржавању
• Хитне интервенције
Бранислав Новаковић, пр
Контакт: 064/40-66-159

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије, запослење на
неодређено. 060/033-5610,
061/213-37-66. (285129)
ПОТРЕБНА жена од 30, 40
година за спчремање
апартмана. Пожељно познавање посла. 060/55059-76. (285376)

ПОТРЕБНИ

КУВАРИ
SA ISKUSTVOM

064/393-56-90
(ф)

ПОТРЕБНО више радника
за припрему салата и на
роштиљу „Код Тому Лесковчанина”. 065/900-5008. (285378)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.baltokad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (284156)
СЕРВИС и монтажа клима
уређаја, поправка беле
технике. 060/637-07-51.
(285278)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 25
година искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(285285)

ПОТРЕБАН
ПИЦЕРИЈИ Mammy потребан помоћни радник.
060/303-36-37.- (285355)

ХАУСМАЈСТОР
„MAG NO LI JA LUX”,

ГОЛУБ такси тражи возача
таксија. Неопходни услови:
завршена средња соабраћајна школа, пет година искуства на пословима возача или поседовање Ц категорије,с а било којом средњом школом. Контакт: Марија Симоновић, 060/66364-63, радним данима од 8
до 16 сати. (285162)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац
РАДНИК потребан за тре- одвоз шута малим кипећу смену, трафика код По- ром до два кубика.
064/664-85-31, 013/342ЛОКАЛИ
ПОТРЕБНА жена за клање љопривредне школе.
338 (СМС)
живине, са искуством.
064/317-07-06. (285284)
064/365-65-56. (284706)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
ПОТРЕБНА старија радниТАМИШ капија, локали за
радови, кречење, глетоваСЕЗОНСКИ
посао
на
ца
са
искуством
за
рад
у
издавање, 107 – 200 квм.
ње, столарија, веома поспортском објекту. Предтрафици за слободне дане
063/338-332 (284185)
вољно. 064/280-26-15. (283511/)
ност студенти и спортисти. и годишњи одмор.
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, 069/116-30-31. (284341)
062/146-27-93. (285093)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
код Аутобуске станице.
уградња, одржавање воде,
РЕСТОРАНУ Royal у Авив ПОТРЕБАН радник у тра063/278-421. (285092)
канализације, кабине, слапарку, потребан конобар,
фици за привремене повина, бојлера, котлића.
ИЗДАЈЕМ два сређена по- конобарица. 063/216-788. слове. Звати од 12 до 17
063/836-84-76. (283511/)
словна простора од 170
сати. 063/550-160. (285353)
(284542)
квм и 75 квм, на Јабучком
ЧАСОВИ, основе електроглавном путу. Viber 076
технике. Професор са веСпортској кладионици Balkan Bet потребне
425-03-02. (285100)
ликим искуством.
062/801-97-58. (284826)
ИЗДАЈЕМ локал 24 квм, у
РАДНИЦЕ ЗА РАД У ШАНКУ И КАЗИНУ
центру, погодан за трговиАЛУ ПВЦ столарија, ролетЗа додатне информације јавите се на број:
ну или канцеларију.
не, комарници, венеција064/803-66-90
064/267-72-17. (285108)
нери, тракасте завесе,
(8/289235)
уграђујем, поправљам.
ЛОКАЛ у Б. Јовановића 12 ПОТРЕБНЕ раднице за рад
КИНЕСКОМ ресторану
063/882-25-09. (284239)
квм, 10.000 евра, договор. у Маркету „Идеал”,
Meng Q у Улици Доситеје„Дива некретнине”,
013/333-162, 062/826-65- ва б.б. потребни помоћни ЧАСОВИ хармонике, кола,
064/246-05-71. (285192)
трилери, песме, УЕУ „Бал02. (284386)
радници у кухињи. Радно
кан”. 060/632-46-90. (284739)
време од 8 до 16 сати,
ИЗДАЈЕМ локал, СтрелиКНД хидро инжењеринг,
Плата 30.000 динара и
ште, код Гомекса, одлична потребни мајстори водоДРВОСЕЧА, исећи ће мопријаве. Звати на број телокација, 34 квм. 064/006- инсталатери. Тел.
торном тестером свако дрлефон 069/608-841,
064/037-40-26. (285377)
43-33. (285347)
во које вам смета.
013/352-783. (2853059
063/369-846. (285094)
ПОТРЕБНА конобарица
или конобар за кафић.
060/362-22-21. (285310)

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК

ТУРИСТИЧКОЈ агенцији
потребан агент продаје туристичких аранжмана.
Обавезно искуство. CV послати на asunkisstravelsrb@gmail.com (285104/5)

(9/285322)

ПОТРЕБАН радник за магацин, до 45 година старости. Обавезна возачка дозвола за Б категорију.
063/348-380, Дејан.
(285280)
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МУШКРАЦ до 30 година
потребан за рад у урамљивачкој радњи Studio Imago”. 064/210-68-94. (285120)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 1, ЦГ, 130 евра.
063/804-12-72. (1285191)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, у центру, цена
180 евра. 069/333-19-39.
(285244)

ОГЛАСИ

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (285259)

064/393-56-90
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када. 064/35408-09. (285138)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића. 064/31044-88. (285117)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи. Припрема за полагање свих
нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. (285160)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167. (285171)

ПЕНЗИОНЕР: чувам све
врсте објеката. Повољно.
Звати око 20 сати. Тел.
013/352-203. (285193)
АЛУ ПВЦ СТОЛАРИЈА, ролетне, комарници, венецијанери, гуртне! Уграђујем,
поправљам. 064/181-2500. (285080)
ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди
своје услуге. 060/314-1380, Ђорђе. (285184)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (285125)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
бетонирање, реновирање,
кровови, стиропор, бавалит, фасаде, повољно.
063/865-80-49. (285050)

ВОДОИНСТАЛАТЕР поправке, преправке купатила, славине, вентили, одгушење канализације.
061/193-00-09. (285085)
ЧАСОВИ енглеског језика
и преводи. Професор.
Центар. Тел. 064/190-1417. (285079)
ПОТРЕБНИ радници
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04

(6/284892)

СТОЛАРСКЕ и браварске
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ
услуге. Александар.
радови, повољно. 060/689064/157-20-03. (285245)
82-23. (285081)
РАДИМО све физичке поЧИШЋЕЊЕ олука, висинслове, рушења кућа, шупа,
ски радови на крову.
бетона, ископи, бетонира065/535-24-56. (285364)
ња, одношење ствари.
064/122-69-78. (285287)
Лимарији „Марковић”

ПОТРЕБНИ

грађевински
лимари и бравар
Пожељно искуство.
069/117-60-11 (10/284741)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (285050)

МАСАЖА релакс, потпуно
опустите тело са тоталним
уживаљњем. Марија,
064/269-94-87. (285318)
ОБАРАЊЕ стабала, кошење
корова, чишћења тавана,
подрума, одношење ствари.
060/035-47-40. (285287)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ антена
плус. 064/866-20-70. (285359)
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ПРЕВОЗИМ кипером повољно: шљунак, песак, сејанац, ризлу, црну земљу,
ораницу, одвозимо шут.
064/354-69-94. (285065)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПЕРФЕКТ: фасаде, малтерисање, зидање, кречење,
кровови, керамика, глетовање, ламинати. 063/12214-39. (285299)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (284823)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, израда нових, преправка, поправка старих, расвета.
063/644-353.- (284960)
ГИПС спуштени плафони,
преградни зидови, термоизолација,ф асаде, комлет
адаптације. 060/131-8170. (285252)
МОЛЕРАЈ, глетовање, спуштени плафони, керамика, изолација, малтерисање, материјал. 060/13181-70. (285252)

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

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ.
Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (283520)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (285116)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253028, 064/444-66-74. (285116)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације
по Србији. 063/253-028,
064/444-66-74.(285116)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com (285116)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (285110)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, Та пећи,
поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361361, 064/122-68-05. (285279)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (285202)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/310300, 063/771-24-16. (284582)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (2851741)

(7/274828)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (285344)

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање. 064/047-55-55. (285078)
СЕЛИДБЕ: камионски комби превоз, екипа радника,
одвозимо непотребне
ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.
(285089)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја,
превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (285360)
МОЛЕРСКИ, фарбарски,
гипсарски радови, поставка ламината, керамике,
проверите тип-топ +.
062/816-66-78. (285370)
СЕЛИДБЕ, превоз аута, мотоциклова, робе, изнајмљивање ауто-комби приколица. 062/816-66-78. (285370)

РАЗНО
ПЕНЗИОНЕР, 64 године,
познанство озбиљне шланг
даме до 52 године, дружење. 065/335-53-48. (285188)
МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203. (285193)

ТУРИЗАМ
БАЊА ЖДРЕЛО: једнодневно купање у термалним водама. превоз комбијем 8 +
1. 064/144-27-40. (285326)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је
04.11.2019. године на основу захтева носилаца
пројекта ЈКП „ХИГИЈЕНА'' Панчево, улица Цара
Лазара бр.57, донео решење број: XV-07-501206/2019 којим је утврђено да је за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину за
Пројекaт за изградњу, доградњу и реконструкцију
Комплекса комуналне зоне: Хала, надстрешница
за возила, надстрешница за линију за сепарацију,
објекат за запослене са надстрешницом и реконструкција постојеће хала на Кат. Парцели бр 494/4
К.О. Панчево у Панчеву на локацији Панчево, Власинска бр.1, на територији града Панчева, потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из предходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева,
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, соба 617, радним даном од 10-14 часова.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана његовог
објављивања обавештења, а преко овог органа.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
израде студије о процени утицаја на животну
средину
Носилац пројекта AD „Електромрежа Србије” Београд, улица Кнеза Милоша бр.11, Београд, поднео
је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта далековод
220kV TS HIP 2 – TS NIS, увођење у PRP 220kV
TE-TO Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

marketing@pancevac-online.rs

Адвокатска канцеларија МАНИЋ
из Панчева, расписује
ОГЛАС

за пријем приправника
у радни однос

На основу одлуке директора Штампарија „6. октобар” доо Панчево, расписује

ОГЛАС
Пријaве и CV слати на mail:
manicadv@gmail.com

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

ОГЛАШАВА

за следећа радна места:
1. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ

5 извршилаца

2. ОПЕРАТЕР НА МАШИНИ

3 извршиоца

Вашу пријаву са радном биографијом слати на
адресу: Штампарија „6. октобар” доо Панчево,
Кајмакчаланска 34, или на email:
jovanaosap@6oktobar.co.rs у року од осам дана од
дана објављивања огласа. За све информације
можете се обратити на број телефона: 069/44456-63.

