Пукла стотка на
Стрелишту

» страна 8

» страна 26

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ
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Политика
Започето је
спровођење
поступка јавно-приватног
партнерства
» страна 4

Хроника
Паметна аутобуска
стајалишта
» страна 5

Друштво
И ове године помоћ у
кући
» страна 9

Хроника
Сам признао да је

ПОЧЕТКОМ ОВЕ НЕДЕЉЕ

ИСПРАЖЊЕН ЗАТВОР У ЊЕГОШЕВОЈ УЛИЦИ
Сви затвореници пребачени
у нов, недавно отворен
објекат на
Баваништанском путу
Сва лица лишена слободе која су издржавала казну у некадашњем Окружном
затвору у Панчеву или су чекала да им
истекне притвор, пресељена су у нови
затвор на Баваништанском путу.
Како је саопштила Управа за извршење кривичних санкција, реч је о укупно 123 особе. Међу њима је 90 осуђених, 12 прекршајно кажњених и 21 притворено лице. Међу пресељенима је и
25 осуђеника и пет притворених лица
из одсека у Вршцу, који такође припада
Казнено-поправном заводу у Панчеву.
Подсећамо, нови затвор на Баваништанском путу један је од најмодернијих, ако не и најмодернији у Србији. Грађен је две године, у складу са стандардима тзв. европских затворских правила, а

може да се пореди с најсавременијим
затворима у државама Европске уније.
Смештајни капацитет му је 500 лица. Приликом изградње тог објекта
испоштовани су сви међународни стандарди када је реч о хуманом смештају, адекватној здравственој заштити,

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА

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

као и чувању осетљивих категорија
затвореника, у које спадају и они с
посебним потребама.
Вредност изградње затворских објеката у оквиру новог затвора и опреме
која се налази у њима је 23 милиона
евра. Од тога је Развојна банка Савета
Европе кредитирала изградњу са 18 милиона евра, а Република Србија је била
суфинансијер с пет милиона евра, што
је потрошено за опремање објеката.
Завод ће имати око 270 запослених, од чега су њих 170 нови радници. Конкурси за попуњавање радних
места у свим службама су у току. Нови завод ће до краја године у потпуности бити оперативан.
Пресељење у нов и модеран затвор
наметнуло је питање шта ће бити с не-

кадашњим објектом за смештај лица
лишених слободе у Његошевој улици.
Више пута до сада је наговештавано
да ће Министарство правде, које је донедавно било његов власник, формално пренети власништво Градској управи, а да ће након тога она одлучити за
шта ће се бивши затвор користити.
То је потврдио и градоначелник
Панчева Саша Павлов. Он је изјавио
за „Панчевац” и неке друге локалне
медије да ће о томе моћи да се говори тек када Министарство правде уступи Градској управи Панчева право
коришћења затвора у Његошевој.
– Након тога моћи ћемо да сагледамо у каквом стању је објекат и колико новца би требало да буде уложено да би зграда могла да се користи.
Засад, идеје су да у згради у Његошевој буде бизнис IT инкубатор, или
простор који би користило више културних установа – нагласио је он.
Колико је Панчево било у апсурдној ситуацији због затвора у Његошевој, видело се пре више од две године, када су градоначелник Панчева
Саша Павлов и тадашњи министар
правде у Влади Србије Никола Селаковић полагали камен темељац на месту где је изграђен нови затвор.
Селаковић је тада рекао да у Србији има још градова у којима је затвор
у центру града, али да нигде није као
у Панчеву.
М. Глигорић