Последњи поздрав мом најбољем другу

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр 1904 К.О.Панчево, за изградњу Вишепородичног стамбеног објекта П+5+Пс, у улици
Светозара Милетића бр.89а, израђен од стране
„Арт Пројект“, Београд , за инвеститорa Панграп
Инвест доо из Панчева.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 12 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 08. 11. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр.2 - 4, Панчево.

ВЛАДИ ВУЈОВИЋУ
Био си ми као брат, никада те нећу заборавити, јер лепе успомене и сећања никад не бледе.
Почивај у миру.
ДЕКИ са породицом
(171/ф)

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Нацрт Плана Измене и допуне Генералног
урбанистичког плана града Панчева
Излаже се на јавни увид Нацрт Измене и допуне
Генералног урбанистичког плана Града Панчева (у
даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 08. 11. 2019. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 08:30 до 11.30. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Почивај у миру Божјем!
Породица СЛОВИЋ
(183/285369)

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Гада Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 18. 11.
2019.године у 13 сати, у Малој сали зграде градске
управе Града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана
17.12. 2019. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде Градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Последњи поздрав
од породице КОПАЊА

(36/285124)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 8. новембар 2019.
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Последњи поздрав

Поштованом

ВЛАДИ
ВУЈОВИЋУ
ЛЕПА и ЗОРАН
ПЕРИЋ
са породицом

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

(149/285329)

1976–2019.

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Од стрица САВЕ, стрине ВИДЕ, сестре СЛАВИЦЕ
и СЛАЂАНЕ са породицом
Последњи поздрав нашем другу Влади.

(178/ф)

ФК „Динамо 1945”

Последњи поздрав нашем зету и драгом течи

ВЛАДА
ВУЈОВИЋ

(143/2853320)

Последњи поздрав
свом пријатељу Влади од СТОЈАНЧЕТА
са породицом из Качарева

Последњи поздрав

(157/2853349)

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ
Ниси требао тако брзо да одеш, недостајаћеш нам пуно, увек
ћеш бити у нашим срцима.
Хвала ти за лепе тренутке проведене са нама.

ВЛАДИМИР
ВУЈОВИЋ

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Твоја ДРАГАНА и МАРКО, БРАНКА и МИЛЕНКО МАЦУРА
(179/Ф)

Последњи поздрав
нашем комшији
Влади од породице
ТАСО

Последњи поздрав драгом зету

(37/285127)

од предузећа G. P. „FINNET-INŽENJERING” ПАНЧЕВО

Последњи поздрав

(164/Ф)

ВЛАДИ

Последњи поздрав драгом

ВЛАДИМИРУ
ВУЈОВИЋУ

Отишао си прерано.
Почивај у миру и нека те анђели чувају!

од породице
ТРУМБЕТАШ

МИРА

(22/285877)

(177/ф)

ВЛАДИ

ПОПУСТ

од фирме „Ауторемонт Пивашевић” ДОО Панчево

Обавештавамо
кориснике
наших услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

(172/ф)

Сви корисници услуга нашег предузећа свој огласни
материјал, читуље и помене у понедељак, 11. новембра,
моћи ће да предају од 8 до 13 сати.
Већ у уторак благајна ће радити по регуларном радном
времену, од 8 до 18 сати, и тог дана ће важити уобичајени
попуст на све наше услуге.
Радно време у среду такође је стандардно – од 8 до 15 сати.

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

ПОПУСТ

1976–2019.
Искрено саучешће породици Вујовић
ЛАЗАР, СНЕЖАНА и МИЛИЦА ПЕТАКОВИЋ
(163/ф)

свим радним
данима
осим средом.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав нашем драгом тати и супругу

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Драги тата, зар је морало овако да буде, да нас оставиш прерано, да не
будеш уз нас када је најпотребније.
Обећао си да ћеш нас водити у Дизниленд и Лондон (у метро станицу). Не
морамо нигде да идемо само се врати и буди уз нас, да се шетамо и уживамо
као што смо увек радили.
Трудићемо се да постанемо добри људи, да будеш поносан на нас.
Недостајаћеш нам пуно и увек ћеш бити у нашим срцима. Нека те анђели
чувају.

Воле те пуно твоји: СТЕФА и ОГЊЕН и ДАНКА

(176/ф)

Петак, 8. новембар 2019.
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ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
1976–2019.

Чекај нас...

Тата СЛОБОДАН и мама МАРИЈА

(174/ф)
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Поштованом

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ
Последњи поздрав Влади.
Породици Вујовић искрено саучешће
НЕША, ЧАЈА, ДУМБА – TAXI PETROL
(144/285930)

Последњи поздрав
драгом куму

Последњи поздрав драгом

ВЛАДИМИРУ
ВУЈОВИЋУ

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
ВЛАДИ

Лако те је волети.
Остају само лепе
успомене, сећања на
тебе и твоју доброту.

Последњи поздрав, почивај у миру.

Последњи поздрав
драгом куму

ДУМБА, НЕША, МИЛОЈЕ и МИЛОШ

Породица ПАВЛОВИЋ

Твоји кумови
ОЛГИЦА и ДУШАН

(137/285306)

(141/285313)

(125/285289)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ
ВУЈОВИЋУ
Анђео си био, са анђелима почивај.
Чувам те од заборава.

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ
Последњи поздрав нашем Влади.

Породици Вујовић искрено саучешће

Твоја кума САНДРА
ВУЧИНИЋ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ са породицом

МАЈА, САЛЕ, НЕМАЊА и ЛУКА

(124/285289)

(181/285366)

(148/285328)

Петак, 8. новембар 2019.
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ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Једини мој... кажу људи пази шта желиш можда ти се и оствари.
А ја сада свим срцем желим да мирно путујеш, да ти анђели отворе врата и
да те сачека твоја црно-бела армија.

Твоја сестра ИВАНА, братаница ДУЊА и зет ДЕЈАН

(175/ф)
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Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав куму
Последњи поздрав

ВЛАДИ

ВЛАДИ

ВЛАДИ ВУЈОВИЋУ

Фризерски салон „Срба”

од МАРКА ТАДИЋА са породицом

Породица АНКИЋ

(158/285335)

(122/1285277)

(138/285306)

Последњи поздрав

„... срешћемо се опет, веруј биће тако, време лечи све, ал’ само једно не,
а то је сећање...”

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ
ВУЈОВИЋУ

ВЛАДИ ВУЈОВИЋУ

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
Породица ГЛУМАЦ

Породица
ТАУШАН

МАРКО ИЛИЋ, МИЛОШ КРАСАВЧЕВИЋ и БИКАНА

(147/285327)

(59/285168)

(133/285303)

Куме драги, почивај у миру.

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

ВЛАДИ

ВЛАДИ ВУЈОВИЋУ

ЗОРАН вулканизер са породицом

ЗОРАН, ДРАГАНА, ЈЕЛЕНА и ДУШАН

ГОРАН КРАСАВЧЕВИЋ с породицом

(132/285302)

(146/285325)

(134/285303)

Последњи поздрав
драгом

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав
драгом

ВЛАДО
Нека те анђели чувају.
Породица ТЕПИЋ
У тишини без речи.

ВЛАДИ

ВЛАДИ

Нека те анђели чувају. Почивај у миру.

Породица
ВИНКИЋ

од ЂУРЕ и МИЛАНА МАРАВИЋА

(145/285323)

(169/285354)

Последњи поздрав

(140/285308)

Последњи поздрав
драгом

Породица ОПАЛИЋ
Почивај у миру, анђели нека те чувају.

(136/285304)

Последњи поздрав нашем великом другару

ШАЊИ и АНИТА
са породицом

ВЛАДИ

ВЛАДИ

ВЛАДИМИРУ
ВУЈОВИЋУ

Нека те анђели чувају.

ВЛАДИМИРУ
Породица СФЕРА

од ЖИКЕ, МИКИЈА и ДУЦЕ

(186/285371)

(187/285374)

ВЛАДИ
ВУЈОВИЋУ

(57/285166)

последњи поздрав.

Породица ТАДИЋ

ГАНЧЕ, МИЛАНА
и ЂОРЂЕ

(135/285304)

(139/285307)

300-820, 300-830
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ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

ВЛАДА ВУЈОВИЋ

1976–2019.

Последњи поздрав Влади од фамилије ВУКАШИНОВИЋ и MB
MONT-a
(73/285199)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Стрина НАДА, сестра МИЛИЦА,
зет НЕНАД и братаница ПЕТРА

Последњи поздрав Огијевом и Стефановом тати од другара и васпитача из
вртића „Чуперак”

Последњи поздрав брату

(127/285292)

(116/285270)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ
Када нам одлази неко драг, не боли смрт колико све оно што иде после.
Боли празнина која никада неће бити попуњена. Боле речи које нисмо рекли, успомене, сузе и ћутања...
Боли то што ће он увек бити тај неко који недостаје.
Брат МИЉАН и снаја ОЛИВЕРА
(74/285200)

ВЛАДИ ВУЈОВИЋУ
Увек ћеш живети у нашим сећањима и срцима.

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Породица САМАРЏИЈА
(117/285271)

Колектив бензинске пумпе „Танк”

Последњи поздрав

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

(102/285246)

1976–2019.
Последњи поздрав

Последњи поздрав од породице ПЕТРОВ
(84/285215)

ВЛАДИ ВУЈОВИЋУ
Поштованом
ЗОРАН СТАВРЕВСКИ са породицом
(123/285282)

Последњи поздрав драгом куму

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ
ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ
од породице ПАСЕР

(119/285272)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ
ВУЈОВИЋУ
Породица
СПАСИЋ
(56/285165)

Последњи поздрав
драгом пријатељу.

Последњи поздрав нашем пријатељу.

Почивај у миру и нека те анђели чувају

ЗОРАН и ИВАН
STIV IMPEX TRADE

АНДРИЈАНА,
МАТЕЈА и НИКОЛА
ПАВЛОВИЋ

(70/285196)

(64/285181)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
1976–2019.

Последњи поздрав од породице ДРАГИЋ

(85/285215)

ВЛАДИМИР
ВУЈОВИЋ

ВЛАДИМИРУ
ВУЈОВИЋУ

Последњи поздрав
драгом

ВЛАДИМИРУ
ВУЈОВИЋУ

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ
Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.
Твој кум САВА ВУЧИНИЋ са породицом
(126/1285289)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ
ВУЈОВИЋУ

Искрено саучешће
породици.
Породица
ПЕЈЧИНОВСКИ

Нека те анђели чувају.
ОЛГИЦА и СРЂАН

Породица
ЗМЕЈКОСКИ

(58/2851678

(97/285237)

(55/285165)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ
ВУЈОВИЋУ
ИВАНА ЈАРИЋ
са породицом
(72/285198)
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Последњи поздрав драгом

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Кажу да Бог узима најбоље, а ти си међу њима.
Почивај у миру, нека те анђели чувају!

Од колектива: ДОО „Пан-Леди”, ТР „Леди-МС”, СТР „Леди”

(52/285165)
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Не боли смрт, већ боли све оно што иде после.
Боли живот који се нагло и прерано угасио, а
могао је још да траје. Боли празнина у срцу његових најмилијих која никада неће бити попуњена. Болеће недостајање и сећање на
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30. октобра 2019. преминуо је наш вољени

Последњи поздрав

КИРИЛ ПИСЛЕВИЋ
1941–2019.
С љубављу и поштовањем заувек ћемо те
носити у нашим срцима.

ВЛАДУ ВУЈОВИЋА
Не постоји реч да умањи бол и пружи утеху.
Треба времена и храбрости да би се пловило
кроз ове тешке воде.
Наше најискреније саучешће породици.

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Ожалошћени: супруга РАТКА, син ЗОРАН,
ћерка ВИОЛЕТА, зет ДЕЈАН, снаја ЈЕЛЕНА,
унучад ЕЛЕНА, ЖАРКО и ДЕЈАН и праунуци МАША и ЛУКА

СНЕЖАНА, ИВАНА и НЕВЕНА
(93/285231)

Памтићемо те као ведрог, насмејаног и позитивног пријатеља
и сарадника.
Колектив „Бедема”

(112/285265)

Последњи поздрав

(25/ф-1243)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Последњи поздрав Влади од тетке ВЕРЕ
Породица ГАГИЋ
(75/285201)

(53/285165)

Последњи поздрав сину нашег друга

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ
Саосећамо у болу породице.
ЈОЦА ИЛИЋ са породицом

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
Последњи поздрав Влади

ВЛАДИ

(61/285173)

Слобина генерација рукометаша: МАЈСТОР,
ЈОВА, ВИНКИЛА, КАРЛО, АЦА, КЕЛЕ, ДУЛЕ,
АНДРИЈА, ЈОВАШ, КРАСОЊА, МИКИ, ШИЉА,
ТИХА, БРАТИЋИ и БЕЧ

Са неизмерним болом опраштамо се од
Породица ВУЈИЋ
(76/285201)

(90/285225)

Поштованом

ВЛАДЕ ВУЈОВИЋА
Вечно ћемо памтити његов драги лик.

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Почивај у миру.
Породица БИЛЕК

1976–2019.

последњи поздрав.
Породица РАДОЈКОВИЋ
(71/285197)

(51/285164)

Небо је добило још једну звезду, а земља
остала без једног анђела. Туга велика...
КАТИЦА и ЂУРО ПИВАШЕВИЋ
са породицом

Нема више наше драге куме

Последњи поздрав

(81/285211)

Последњи поздрав

ПЕТАР
СТОЈАНОВ
28. VI 1948 – 4. XI 2019.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ
ВЛАДИ ВУЈОВИЋУ
од ШИЉЕ и КУРТЕ
Мењачница „Премиер”

Породица ОНДРИК

(105/285250)

(54/285165)

Супруга НЕГОСАВА,
син ДЕЈАН,
ћерка ДАНИЈЕЛА
и сестра ИВАНА
(69/1285195)

МИРЈАНЕ
СЈЕКЛОЋЕ
Недостајеш.
Породица АЋИЋ
(92/285227)
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Последњи поздрав нашем анђелу

МИЛАНА ТОШИЋА

Када умру вољени, део нас умре са њима. Када је
љубав велика, срце порасте, како би део њих заувек наставио да живи у нама. Најдража Мија ће
у срцима свих нас да живи вечно и да буде наш
анђео

ЖЕЉКУ МАНОЈЛОВИЋУ

26. XII 1958 – 31. X 2019.

1967–2019.

Знамо да си се борио... Поносни смо на тебе, али биће нам тешко...
Супруга ЈЕЛЕНА, син ИВАН,
ћерка ИВАНА, унуци ЂОРЂЕ
и ЈОВАНА и зет МИЛОВАН

Неутешни: мајка БОСИЉКА, отац ЂУРО, брат ГОРАН, ћерка
НИКОЛЕТА, син СТЕФАН и МИЛКА

(8/28054)

(48/285159)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом другару

СМИЉА Душан ВИШЊИЋ
20. VIII 1952 – 4. XI 2019.
Нашу Секу ћемо на вечни починак испратити 7.
новембра 2019. године, у 14 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

МИЛАН
ТОШИЋ
МИЛАН
ТОШИЋ

1958–2019.

од ТОШИЋ АНЂЕ,
АЛЕКСАНДРА
и ДЕЈАНА

Прерано си нас напустио. Радо ћемо те се
сећати.
ДРАГОСЛАВ са
породицом

(35/285119)

ЖЕЉКУ
МАНОЈЛОВИЋУ
Станари зграде у
Моше Пијаде 116
(28/285090)

(114/285268)

Нека те анђели чувају
Последњи поздрав

ЖЕЉКУ
МАНОЈЛОВИЋУ
Хвала за све што си
учинио за нас.
Кумови НЕША
и МИЛКА
(29/285090)

Са неизмерном тугом
опраштамо се од нашег кума

ЖЕЉКУ
МАНОЈЛОВИЋУ
БАЋУРИ
Пријатељу почивај у
миру

Вечно ожалошћена породица: мајка НАДА, брат
ДРАГАН, снаја ИВАНКА и братанице ИВАНА и
ЈЕЛЕНА
(80/285210)

Нисмо се надали да ће отићи у далеке пределе
вечитог мира и нисмо јој рекли колико нам је
драга

од АЛЕКСАНДРА ТОТА
(32/295113)

Заувек у нашим
срцима

СМИЉА ВИШЊИЋ СЕКА
КИРИЛ ПИСЛЕВИЋ
1941–2019.
Тата за све што долази недостајеш...
Твоја ВИКИ
(113/285265)

Док је нас биће у сећањима.

ЖЕЉКУ
МАНОЈЛОВИЋУ
(168/285351)

ВИЈАТОВИ, СУЈИЋИ и СУБОТИЋИ

ЈОШКА и АНА

(162/285348)

ЖЕЉКА
МАНОЈЛОВИЋА

После кратке и тешке болести, 4. новембра преминула
је наша мајка

ПЕРСА
ЛАКИЧИН
1946–2019.

Остаћеш заувек у нашим сећањима. Анђели нека те чувају.

ДРАГИЊА КОВАЧЕВИЋ
1933–2019.
Отишла си тихо и неприметно, почивај у миру.
Ожалошћени: ћерке ДРАГИЦА и ГОРДАНА, зет ЈОВАН, унучад МИЛАН, САША, ДРАГАН, ЈОВАНА, ЈЕЛИЦА и ГОРДАНА, праунуци НИКОЛА, ЛУКА, НИНА и
САРА
(47/285148)

Последњи поздрав
драгој куми

ДРАГИЊА
КОВАЧЕВИЋ
Последњи поздрав
стрини и баби од
ДРАГИЦЕ са породицом

НЕНА и ДАЛЕ

Твоји: кћерка
ДИВНА,
унук АЛЕКСА
и зет МИЛАН

(60/285163)

(98/285240)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
нашој драгој

Тужна срца обавештавамо рођаке и пријатеље
да је, у 85. години, преминуо наш вољени отац

СВЕТИСЛАВ ДИМИТРОВ ЛАЛА
1934–2019.
из Сакула
Последњи поздрав
ћерке СЛАВИЦА и ЈОВАНКА са породицама

(91/285226)

(65/285182)

С поштовањем последњи поздрав

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ
БОЖОВИЋ

ПЕРСИ
ЛАКИЧИН
1946–2019.

ДРАГИЊИ
КОВАЧЕВИЋ
од куме КАТЕ
и ДРАГАНА
са АНИТОМ
и ЖАКЛИНОМ
(120/285274)

ДРАГИЊИ
КОВАЧЕВИЋ
Почивај у миру.
ЗОРАН и ЗЛАТА
с породицом
(121/285275)

ДРАГИЊА
КОВАЧЕВИЋ

Саучествујемо са сином Срђаном у болу
за изгубљеном мајком.

Последњи поздрав
стрини и баби од
ШУЦЕ са породицом

ЉИЉА и ИВИЦА
РИСТИЋ

(182/285365)

(26/285087)

Заувек у нашим срцима.
Породице:
ЛАКИЧИН,
ЦВИЈАНОВИЋ,
РАДОЈКОВИЋ,
ТОМОВИЋ
и МАРТИНОВИЋ
(99/285240)

СТЕВАНУ ГАРЧЕВУ
од супруге ЈЕЛЕНЕ, синова ИВАНА
и ДРАГАНА и унуке АЛЕКСАНДРЕ
(66/285185)
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2. новембра 2019, у
73. години, преминуо
је наш вољени

Последњи поздрав драгом пријатељу

СЛАВКО
ЈАЋИМОВСКИ
1947–2019.

Последњи поздрав дугогодишњем члану

МИХАИЛУ ШОШКИЋУ
ШОЛЕТУ
Занатлија, уметник, Човек...
Почивај у миру пријатељу.
Удружење занатлија Панчево

Живећеш вечно у нашим срцима. Спавај
са анђелима.
Супруга ДРАГИЦА,
ћерка ЈЕЛЕНА
и ИГОР

(165/ф)

Последњи поздрав нашој драгој мајци и баки

(150/285330)

ДРАГАНУ ПАУНОВИЋУ

Последњи поздрав
нашем

1960–2019.

ДАНИЦИ ЛАЗИН
Ћерка СЛАЂАНА, зет ДРАГАН и унук ИВАН

од другарица и другова

Сахрана ће се обавити 8. новембра 2019, у 14 сати,
на Новом гробљу

СЛАВКУ

(188/285375)

од брата МИЛЕТА,
снајке ЖИВКЕ
и братанице
МАРИНЕ
(88/285221)

СЛАВКУ
ЈАЋИМОВСКОМ

Ти ћеш за нас увек
бити ту.

С љубављу и тугом чувамо те у нашим срцима.