ЗБОЉ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДРЖАВНОЉ ПРАЗНИКА

Благајна „Панчевца” у понедељак
ради до 14 сати
У понедељак, 12. новембра, због нерадног дана поводом државног празника – Дана примирја у Првом светском рату, који се обележава 11. новембра, благајна нашег листа радиће у измењеном времену.
Сви корисници услуга „Панчевца” свој огласни материјал, читуље и помене у понедељак, 12. новембра, моћи ће да предају од 8 до 14 сати. Већ у
уторак благајна ће радити као што је уобичајено, од 8 до 18 сати.
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Магија!
Суботу, 3. новембар, 1956. године – дан када је почела европска
прича Фудбалског клуба „Црвена звезда”. Већ у свом првом покушају наш великан је стигао до полуфинала најјачег клупског такмичења...
Среда, 29. мај, 1991. године – дан када се „Црвена звезда” попела
на врх Европе и у незаборавном финалу Купа шампиона савладала
француски „Олимпик”...
Недеља, 8. децембар, 1991. године – дан када су „црвено-бели”
постали прваци света савладавши у Токију чилеански „Коло-коло”...
Уторак, 6. новембар, 2018. године – дан када је исписана нова
страница историје српског спорта. Дан када је борба била непрестана и када се догодило оно што бити не може... Дан када су наши
фудбалери коначно схватили како се постаје шампион – онако, изашли су на терен и победили!
Уторак, 6. новембар, 2018. године – дан када је „Црвена звезда” у
четвртом колу групне фазе Лиге шампиона савладала велики „Ливерпул”. Тим који је пре само неколико месеци играо у самом финалу најјачег клупског такмичења на Старом континенту. Тим у коме је само један играч скупљи од целе екипе у црвено-белим
дресовима.
Па, шта зна срце шта су милиони. Да, што је покојни великан српског глумишта Небојша Глоговац и велики навијач „Црвене звезде”
изговорио у филму „Удица” – баш тако се постаје шампион. Изађеш
на терен и победиш. И то велики „Ливерпул”. И то са 2:0!
Изгубили су „црвено-бели” недавно на „Енфилду”, па и од Парижана на „Парку принчева”, били су нокаутирани, али успели су да
устану. Популарна београдска „Маракана”, највећи српски стадион
који однедавно носи назив „Рајко Митић”, још једном је показала
своју магију. На том травнатом тепиху падали су многи европски
фудбалски великани у богатој историји „Црвене звезде”.
Да, навикли су „Наполи” и „Ливерпул” да играју у ватреним атмосферама, али чак и они, најтемпераментнији, морају да зазиру од
„Маракане”. И од њеног фамозног тунела који води од свлачионица,
испод северне трибине, до самог терена. Гостујући играчи, пролазећи кроз њега, осећају атмосферу која их очекује... Нису ту у питању
само бука и навијање који се чују. Ту се појављује неки чудан осећај,
ту ноге почињу да се тресу и највећима... Тај тунел је дугачак преко
75 метара, с нагибом ка терену. И што се више момци приближавају његовом крају, бука постаје све више заглушујућа, изнад њихових
глава тутњи од најватренијих присталица домаћег клуба, а појављује се светлост која није нимало умирујућа...
А онда тек настаје права магија – кореографије којима се диви цела фудбалска планета. Када су све четири трибине „обојене” у црвено-бело, када једна трибина виче, а друга јој одговара, када се „север” довикује са „истоком”, па онда и са западном трибином
стадиона... Онда када се кожа јежи, а коса подиже на глави...
Није то била обична ноћ у Лиги шампиона. То је ноћ када се пре
почетка утакмице њена химна и не чује, јер онда „загрми” са све четири стране „Маракане”. А у ту „грмљавину” стане сва она љубав
према вољеном клубу и све деценије чекања да се поново буде на
највећој сцени.
Победа „Црвене звезде” над моћним „Ливерпулом”је прва победа
неког нашег клуба у Лиги шампиона још од 18. марта 1992. године.
Од гола који је Синиша Михајловић дао „Панатинаикосу”... Овог
уторка, 6. новембра, играла су два бивша првака Европе. „Звезда” је
„ушати пехар” подигла једном, а Енглези су то учинили чак пет пута, али то није увек ни толико битно. Као што у спорту нема увек везе ни то што један тим вреди 44, а други 913 милиона евра. Наша
„Звезда” је начинила највећу сензацију, и то баш онда када су највећи европски фудбалски клубови саопштили да од 2021. године желе
да оснују неку нову „Суперлигу”, неко такмичење у коме би играли
само они најбогатији.
Српски шампион је показао нешто што светски спорт не сме да
изгуби. Ону „стару школу”, романтику, осећај када је жеља за надигравањем већа од сваког милиона, онда када један момчић из Бегеча може да надвиси и највеће... За душу фудбала се треба борити.
И није ово прича само о „Црвеној звезди”. Ово је само доказ да
треба веровати. У сопствене могућности првенствено. Јер чуда се не
догађају. Она се стварају.