БЕКИ, ЧЕДА, ЈОЛЕ, ЦУМЕ и ГУЛА

ВЕСНА и ПЕРЦЕ

Породица ЈОВАНОВИЋ

(38/285131)

(108/285260)

ДРАГАНУ ПАУНОВИЋУ ЗОЗОНУ

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем деди

СЛАВКУ
ЈАЋИМОВСКОМ

СЛАВКУ
ЈАЋИМОВСКОМ

Тата, никада те нећемо заборавити.
Твоја ћерка
ЈАСМИНА
са породицом

од породица:
КНЕЖЕВИЋ,
ТРАЈКОВСКИ
и ПАВЛОВИЋ

(151/285330)

БОШКО

Почивај у миру.

Последњи поздрав

Последњи поздрав зету

Драги наш

Последњи поздрав другу

Последњи поздрав

(152/285330)

Последњи поздрав
пријатељу

НЕША, ЗВЕЗДА
и МАРКО

Последњи поздрав драгом

КИРИЛУ ПИСЛЕВИЋУ КИРИ
Волимо те!

Последњи поздрав

КИРИЛУ ПИСЛЕВИЋУ КИРИ

ЕЛЕНА, ЖАРКО и ДЕКИ

Породице: ТОПАЛОВИЋ и ВУКОВИЋ

(106/285255)

(107/285255)

(45/285119)

Последњи поздрав

(154/285331)

СЛАВКУ
ЗОЗОНУ

(155/285331)

28. октобра 2019. преминула је моја мајка, наша
бака и прабака

од БЛАГОЈА
и ИГОРА
(153/2853309

Драгој тетки

СЛАВКУ
ЈАЋИМОВСКОМ
од брата МЛАДЕНА
са породицом
(167/285349)

Последњи поздрав
Последњи поздрав комшиници

ЗОЗОНУ
од МАЛОГ ПАТКА
и МАЦЕ
(46/285149)

МИРЈАНА КОЛАРОВ
1934–2019.

300-820, 300-830

Сахрана је обављена 30. октобра, на Новом гробљу у Панчеву.
Живиш у срцима твојих најмилијих: ГОЦЕ,
ИВАНА, ДЕЈАНА, СОФИЈЕ, ЛАЗАРА, БОЈАНЕ
и МИЛИЦЕ
(10/285064)

МИРЈАНИ
КОЛАРОВ
Последњи поздрав
од братанца СТЕВЕ
са породицом
(118/285289)

СЛАВКУ
ЈАЋИМОВСКОМ

ЈЕЛЕНИ ОТАШ
од комшија из зграде
у Војвођанском булевару 32
(86/285217)

од снаје ВЕРЕ
и братанца
НЕБОЈШЕ
са породицом
(166/285349)

Петак, 8. новембар 2019.
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У петак, 8. новембра 2019, у 11 сати, на
Старом православном гробљу у Панчеву,
даћемо четрдесет дана нашој драгој

СЕЋАЊЕ
Прошло је петнаест тужних година од
смрти наше драге

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

ЉИЉАНИ ЂЕРИЋ

ЈЕЛЕНЕ ВУЈОВИЋ

Много нам недостајеш.

Много нам недостајеш.

Супруг СВЕТОЗАР, син СЛОБОДАН,
унука МИЛИЦА и снаја БИЉАНА

Говорили су ми да време лечи све ране, али ова рана је велика и не може се излечити.

Стриц СЛОБОДАН ВУЈОВИЋ
са породицом

(50/285157)

(170/ф)

Са сетом и тугом од стрица СИМЕ, стрине ГОРДАНЕ
13. новембра, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашој
вољеној

Навршава се годину
дана откако није с
нама

и брата АЛЕКСАНДРА

(42/285137)

9. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаће се годишњи
помен

ЈЕЛЕНА
ВУЈОВИЋ
1986–2004.

АНИ ЧУКИЋ

НЕДЕЉКО
ХИНИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији
(130/285300)

После кратке и тешке болести преминула је моја мама

Мајка НАДА, сестра
МИЛИЦА, зет НЕНАД
и сестричина ПЕТРА

Остаћеш заувек у нашем сећању.
Твоји најмилији

(115/285270)

(110/285262)

У петак, 8. новембра 2019, навршава се десет година откада нас је напустио наш вољени супруг,
отац и дека

МИРОСЛАВ МИЛАНОВИЋ
Ожалошћени: ћерка МИЛИЦА, син ИВАН,
зет ГОРАН, снаја МАЈА, унуци МАРИЈАНА,
ИВАНА, МАРИНА, МАТЕЈА и МИХАЈЛО

СНЕЖАНА СТОЈКОВИЋ

(128/285295)

1944–2019.
Навршило се четрдесет дана од одласка наше драге

Моје Сунце, светло и ослонац.

МИЛОЈЕ НЕДИЋ
1934–2009.
Године без њега пролазе лагано, али бол у души
и туга у срцу никада.

Ожалошћени: ћерка МИЛИЦА, зет НИКОЛА,
унука ХЕЛЕНА и братанци КСЕНИЈА и АЦА

Супруга МИЛЕНА и син ЗОРАН са породицом

(27/285088)

(185/285373)

ЈЕЛИЦА РОМИЋ
39 година
ЉУБОМИР и БОРО

СЕЋАЊЕ

ГОРДАНЕ ШИМИЋ
Много нам недостајеш.
Породице ШИМИЋ и СИМИЋ

(159/28+5340)

(161/285341)

14. новембра навршава се пет година
откада нас је напустио наш вољени син

ЖИВКО ЈОВАНОВСКИ
1. XI 1933 – 31. X 2019.

Навршава се година
откада није са нама
наша

ОСТОЈА РАДУЛОВИЋ
1956–2007.

Последњи поздрав вољеном оцу, свекру, деди и
прадеди од синова ВЛАСТЕ и СЛОБОДАНА, снаје СНЕЖАНЕ, унука ЈОВАНЕ, АЛЕКСАНДРА,
ВЛАДИМИРА, АЊЕ, МАКСЕ и праунука ОГЊЕНА
и ЈАЊЕ

Четрдесет година

РАДОВИН ПЕТКОВИЋ
Последњи поздрав: супруга МАЛИНКА, син СТРАШКО
и ћерке РАДМИЛА и ГОРДАНА
(173/285358)

Супруга ДРАГИЦА, син ДАНИЛО
и ћерка НЕВЕНКА

ЉУБОМИР и БОРО

(30/285098)

25. октобра 2019. преминуо је наш драги отац и супруг

Поносни на све што си био, достојанствено те
носимо у нашим срцима сваког трена.

МИЛАН РОМИЋ

(89/285222)

(160/285340)

Обавештавамо
кориснике
наших услуга
да на цене
огласа и читуља
одобравамо

ПОПУСТ
свим радним
данима
осим средом.

ЗОРАН
ПЕТКОВСКИ
14. XI 2014 – 14. XI 2019.
Заувек ћеш остати у
нашим срцима. Недостајеш нам.

ИВАНКА
МАРИЋ
1941–2018.

10. новембра навршава се годину дана откада није више са нама наш драги

С љубављу и тугом
чувамо те од заборава.

Воле те и тугују за тобом твоји: мама ДАРА и тата ДАНЕ

Супруг НЕДЕЉКО,
ћерке ГОРДАНА
и ВЕСНА
са породицама

(156/28332)

(111/285264)

КАСИМ ЉАТА
2018–2019.
Успомену на њега чувају његови најмилији
(142/285317)
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У петак, 8. новембра,
навршава се двадесет
година откако није с нама наш

Пола године откако није са нама

МИЛУТИН
ЈОВИЋ

(104/285248)

Десетогодишњи помен
нашем вољеном

Драгој нашој

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Наша вољена Зорице, постојиш и трајеш кроз најлепше успомене и сећања. Остаје нам твој лик, твој осмех, твоја доброта и
велика туга која не бледи.

Најдража наша Зоко прерано си отишла Анђелима. Заборав не
постоји, остају лепе успомене и поносни смо што си била са нама. Туга у срцу и души не престаје. Оставила си многе успомене које сваког тренутка сећају на тебе Зоко.

25. VIII 1937 – 8. XI 1999.
Заувек у нашим срцима.
Породица

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Нека те Анђели чувају.

Почивај у миру Анђеле наш.

Деда МИЛЕНКО ЧАКАРЕВИЋ и ујак ДРАГАН са породицом

Ујак СРЕДОЈЕ ЧАКАРЕВИЋ и брат ВЛАДИМИР са породицом

(12/ф)

(13/ф)

Пола године је откако није са нама наша

Шест месеци откако ниси са нама сестро

ЖИВОЈИНУ
СМИЛИЋУ
12. XI 2012 – 12. XI 2019.
Заувек у нашим срцима.
С љубављу најмилији
(101/285243)

ЗОРИЦЕ ТРАВИЦЕ

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

ЈОВАНКА
МИЛУТИНОВИЋ

Био је мајски дан Зоко наша, обасјавала си цео наш завичај.
Била си наша весела душа пуна топлине и љубави коју си заувек оставила у сећању.

Нема те више тамо где си волела доћи. Нема те у Гучи. Поносни на твоју брижност и доброту. Поносни на твоју племенитост и осмех којим си нас обасјавала. Поносни јер си баш ти била наша сестра.

Поручујемо ти да те никада нећемо заборавити.

Заувек ћеш бити међу нама и у мислима и у срцима.

Тугује тетка МИЛКА, теча СТАНКО и брат ИВАН са породицом

Ожалошћени: браћа МИЛАН, ВОЈИСЛАВ,
МАРКО и МИЛАДИН са породицом

(14/ф)

(15/ф)

2009–2019.
С љубављу чувамо
успомену на тебе.
Твоји синови
МИША и РАНКО
с породицама

Нашој вољеној

Наша вољена

(11/285066)

СЕЋАЊЕ

ЦВЕТАН
СТАНОЈКОВИЋ
2001–2019.
Са поносом чувамо
успомену на тебе.
Породица
СТАНОЈКОВИЋ

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

ЗОРИЦЕ ТРАВИЦЕ

Зорице, тешко је рећи недостајеш, јер ти си у сваком нашем дану, речима и сузама. Бол и туга коју си оставила својим одласком, великог и чистог срца, пуног љубави и доброте према својим вољенима, недостају речи којима се могу исказати.

Зорице наша најмилија, постојиш и трајеш кроз најмилије успомене.
Отишла си анђеле наш, као да ниси јер сваки дан је сећање на тебе у причама и успоменама које си оставила.
Све што долази лепо у породици ти си и тада у нашим срцима и мислима.
Туга и бол не престају, време нам не помаже, успомене не бледе. Заувек
си са нама Зорице наш добри анђеле.

Зорице имала си планове, волела да ствараш, судбина те одведе и прекину све твоје снове и надања. За тобом много тугујемо Анђеле наш.
Ожалошћена тетка ЗОРА, течо САВО и браћа МИЛАН и ВОЈИСЛАВ

Тугује тетка СТАНОЈКА, течо РАДЕ, браћа
МАРКО и МИЛАДИН са породицом

(16/ф)

(17/)

(3/285038)

Памћење је река која се увек креће уназад, растанак од мојих родитеља

Три године

СЕЋАЊЕ

Сећање на родитеље

МИТИЋ

МУРГОШ

МАЈСТОРОВИЋ

СРБИНКА
ГАГИЋ
РИСТИЋ
ЉУБИЦА

ЖАРКО

10 година

47 година

Живите у сећањима ваше БОБАНЕ
са породицом
(109/285261)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: супруг
МИЛОМИР, син
ДАРАГАН и ћерка
НАДА са породицом
(103/285247)

ЉУБИША

ВЕРА

ДРАГОЉУБ

9. XI 2016 – 9. XI 2019. 27. XI 2017 – 27. XI 2019. 3. V 1978 – 3. V 2019.

БРАНКО

ЂУРЂЕВКА

1980–2019.

2006–2019.

Теку дани као река, али сећање на вас не бришу.

Заувек ћете живети у нашим срцима.
Ваши најмилији
(131/285301)

ЉИЉАНА
(2/285037)

Петак, 8. новембар 2019.
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Обавештавамо родбину и пријатеље, у суботу, 9. новембра 2019. године, у 11 сати,
на Новом гробљу, одржаћемо полугодишњи помен нашој ћерки

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Вољена ћерко наша не може се ни срце ни душа стегнути, а ни сузе да не теку.
Живот ти је прерано истргнут из нашег загрљаја и твоја брижност и љубав према
вољенима. Била си нам ослонац, подршка и нада у животу.
Зорице ћери, сваком стазом куда си пролазила оставила си много љубави и сећања
родитељима. Знамо колико си нас волела па је наша туга велика и много болна.
Болујемо али те са поносом носимо у нашим срцима и мислима. Вољено дете наше,
почивај у миру у тишини вечног сна. Једног дана ћемо се срести и бити заједно.
Нек те Анђели чувају.

Сломљени од бола родитељи МАРА и МИЛОШ
(18/ф)
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Петак, 8. новембар 2019.

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо у понедељак, 11. новембра дати четрдесетодневни помен нашем драгом

И прође пола године нашој вољеној

ДРАГИЊА ТМУШИЋ
ДРАГА
1929–2019.

ДРАГИЊИ ТМУШИЋ

МИЛАНУ КНЕЖЕВИЋУ

Шест месеци смо без тебе,
Помен ће се одржати 9. новембра 2019, у 11 сати, на Новом
гробљу.

Ожалошћени: мајка САНДРА,
брат АЛЕКСАНДАР, деда ЉУБИША,
баба ГОРДАНА и тетка САЊА

Често те спомињемо, много нам недостајеш, време не лечи тугу.

спавај са анђелима вољена мајко, бако,
прабако...

Породица ТМУШИЋ

Са љубављу, поносом и поштовањем
твоји најмилији.

(43/285143)

(184/и)

(23/285082)

12. новембра навршиће се три године откако је отишла од нас наша
вољена

и пуно нам недостајеш,

Драгом супругу, оцу и деди
ГОДИШЊИ ПОМЕН

РАНКУ МИЛОШЕВИЋУ

ВАЛЕРИЈА КАНАЧКИ
Остајеш заувек у нашим мислима.

11. XI 2005 – 11. XI 2019.

МАЈА КРСТАНОВИЋ

Оставио си неизбрисив траг, доброту која се не
заборавља, успомене које не бледе, љубав која се
не прекида, тугу коју време не лечи. Волимо те.

7. XI 2016 – 7. XI 2019.

Твоји најмилији

Твоји вољени: супруга СЛОБОДАНКА и наша деца
НЕБОЈША и НАТАША с породицама

(39/285132)

(49/285156)

У суботу, 9. новембра 2019, дајемо полугодишњи
помен нашем

СЕЋАЊЕ
8. XI 1989 – 8. XI 2019.

9. новембра даваћемо
шестомесечни помен

Тридесет је година сећања на нашу дивну сестру

МИЉОЈКУ БИШЕВЦУ
1948–2019.

МАРУ МИЛОШЕВИЋ

Све више недостајеш...
Волимо те и памтимо сваки тренутак, сваку реч.

Рођ. Бикић Сејка

МИРЈАНИ
БУКАЗИЋ
ЦИЦИ

С љубављу чувамо те од заборава.

Твоји: РУЖИЦА, ЈЕЛЕНА, ЛЕНКА,
ЂОРЂЕ и МИЋА

Сестра ВЕРА ДЕОВИЋ и сестра
МИРЈАНА СЛЕПЧЕВИЋ

(63/285178)

(24/285084)

ЖЈАК ПАЛО
Ни после две године туга не престаје......
Недостајеш нам.
Твоји вољени

НИКОЛА АНЕВ

Отац ВЕЛИЗАР,
брат ЈОВИЦА,
снаја БРАНКА,
братаница ГОЦА
и НЕША

Твоја породица
(21/285075)

9. новембра навршиће се година откада
те нема

МАРИЈА
ВУЛИНОВИЋ
1929–2018.
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

Шест месеци

РАТОМИР
МАРКОВИЋ
Отишло је моје Сунце, неће више да ме
греје. Нема више мога тате да ме пита како ми је.

Твоји: ДРАГАН,
МИРА, ГОРДАНА,
ТАМАРА и ЛУКА

Ћерка ДРАГАНА
са породицом

(82/285213)

(67/285186)

(40/285134)

11. новембра 2019. године навршава се годину дана откада није са нама наш драги

11. новембра 2019. године навршава се годину дана откада није са нама наш драги

11. новембра 2019.
године навршавају
се три године од смрти нашег драгог

МИРОСЛАВ
ЕРДЕЉАН

СТОЈАНА
СТАНИМИРОВИЋА

(100/285242)

12. XI 2011 – 12. XI 2019.
Осам година бола, туге и тишине. Бол не пролази. Туга не престаје, а тишина?!
Свако прича сва својом тишином, а тишина свашта каже.
Твоји: мама, тата и брат

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

(62/285177)

МИРОСЛАВ
ЕРДЕЉАН
Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59


Сређивање комплетне документације
и превоз покојника у земљи и иностранству



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

МИЛУТИН
ДОБРОСАВЉЕВИЋ

СРЕТЕН
ХРЊЕЗ

12. новембра 2019. навршава се шест тужних година откако си нас напустио. Тога дана посетићемо твоју вечну кућу.

8. XI 1991 – 8. XI 2019.

Твоји најмилији
(94/285232)

2. XI 1940 – 11. XI 2018.

2. XI 1940 – 11. XI 2018.

Сестра ЈЕЛИЦА
с породицом

Ћерке ЗОРАНА
и ДАНИЈЕЛА,
унуке СИМОНА
и КАТАРИНА
и зет МИОДРАГ

Сестра ЈЕЛЕНА,
зет СЛОБОДАН
и сестрићи
БРАНИСЛАВ
и ВЛАДИМИР са породицом

Никада те неће заборавити твоји најмилији: супруга СЛАВИЦА, син ИВИЦА,
ћерка БРАНКИЦА,
зет ГОРАН и унуци
ФИЛИП и МИЛАН

(77/285203)

(79/285208)

(78/285208)

(5/285044)

Петак, 8. новембар 2019.

9. новембра 2019. године је једанаест година откад нема мог анђела
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У петак, 8. новембра обележићемо годину дана откако није с
нама наша драга и вољена

САЊА ПАЈЕВИЋ
ПОМЕН

13. XI 1979 – 9. XI 2008.

БОРКА САЛАПУРА

Пролазе године а мајка земљом хода и не умире.
Живим у свету бола и патње са црном рупом у
грудима и срцу. У мислима сам с тобом сваког
дана и ноћи и једино ме прича о теби кћери одржава у животу. Молим те Боже узми ме да се мајчина душа смири.
Сањице, кћери, анђеле, срећо, лепото, љубави
моја једина, љуби те мајка заувек.

Нека те анђели чувају на небу, а ми ћемо те чувати у срцима од
заборава.
Породица

Мама ЉИЉА
(44/285144)

(9/285059)

СЛАВИЦА ЗРНИЋ
14. XI 2004 – 14. XI 2019.

У суботу, 9. новембра, у 11 сати, дајемо
годишњи помен нашој драгој

СЕЋАЊЕ

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

С љубављу мајка ЛЕПОСАВА
и брат ПЕТАР са породицом
(19/1285067)

СЕЋАЊЕ

БОРКА САЛАПУРА
Рођ. Метлић
8. XI 2018 – 8. XI 2019.

СТАНИШИ САНДАЉУ
ЈЕЛЕНИ
ПЕЈЧИЋ

Твоји: супруга СВЕТЛАНА, ћерке ЉИЉА,
БИЉА и МАРИНА, унук ПЕЦА и зет ВАСА

Пролазе дани, пролазе месеци, прошла је година.
Твоја несебична љубав и пожртвованост коју си нам
пружала остаће вечно урезана у нашим срцима.
Сада си окружена својим драгим анђелима чуварима.
Спокој у души!
Твоја НАНА

(4/285043)

(83/285214)

Њени најмилији
(34/285115)

МИЛЕНКО ЖЕБЕЉАН
9. XI 1999 – 9. XI 2019.

У суботу, 9. новембра 2019. навршава се шест година откад није са нама наша драга и непрежаљена

Двадесет година је прошло, љубав и сећања не
бледе. Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Сећање на наше драге

ТОМИЋ ПУЛАНОВИ

Породица ЖЕБЕЉАН
(20/285071)

Сећање на нашу мајку

СЛОБОДАНКА ВЛАЈКОВИЋ
8. XI 1943 – 9. XI 2013.

др СЛАВКО

МОМЧИЛО

1955–2017.

1931–2015.

С љубављу и поштовањем њени најмилији: супруг СЕКУЛА, син ПРЕДРАГ, снаха МАРИЈАНА,
унука ИСКРА и унук ОГЊЕН

Њихови најмилији

(6/285048)

(33/185114)

СТАНУ ВУЛОВИЋ
13. XI 2017 – 13. XI 2019.