ФОТОГРАФИЈА Укруг.
На Спортском центру, ових дана
НЕДЕЉЕ
Сниоио Милан Шупица

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

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

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

КАД СУ НОВИНАРИ „ПАНЧЕВЦА”
ПРОТЕСТОВАЛИ ЗБОГ ЗАГАЂЕЊА
Седницу Скупштине општине одржану 10. априла 2006. обележио је неочекиван догађај: у велику салу градског парламента су током заседања
ушли новинари „Панчевца” и отворили епрувете с безбојном хемикалијом
које су држали у рукама.
У сали Скупштине се врло брзо осетио снажан смрад, због чега се она зачас испразнила. Како је касније објашњено, овај перформанс био је
намењен руководиоцима НИС-а који
су присуствовали седници Скупштине заједно са одборницима, а претходно ништа нису предузели поводом
енормног загађења ваздуха које се
осетило у целом граду због хаварије у
Рафинерији.
„Пред став ници јед ног локал ног
медија су у скупштинску салу унели
једну опасну материју угрожавајући
здравље и животе присутних. Због то-

га је председник Скупштине морао
да прекине седницу, а одборници да
напусте салу. НИС је тражио од Скупштине општине узорке опасне материје да би се на основу анализа утврдило да ли потичу из Рафинерије,
како су неовлашћено доспеле у руке
неовлашћених лица и да ли они располажу већом количином те материје. Количине унете у салу Скупштине општине биле су довољне да
изазову акцидент ширих размера”,
писало је у саопштењу које је НИС
објавио после овог догађаја.
Ово је била једна од ударних тема
у „Панчевцу” број 4136, објављеном
14. априла 2006. Сем тога бавили смо
се и другим проблемима.
Наш град је тада био суочен с бројним тешкоћама због нараслих водостаја Дунава и Тамиша. Ове реке никада пре тога нису биле веће, због чега
су угрозиле делове града и нека села
који су у њиховој непосредној близини (Горњи град, Иваново), а ванредна
одбрана од поплава, која је због тога
била проглашена, трајала је неколико недеља.
У „Панчевцу” број 4136 писали смо
и о великом протесту који су тих дана одржали запослени у панчевачкој
пекари. Они су у кругу фабрике фор-

мирали конвој од педесет камиона за
превоз хлеба и исто толико возила за
превоз запослених и, трубећи сиренама, прошли су улицама нашег града.
дтели су да скрену пажњу јавности на
проблеме које су имали након што су
их купиле фирме „Инвеј” и „Рубин”

из пословне империје Предрага Ранковића Пецонија.
„Панчевац” је тада објавио и информацију о продаји 100 одсто капитала „Азотаре” конзорцијуму које
су чиниле литванска компанија „Арви” и београдски „Универзал”. Ова
приватизација касније је била предмет судског спора и повод за хапшење неколико лица, међу којима је
био и власник „Универзала” Душан
Ступар.
У рубрици „Записи” објављена је
прича о нашем суграђанину Ђорђу Зојкићу, човеку богате и занимљиве биографије и поприличног животног искуства. Подсећамо, он је био главни
продуцент и један од оснивача Другог
програма Радио-телевизије Београд,
директор продукције у Телевизији Нови Сад, новинар „Панчевца” и оснивач листа „Мала привреда”, првих новина о приватном сектору и
приватницима које су се појавиле у
време социјализма. Многи Панчевци
памте Зојкића и по томе што је у време доминације СПС-а у Панчеву и у
локалним медијима покренуо први
опозициони панчевачки недељник
„Нови Панчевац”.
М. Глигорић
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ДОКЛОН КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА И ГРАДА ДАНЧЕВА