Већ је година прошла да није са нама

Двадесет једну годину ниси са нама

Најдража наша мајко, остаћеш заувек са нама и
у нашим срцима.
Твоји синови НЕНАД и ПРЕДРАГ
(95/285233)

АЛЕКСАНДАР
РУЖИЋ

БАТА ПАРЕЖАНИН

ЈЕЛЕНА
ПЕЈИЋ

а заувек у нашим срцима, прерано си отишао.

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

11. новембра 2019.
навршава се седам
тужних година откада ниси са нама.

Кум ВИКТОР

Твоји најмилији

(68/285194)

(31/285099)

2016–2019.
Време пролази, туга,
бол и празнина остају заувек.

ДРАГАН
АНЂЕЛОВСКИ

Породица ПАРЕЖАНИН

Твоји најмилији:
супруга АНЂЕЛКА,
син МИЛАН, снаја
ГОРДАНА и унуци
АЛЕКСАНДАР и
ВЛАДИМИР

(129/285297)

ПОМЕН

Сећања на драге родитеље

ПРАСКАЛО

БЛАГОЈЕ ПАРЕЖАНИН БАТА
300-820, 300-830

(96/285236)

МИЛЕ
ПАУЛИЋ
МИЛАНА
МИЛАНОВИЋА
Бол и туга се не мере
речима ни временом
које пролази већ
празнином која је
остала после тебе.

(41/285135)

10. XI 1998 – 10. XI 2019.
С љубављу и поштовањем те помињемо, у мислима и
сећањима чувамо од заборава.
Твоја породица

10. новембра навршава се пет година
од смрти мог супруга

СЛАВКО

МАНДА

15 година

8 година

(87/285220)

Њихови најмилији

8. XI 2016 – 8. XI 2019.

Прошле су три тужне
године откада ниси
са нама.
Почивај у миру.

Твоја супруга ВЕРА

Твоји: ДРАГАНА
и МИША

(7/285052)

(1/285035)
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

БЕЗ ИЗНЕНАЂЕЊА У ЧАЧКУ
Борац ипак прејак
На реду Нови Пазар

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКА 013 РУШИ РЕДОМ...
Треће коло Прве војвођанске
лиге одиграно је прошлог викенда, а ОК Одбојка 013 остварила је и трећу победу. Девојке које предводе тренери
Иван Крговић и Владимир Јованчић путовале су у Кикинду, где су у дерби сусрету одмериле снаге с домаћим истоименим тимом.
Домаћин се можда пре меча и надао неком изненађењу, евентуалном освајању макар једног бода, али „казнена
експедиција” из Панчева одиграла је и овај меч без грешке, без изгубљеног сета, баш
као и прва два кола: Кикинда
– Одбојка 013 0:3, по сетовима: 22:25, 22:25 и 23:25.
Панчевке су тако освојиле
нова три бода и још више
учврстиле прво место на табели Прве Војвођанске лиге
група „Југ” – три утакмице,

три победе, без изгубљеног сета, и девет бодова.
Свака част!
Одбојка 013 играла је у саставу: Софија Ашанин, Марија Марић, Милица Кужић,
Николина Весковић, Драгана
Марковић, Анђела Вујанић,
Анђелија Кнежевић, Катарина Шоштарић, Јелена Петров, Јована Кљајић, Даница Добросављевић, Наташа Божић,
Милица Стојић и Александра
Крстић.
Наредног викенда Наташу
Божић и њене саиграчице очекује још једно велико искушење. На програму је још један
дерби, меч с Пролетером из
Зрењанина. Ова утакмица биће одиграна у Хали спортова у
Банатском Новом Селу у недељу, 10. новембра, од 16 сати.
Девојке су заслужиле подршку с трибина.

ЏУДО У НОВОМ САДУ

ВЕЛИКАНИ ВОЈВОДИНЕ
Млади џудисти Динама постигли су изванредне резултате на великом међународном турниру „Великани Војводине”, који је одржан прошлог викенда у Новом Саду.
У конкуренцији више од 1.000
бораца из: БиХ, Црне Горе,
Хрватске, Мађарске, Македоније, Румуније, Словеније и
Србије, наши мали суграђани су освојили прегршт награда.
Златне медаље су заслужили: Павле Радивојевић, Александар Поповић, Филип Фаркаш, Алекса Ђуровић, Немања и Урош Ђуришић и Милица Секуловић. Сребром су
се окитили Никола Раданов,
Дивна Милановић и Анђела

Пето коло Кошаркашке лиге
Србије било је на програму прошлог викенда. У досадашњем
шампионату Тамиш је био вероватно на највећем искушењу. Момци тренера Бојана Јовичића путовали су у Чачак,
где су укрстили копља с тренутно једним од најбољих српских тимова, домаћим Борцем.
Знало се и пре почетка меча
да су домаћини апсолутни фаворити, да се неће опуштати и
да ће дати свој максимум како
би остварили и пету победу.
Наравно, ни кошаркаши из нашег града нису отишли на ово
гостовање са унапред подигнутом белом заставом. Ипак, до
изненађења није дошло. Чачани су потврдили због чега су
лидери: Борац–Тамиш 90:64,
по четвртинама: 18:18; 32:15;
22:8 и 18:23.
Кошаркаши из нашег града
су добро отворили утакмицу.
Заиграли су храбро, нису се
уплашили ривала. Око 1.000
љубитеља кошарке у граду на
Морави видело је равноправну утакмицу у почетним минутима. Домаћин је средином
прве четвртине успео да поведе с 15:8, али после тајм-аута
Бојана Јовичића уследила је
серија Тамиша од 10:0, па је
после првих десет минута на
се ма фо ру пи сао ре зул тат –
18:18.

Саша Радовић и његови другови наставили су храбро да
играју и у другој четвртини и
покушавали на све начине да
парирају изразитом фавориту,
па су у једном тренутку имали
и вођство – 20:21. Ипак, после
тога су Чачани преузели контролу над утакмицом и из минута у минут увећавали своју
предност. Кошаркаши Борца
су заиграли у ритму лидера и
нису дозвољавали момцима из
Тамиша да се поново врате у
меч. Тако се на одмор отишло
са опипљивом предношћу до-

маћег тима од седамнаест поена – 50:33.
Домаћи играчи су наставили да доминирају и после одмора. Погађали су кош ривала из готово свих позиција, а
Тамиш више није имао снаге
да одговори. Питање победника било је одлучено већ после треће четвртине, да би у
по след њој де о ни ци до ма ћи
тим ру тин ски при вео меч
крају.
Тамиш је играо у саставу:
Николић (пет поена), Чабрило, Радовић (четири), Васић

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

КАДЕТИ БОРЦА ШАМПИОНИ СРБИЈЕ
На спортским теренима ФК-а
Херој у Јајинцима, а у организацији РК-а Рад, у суботу, 2.
новембра, одржан је финални
турнир Првенства Србије у рагбију за кадете. То такмичење
је уједно било и традиционални турнир у игри с јајастом
лоптом „Трофеј Београда”.

Радуловић, а бронзана одличја су освојили: Павле Ћосић,
Давид Мамојка, Андреј Нинић, Вукашин Милосављевић,
Јован Божић, Матеја Стојановски и Голуб Стригић.
Учествовали су и: Сергеј
Марић, Виктор Јовановић, Вукашин Славковић, Лука Станковић и Филип Максимовић.
Сјајне резултате остварили
су такмичари Џудо клуба Јединство из Качарева.
Златне медаље су освојили
Андријана Кртенић и Кристијан Лехни. Сребром су се
окитили Александра Димитровски и Немања Нишић, а
бронзе су зарадили Алекса
Лехни, Дарио Балан и Растко
Анђеловић.

Аџић и Гордић
Учествовало је шест екипа,
које су биле подељене у две
групе, тако да је сваки тим одиграо по три утакмице: две у

групи и једну за пласман. Надметали су се: Вршац, Црвена
звезда, старчевачки Борац, Рад,
Лозница и Динамо 1954.
Оба представника нашег града била су веома успешна. Борац је у групи савладао Вршац
са 14:0 и Црвену звезду с 19:0,
док је Динамо 1954 био бољи
од Лознице (31:0) и Рада (7:0).
У финалу турнира Динамо
1954 победио је Борац с 19:5 и
тако освојио пехар победника
„Трофеј Београда”.
Када је државно првенство у
питању, после три одиграна турнира и сабирања резултата титулу шампиона Србије освојила је
екипа Борца из Старчева, са 28
поена. Друго место је заузео Рад,
трећи је Вршац, а Динамо 1945
пласирао се на четврто место.
– Ово је велики успех нашег
тима, с обзиром на то да смо
прва генерација Борца која се
такмичи у овом узрасту. Момци и девојке из наше екипе су
кроз ова три турнира показали
сјајну игру и заслужују све похвале – рекао је Василије Гордић, капитен Борца.
Игра с јајастом лоптом на велика врата се враћа тамо где је
некада била врло популарна.

– Срећни смо јер смо освојили „Трофеј Београда”, али
остаје велики жал што нисмо
учествовали на првом турниру
у Старчеву, јер су резултати са
ова два турнира показали да
смо били једини прави конкуренти Борцу – додао је капитен РК-а Динамо 1945 Страхиња Аџић.
Срећу због освајања новог трофеја нису крили ни тренери
Борца Игор Томашић и Радивој Ћосић, најзаслужнији за нови процват рагбија у Старчеву.

КАРАТЕ ТУРНИР У БЕОГРАДУ

АКТУЕЛНОСТИ С РВАЧКЕ СТРУЊАЧЕ

ПЕТ ОДЛИЧЈА ЗА ДИНАМО

„ТУШИРАЈУ” ЗА МЕДАЉЕ

Такмичари Карате клуба Динамо учествовали су прошлог
викенда на престижном турниру „Београдски победник”,
на којем су успели да освоје
пет трофеја у изузетно јакој
међународној конкуренцији.
Златну медаљу је освојила
млађа сениорка Јана Којичић
у категорији до 55 кг. Сребрна одличја су зарадили млађи сениор Урош Петровачки
(до 67 кг) и јуниори Дарко
Спасковски (до 61 кг) и Никола Ивановић (категорија до
76 кг). Бронзом се окитио млађи сениор Марко Пуљаревић
у ка те го ри ји пре ко 84 кг.

(осам), Павићевић (13), Вукојичић (пет), Филбиш (један),
Прља (11), Јанковић (три), Лучић (три), Роудс (седам) и Лабудовић (четири поена).
Ново искушење за кошаркаше из нашег града уследиће
већ у суботу, 9. новембра. У
Панчево долази Нови Пазар,
још једна екипа с високим амбицијама. Утакмица у Хали
спортова на Стрелишту почиње у 20 сати, а уз помоћ с трибина момци тренера Бојана Јовичића лакше ће се супротставити озбиљном ривалу.

Одлично су се борили и: сениор Александар Анђелковић,
јуниор Александар Здешић и
кадеткиње Јелена Милентијевић и Анђелија Симин.

Чланови Рвачког клуба Динамо били су веома успешни и у
протеклих десетак дана. Учествовали су на неколико значајних турнира и са сваког су
се вратили окићени медаљама.
На такмичењу под називом
„Трофеј Мола” сребрне медаље су освојили Стефан Тодосијевић, Лена Ећимовић и Јована Вићентић, а добро су се
борили и Огњен Тодосијевић и
Немања Тишма.
Динамо се на турниру „Дорћол опен” представио с три борца и освојио три трофеја.
Новак Павловић и Стефан
Тодосијевић били су најбољи у

својим категоријама, док је Огњен Тодосијевић зарадио сребрно одличје.
Сјајан резултат млади рвачи
Динама остварили су и на турниру у Младеновцу, где је такође
била изузетна конкуренија.
Јелена Крстовић, Алекса Јовић и Сте фан То до си је вић
освојили су највредније трофеје. Новак Павловић и Матеја Ченејац заслужили су сребрна одличја, а бронзаним медаљама су се окитили Павле
Радивојевић и Јована Вићентић. Боје РК-а Динамо бранили су и Лазар Павловић и Лазар Јерков.

– Континуитет у освајању
титула је настављен. У претходне две сезоне Борац је био
првак у конкуренцијама петлића и пионира. Ово је трећа титула државног шампиона која стиже у наше мало место. Свака част деци која су
сво јим ра дом, за ла га њем и
упорношћу ово и заслужила –
го то во јед но гла сни у ко ментару били су Томашић и
Ћосић.
Мали рагбисти Борца – понос Старчева!

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕСЕТИ ТРИЈУМФ „ДИЗЕЛКЕ”,
„БРЗИ ВОЗ” СТАО У БАЧКОЈ

САШКА НАЈБОЉА

До краја јесењег дела
још три кола
Железничар и Динамо
1945 домаћини
овог викенда
Отворено првенство Војводине
у бенч-пресу одржано је 2. новембра у Елемиру. КДТ Динамо
представљала је Сашка Младеновић, која је проглашена за апсолутно најјачу такмичарку у конкуренцији кадеткиња. Она је победила у категорији преко 84 кг.
– Сашка се под будним оком
тренера Стефана Дрпе припрема за Првенство Србије, које
ће бити одржано 30. новембра
у Владичином Хану. Пре тога
ћемо учествовати на „Трофеју
Београда” у олимпијском дизању тегова, где ће наш клуб
представљати Урош Дашић –
рекао је председник КДТ-а Динамо Филип Влајић.
Дакле, добре вести из овог
спортског колектива тек треба
очекивати.

САРАДЊА
Град Панчево и Атлетски клуб
Тамиш успоставили су добру
сарадњу, па је тако тај спортски колектив недавно добио
нове справе за вежбање, као и
новоизграђену јаму за скок удаљ
и троскок, које су постављене
на уређеној зеленој површини
у насељу Кудељарски насип.
Градска менаџерка Маја Витман истакла је да је град позитивно одговорио на молбу АК-а
Тамиш, па ће тај клуб од следеће године организовати велику уличну трку, која ће ући у
званични календар манифестација Града Панчева, с циљем
да постане традиционална.
Поред тога, АК Тамиш је званично конкурисао за организацију појединачног и екипног
Првенства Војводине у кросу и
обезбедио све потребне гаранције за такмичење, које треба
да се одржи крајем марта наредне године у Народној башти.
Организатори очекују да ће учествовати више од тридесет клубова из Војводине с више од 200
атлетичара у свим категоријама.

ЗЛАТНИ ПЕТАР

Запажене резултате остварили су чланови Пливачког клуба Динамо на међународном
митингу у Зрењанину који је
одржан прошлог викенда.
У конкуренцији с такмичарима из: Француске, Италије,
Словеније, Мађарске, Босне и
Херцеговине, Македоније, Турске и Србије надметала су се и
три пливача Динама.
Петар Петровић је освојио
златне медаље у дисциплинама 50 и 100 м леђно. Краћу
дистанцу је испливао у времену од 24,60 секунди, па је тако
поставио нови лични рекорд.

Стране припремио

Александар
Живковић
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Утакмицама дванаестог кола,
које је било на програму прошлог викенда, првенствена трка за бодове у јесењем делу
шампионата у Српској лиги
група „Војводина” ушла је у
сам финиш. До краја првог дела првенства остале су још три
рунде, а љубитељи најважније
споредне ствари на свету у Панчеву и околини с нестрпљењем
ишчекују расплет догађаја...
Представници нашег града у
трећем рангу такмичења, Железничар и Динамо 1945, и прошлог викенда постигли су половичан успех. Популарна „дизелка”, ли дер шам пиона та,
остварила је и десети првенствени тријумф, док је „брзи
воз”, после серије добрих резултата, претрпео и пети пораз.
Панчевачка „дизелка” је гостовала у Сакулама, где је наставила успешан низ, па је и
даље једини непоражени тим
у шампионату и трон не препушта никоме: Борац–Железничар 0:2 (0:2).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ТАБЕЛА СРПСКЕ
ЖЕЛЕЗНИЧАР
БАЧКА 1901
РАДНИЧКИ (З)
РАДНИЧКИ 1912
ВРШАЦ
ДИНАМО 1945
БЕЧЕЈ 1918
БРАТСТВО 1946
РАДНИЧКИ (СМ)
ПРВИ МАЈ
БОРАЦ
ОМЛАДИНАЦ
ВОЈВОДИНА 1928
ХАЈДУК 1912
КОЗАРА
ДУНАВ

Како то бива од почетка трке
за бодове, Данило Ковачевић и
његови саиграчи су и овај меч
започели у свом стилу. Од старта су наметнули свој темпо игре
и деловали офанзивно, са жељом да што пре стигну до поготка. Иницијатива им се исплатила већ у 24. минуту, када
је Владимир Мандић лепим

ударцем погодио доњи угао голмана Борца и тако довео свој
тим у вођство – 0:1. Вођство није успавало момке које предводи тренер Душан Јеврић. Напротив, наставили су да стежу
обруч око гола домаћег тима, а
готово све дилеме око победника решили су већ у првом полувремену. У 40. минуту Лука Стојановић је мајсторски преварио
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неколико чувара и упутио одличан шут ка голу ривала, који
је голман Борца с крајњим напором успео да заустави. Ипак,
лопта се одбила до капитена
Железничара Данила Ковачевића, коме није било тешко да
погоди циљ и, касније ће се видети, постави коначан резултат:
Борац–Железничар 0:2.

Шеф стручног штаба Душан
Јеврић имао је на располагању
следећи састав: Кнежевић, Јанкулов, Плавшић, Аничић, Ивковић, Стојановић, Ковачевић,
Илић, Башановић, Трипковић
и Мандић, а прилику су добили и Стојанов и Петровић.
Иако је остварен и десети
тријумф, у табору Железничара нема еуфорије. Лидер се припрема за следећа искушења, а
већ прво наредно је и нови дерби. У недељу, 10. новембра, на
СЦ-у „Младост” гостоваће Раднички из Зрењанина, тренутно
трећепласирана екипа на табели. Биће то још једна представа за фудбалске сладокусце, а
бројни симпатизери „дизелке”
верују да ће њихови миљеници
остварити још један добар резултат. Меч почиње у 13 сати.
После неколико успешних резултата и серије без пораза Динамо 1945 поражен је у Суботици. „Брзи воз” је на меч с другопласираном екипом на табели
отпутовао у некомплетном саставу, због бројних повреда играча, али успео је да одолева фавориту све до 67. минута: Бачка
1901 – Динамо 1945 3:1 (0:1).

„Брзи воз” је до вођства стигао већ у деветом минуту, сјајним поготком Милоја Шарчевића. Тај гол улио је нову наду
љубитељима фудбала у нашем
граду да Динамо 1945 можда
може приредити и изненађење
у судару с великим фаворитом.
Бачка 1901 убрзо је преузела
теренску иницијативу, али сви
њени напади били су слаби за
чврсту одбрану „брзог воза”.
Ипак, у финишу првог полувремена досуђен је једанаестерац за Суботичане, али је голман Динама 1945 Миљан Анџић сјајно интервенисао и сачувао своју мрежу.
Наставак утакмице донео је
преокрет из „двојке” у „кеца”.
Уследио је још јачи притисак
екипе из Суботице. Фудбалери
Бачке 1901 заиграли су на све
или ништа, јер су знали да им
само тријумф доноси наставак
трке с лидером на табели Железничаром и – успели су у
својим намерама. У 67. минуту се мрежа Динама 1945 зањихала први пут на овој утакмици, а само четири минута
касније Суботичани су стигли
до потпуног преокрета, јер су
повели с 2:1. Тачку на овај сусрет домаћи фудбалери ставили су у 80. минуту, када је постављен и коначан резултат:
Бачка 1901 – Динамо 1945 3:1.
Тренер „брзог воза” Жарко
Тодоровић супротставио је ривалу екипу у саставу: Анџић,
Нинковић, Дашић, Терзић, Недучић, Стојанов, Стојановски,
Ахчин, Шарчевић, Станић и Ђокић, а шансу су добили и Зулфић, Петровић и Стојановић.
Фудбалери Динама 1945 су
тако претрпели и пети пораз у
првенству, а прилику за поправни имаће у суботу, 9. новембра, када ће на Градском
стадиону у Панчеву гостовати
Раднички из Сремске Митровице. Уколико тренер Тодоровић на располагању буде имао
комплетан састав, „брзи воз”
ће у овом мечу бити изразити
фаворит. Утакмица почиње у
13 сати.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Кикинда: КИКИНДА–ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Рума: СЛОВЕН–ДОЛОВО
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–ТСК
Долово: ДОЛОВО–ИНЂИЈА
недеља, 16 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – МЛАДОСТ
субота, 15.30