БЕСПЛАТНИ ПОЗОРИШНИ
ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ
Три представе за
најмлађе суграђане
Поводом обележавања Дана
града ове године Културни центар и Град Панчево поклањају
бесплатне позоришне представе најмлађим суграђанима, у
склопу акције „Припрема, позориште, сад!”.
У оквиру бесплатног програма за децу током новембра ће
бити одржане три представе позоришне сцене „Пођи туда…”
Културног центра Панчева: „Оки
и Боки шоу: Тајна великог носа” (субота, 10. новембар, у 12
сати); „Принцеза на зрну грашка” (субота, 17. новембар, у
12 сати, и петак, 30. новембар,
у 12 сати) и „Чаробњак из Оза”
(субота, 24. новембар, у 12 сати). Бесплатне карте можете
преузети радним данима на
благајни Културног центра Панчева, од понедељка до среде од
9 до 21 сат, а од четвртка до
недеље од 16 до 21 сат.
Представу „Боки и Оки шоу:
Тајна великог носа” написала
је и режирала Маша Вујошевић, а играју Бојан Ивковић, Ненад Окановић, Јасмина Вечан-

ски и Младен Вуковић. Инспектор Боки и његов помоћник Оки забринути су што њиховој Агенцији за исправљање
кривих Дрина не иде баш најбоље у последње време, посао
је стао и нико им не пише. Чистачица Роса потајно гаји наде
да ће посао заменити даскама
које живот значе, сања да постане певачка звезда, а њене
снове из дана у дан подгрева

поштар, шаљући јој на стотине
писама.
Дечју представу „Принцеза
на зрну грашка” режирао је
Владан Ђурковић по мотивима
чувене бајке најпознатијег данског писца Ханса Кристијана
Андерсена. Краљ и краљица
принцезу стављају на испит желећи да провере да ли је права
принцеза и може ли бити супруга њиховом сину. Испод сто-

тину перјаних душека стављају зрно грашка уверени да ће,
уколико је права принцеза, она
осетити то зрно. У представи
играју глумци Бранкица Себастијановић, Анита Стојадиновић, Наташа Балог и Младен
Вуковић.
У представи „Чаробњак из
Оза” једног дана циклон одводи девојчицу Дороти и њеног
пса Тота из Канзаса у чудесну
земљу Оз. Тамо упознаје низ
занимљивих ликова, као што
су Северна Чаробница, Страхиња Страшило, Гвозден и Крунослав Лавић. Они јој постају
пријатељи и сапутници ка замку мистериозног Чаробњака из
Оза, јер је он једини који може
Дороти да врати у Канзас, а
њеним другарима да испуни
снове о којима сањају читав
живот. Чаробњак, међутим, тражи од њих да заузврат елиминишу опаку Западну Вештицу.
Пред дружином је тежак задатак без чијег решења не могу
рачунати на помоћ Чаробњака. Улоге тумаче глумци Марина Воденичар, Алиса Лацко,
Јован Поповић, Ксенија Пердух, Мирослав Жужић и Бане
Радовановић.
М. Марић

СТОГОДИШЊИЦА ОД ОСЛОБОЂЕЊА ДАНЧЕВА

Ослободиоци дочекани са одушевљењем
Седам дана после ослобођења
Београда, 1. новембра 1918. године, на крају Првог светског
рата, слобода је стигла и у наш
град. На срећу, уласку српске
војске у Панчево 8. новембра,
на Митровдан, нису претходиле оружане борбе, рањени, жртве и разарања. Први српски
војници ушли су у Панчево
бродом и искрцали се на пристаништу код Црвеног магацина. Предводио их је дивизијски генерал Петар Арачић, официр поприличног ратног искуства и учесник балканских ратова.
Судећи према његовим белешкама, он је био одушевљен