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Љиг: СПАРТАК–ДИНАМО
мушкарци
Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО
петак, 17 сати
ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – ПРОЛЕТЕР
недеља, 16 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – НОВИ ПАЗАР
субота, 20 сати
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – КРИС КРОС
субота, 18 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Ковин: РАДНИЧКИ–ЈЕДИНСТВО

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (СМ)
субота, 13 сати
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (З)
недеља, 13 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БОРАЦ
недеља, 13 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (У)
обе утакмице у недељу, од 13 сати

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ

26:22

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – СЛОГА

36:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Фекетић: ЈАДРАН–ДОЛОВО
мушкарци
Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ
Ада: ПОТИСЈЕ–ЈАБУКА

34:29
33:26
27:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Србобран: ТРИЈУМФ–ЈАБУКА
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – БУДУЋНОСТ

22:20
35:34

Одбојка

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

НАДМЕТАЊЕ СТРЕЛИЧАРА

ПОПРАВЉЕНИ ЛИЧНИ РЕКОРДИ

ИЗ ТОПОЛЕ СА ЧЕТРНАЕСТ ТРОФЕЈА

У Смедереву је прошлог викенда одржан традиционални,
пети међународни турнир у
стрељаштву за младе стрелце
под називом „Валтер куп”.
Иако је било пријављено пет
такмичара, Стрељачку дружину „Панчево 1813” представљало је троје стрелаца, јер су Теодора Кондић и Стефан Кешишјан морали да одустану из здравствених разлога. Конкуренција
је била врло јака, јер је учествовало преко двеста младих такмичара из десет земаља.
Сестра и брат Ива и Алекса
Ракоњац први пут су наступили у новој дисциплини – микс
(мешовити парови).
Они су такмичење завршили
на десетом месту. Ива је имала резултат од 387,1 круга, а

Алекса од 400,8 кругова. Имајући у виду да су били убедљиво најмлађи пар, резултат уопште није за потцењивање.
Панчевачки стрелци су бриљирали другог дана турнира.
Све троје такмичара остварило је личне рекорде. У гађању
из пушке Ива Ракоњац је погодила 604,6 кругова, Алекса је
постигао резултат од 606,6 кругова, а у гађању из пиштоља
Велимир Нинковић је упуцао
535 кругова.
Пред стрелцима из нашег града су велика искушења. Они ће
се такмичити у трећем колу Лиге пионира Војводине у Сремској Митровици, на међународном турниру „Олимпијске наде” у Њитри, а потом и у другом колу Купа Србије у Нишу.

Топола је прошлог
викенда била организатор првог овосезонског турнира
у стреличарству, у
затвореном простору. Такмичари СКа Панчево су и овог
пута потврдили свој
висок пласман, па
су освојили четрнаест медаља.
Сениорка Марија Љубинковић тријумфовала је у гађању компаунд луком, а заједно с Данилом Миоковићем
освојила је најсјајни је од лич је и у
над ме та њу микстимова. Као и увек,
изузетни су били и
такмичари који су
гађали олимпијским луком.
Златне медаље су освојили кадет Јован Шпехар, јуниорка
Барбара Бекић, као и јуниорски микс-пар који су чинили
Барбара Бекић и Стефан Кљајић и кадетска екипа СК-а Панчево у саставу Теона Јовановић – Јован Шпехар.
Данило Миоковић је заслужио сребро у надметању сениора који су гађали компаунд
луком, баш као и кадети Теона
Јовановић и Лазар Андреев у
конкуренцији олимпик. Сре-

ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ВРАЊЕ
мушкарци
Младеновац: МЛАДЕНОВАЦ–БОРАЦ

0:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Кикинда: КИКИНДА – ОДБОЈКА 013

0:3

1:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ

90:64

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ

78:72

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Суботица: БАЧКА 1901 – ДИНАМО 1945
Сакуле: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

3:1
0:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–БЕГЕЈ

2:0
3:1

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

3:2
0:1
0:0

ШАХОВСКИ КУТАК

Marbe
бро је заслужио и сениор Предраг Бекић, али и екипа СК-а
Панчево коју су чинили Предраг Бекић, Душан Грбић и Ненад Најдановић. У надметању
сениорских микс-тимова Ивана Орлов Гајан и Предраг Бекић такође су освојили сребрне медаље, а одличје истог сјаја припало је и кадетској екипи Лана Најдановић – Лазар
Андреев.
Бронзом се окитио јуниор
Стефан Кљајић у гађању олимпијским луком.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кг7)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПАНЧЕВО СРУШИЛО ФАВОРИТА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Збрка
Понекад човек помисли да нема појма где се налази.
Има тоталну збрку у глави.
Да ли је миран на броду на коме плови кроз живот?
Хоће ли успети да остане такав?
Да ли успех у томе треба да му уопште буде императив?
Или је боље да нађе неку другу струју?
Која ће га пецнути и тргнути.
И расплести његово тренутно стање учмалости.

Сјајна партија девојака
Марка Крстића
На реду је меч у Кикинди
Рукометашице ЖРК-а Панчево још једном су обрадовале своје навијаче, јер су
„везале” и трећу узастопну победу у Супер Б лиги. Прошлог викенда су на програму биле утакмице шестог кола, у оквиру кога је у Хали спортова на Стрелишту
гостовала Слога из Петровца на Млави.
Гошће су у наш град стигле с ореолом
изразитог фаворита, а многи их сврставају и у главне кандидаткиње за пласман
у српску рукометну елиту. Поред тога,
Невена Џелајлија и њене другарице нису
могле да рачунају на помоћ искусне Светлане Ничевски, која се повредила у претходном мечу, па им пре почетка утакмице нико није давао велике шансе...
Али девојке из нашег града нису се
уплашиле великог фаворита. Напротив,
одиграле су изванредан меч, у свим елементима рукомета надвисиле су гошће
из Петровца на Млави и радовале се
убедљивом тријумфу: Панчево–Слога
36:29 (22:13).
Није то била обична победа, био је то
прави час рукомета који су одржале

девојке које предводи тренер Марко Крстић. Екипа из нашег града је од самог
почетка утакмице играла чврсто и агресивно у одбрани, те с много добрих решења у нападу која су производила
ефектне голове.
Панчевке су играле мотивисано и борбено и када су имале играчицу мање на
терену, а у једној таквој ситуацији, у
седмом минуту, Марија Митрић је повисила вођство свог тима на 5:1. Гошће
нису знале одакле им прети највећа
опасност, јер је заиста цео тим ЖРК-а
Панчево функционисао изванредно. Ни
тајм-аути противничког тренера нису
могли да зауставе расположене девојке
из нашег града...
Меч је на голу почела Милица Илић,
имала је неколико фантастичних одбрана, а потом ју је заменила Тијана
Ристић, која је одличним интервенцијама давала додатну сигурност свом тиму, али је и мамила аплаузе с трибине
панчевачког „храма спорта”.
Фуриозно прво полувреме рукометашице Панчева завршиле су како су и
почеле – фантастично. Најпре су, у 28.
минуту, Марија Митрић и Тијана Симић извеле праву мајсторију, а само неколико тренутака касније и Зорана Марковић је ефектно поентирала. Панчевке

су „млеле” свог ривала без милости, а
двадесетак секунди пре краја првог полувремена извеле су још једну изузетну
акцију, коју је на најбољи начин завршила Невена Џелајлија, за 22:13.
Друго полувреме, са два лепа гола,
„отворила” је Тијана Симић, а потом је
предност домаћег тима почела да се увећава, да би у 48. минуту досегла и до тринаест голова разлике (31:18). Тренер гошћи је покушао да „фластерима” на Марији Митрић и Невени Џелајлији тактички поремети ривала, али није вредело.
Одавно, баш одавно, публика у Хали
спортова на Стрелишту није видела такву доминацију ЖРК Панчева. Свака
част, девојке!
Тренер Марко Крстић на располагању је имао следећи састав: Милица
Илић, Анастасија Грговски, Зорана Марковић (пет голова), Тијана Симић (седам), Амелија Ускоковић, Невена Џелајлија (четири), Теодора Станојевић,
Тамара Петрковић (седам), Марија Митрић (девет), Анастазија Јамбрушић,
Тијана Ристић, Ивона Пешић и Александра Васић (четири гола).
У седмом колу Супер Б лиге, наредног
викенда, Панчево путује у Кикинду, на
мегдан са истоименим домаћим тимом.
А. Живковић

Заправо
Нису сви путеви прави.
Заправо, мало је таквих.
Лепо ходаш, налетиш на дотад невидљиви зид.
Добро пливаш, изненада те повуче вир.
Брзо потрчиш ка циљу, па се саплетеш на кривини.
Непредвиђене околности ометају.
Али су ту, део су путева.
Пригрлити их, прихватити као своје.

ЈУНИОРСКИ КУП У БАДМИНТОНУ

НАШИ КЛИНЦИ НАЈУСПЕШНИЈИ
Јуниорски куп Панчева у бадминтону
одржан је у недељу, 3. новембра, у Хали
спортова у Јабуци, а организатори такмичења били су БК Панчево и Бадминтон савез Србије.
Око 60 такмичара из целе земље учествовало је на овом турниру, а панчевачки играчи били су најуспешнији у категорији испод петнаест година.
Маша Алексић, чланица Бадминтон клуба Панчево, освојила је најсјајније одличје. Марија Самарџија из БК-а Динамо окитила се сребром, док је њен клупски друг
Михајило Виг зарадио бронзану медаљу.
У категорији дублова испод седамнаест година Маша Алексић и Марија Самарџија освојиле су бронзану медаљу, а
одличје истог сјаја припало је и двојцу
Динама који су чинили Михајило Виг и
Вања Бокан.

Узлет
Дубоки муљ, његово дно.
Ма, живо блато!
Угазио си, мислиш, неповратно...
Батргаш се, а тако се само дубље укопаваш.
Мирно и полако.
Дубоко диши.
Ослободи се страха.
Увек постоји и време за узлет.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Софија Кривокућа,
гимназијалка:

Милица Самуилов,
гимназијалка:

Вукашин Поповић,
гимназијалац:

– Вероватно ћу
ићи на журку или
ћу изаћи напоље с
другарима. У петак
ми је рођендан.
Провешћу викенд
што је боље могуће.

– На крају ове
седмице је омладински
тренинг у КОМПАС-у,
па ћу тамо бити
током оба
дана викенда.

– Углавном ћу бити
с другарима напољу.
Уколико будем морао
да учим, радићу, али
мислим да неће бити
неопходно. Играћу и
игрице. Сваки викенд
је иначе исти.
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