дочеком који су грађани Панчева приредили његовим војницима.
„Они су до че ка ли срп ску
војску с највећим одушевљењем и осећајем братске љуба ви, јер им је она до не ла
ослобођење од туђинског јарма и ује ди ње ње с њи хо вом
браћом из постојбине предака. Родољубиве песме ориле
су се срп ским до мо ви ма, у
којима су официри и војници
дочекивани с највећим гостопримством, грађани су бацали цвеће под копита наших
ко ња, а ши ром гра да су се
орила црквена звона. Тај лепи дочек нашој војсци остаће

ми увек као једна од најлепших успомена мог живота”,
написао је Арачић.
Он ће остати запамћен и по
томе да је био носилац највиших југословенских, српских и
страних одликовања. У знак захвалности за све што је урадио,
додељено му је звање почасног
грађанина Панчева. Наш град
му се одужио и тако што је једна од главних улица прозвана
по њему, а 8. новембар, Митровдан, слави се од 2001. године као нови дан нашег града.
У част ослобађања Панчева 1918.
године, у Народном музеју је 7.
новембра отворена изложба.
М. Г.

СЕДМИ РОЂЕНДАН БЕНДА „РЕЗЕРВНИ ДЛАН”

Поклон-дискови за најбрже читаоце
Панчевачки састав „Резервни
план” прославиће седми рођендан концертом који ће бити одржан у петак, 9. новембра, од 21 сат, у дворани „Аполо” Дома омладине. Улаз на
концерт је слободан.
Рок група „Резервни план”
основана је у Панчеву 2011. године, а чине је ортаци из детињства: Бојан Кошић (вокал),
Александар Травица (гитара),
Владимир Мандић (бас-гитара) и Зоран Галовић (бубњеви). Године 2012. започели су
озбиљан ауторски рад и 2013.

су издали први албум, за издавачку кућу „Long Play”. Иако

имају своју музику, Панчевци
их обожавају јер од заборава

чувају стари добри домаћи „екс-Ју” рок.
Два најбржа читаоца који се
јаве у петак, 9. новембра, у 11 сати, наградићемо по једним диском бенда „Резервни план”, који
ће тог дана, до 13 сати, моћи да
преузму на благајни „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
концерт (размак) име и презиме и пошаљите на 1201. Бруто
цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64
динара у мт:с мрежи. М. М.

ДРОМОЦИЈА ЗБИРКЕ ХАИКУ ДОЕЗИЈЕ МИЛЕНЕ МРКЕЛЕ

Бјелина згаришта
У Град ској би бли о те ци Пан че во у че твр так, 15. но вем бра, од 19 са ти, би ће одр жа на про мо ци ја збир ке ха и ку
по е зи је „Бје ли на зга ри шта”
/ „The Whitness of Embers”
Ми ле не Мр ке ле. Мо де ра тор
ће би ти књи жев ни ца Гор да на Вла јић, а гост је Дар ко
Ха ба зин.
Збирка је двојезична, преведена на енглески језик, и
изашла је из штампе у октобру. Издавач је Хаику удружење Србије и Црне Горе са

седиштем у Београду, а рецензију су урадили књижевници
Душан Ђаковић и Дарко Хабазин.
Збирка садржи пет циклуса: „Мјесец”, „Дрвеће и птице”, „Пусте куће”,
„Дјеца и цвијеће” и „Поље и село”.
Милена Мркела је рођена у
Задру 1966. године. Од 1995. с
породицом живи у Панчеву, где
ради као наставница у основној
школи. Пише краћу прозу, поезију, хаику поезију и поезију за
децу. Песме су јој објављене у
више заједничких збирки и збор-

ника у земљи и иностранству.
Њена хаику поезија је више пута
награђивана у земљи и иностранству (Јапан, Италија и Пољска).
Чланица је Хаику удружења Србије и Црне Горе, UHTS (United
Haiku and Tanka Society) у САД
и Књижевне заједнице Крајине
са седиштем у Београду.
Ово је њена прва збирка хаику поезије. У припреми су још
две: збирка поезије „На брисаном простору” и збирка поезије за децу „Ветру видљива”.
М. М.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

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

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

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

Повећана опасност од
пожара

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ЗАПОЧЕТО СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
Измењени програми
пословања јавних
предузећа за 2018.

Припреме за Скупштину
Састанак је започет утврђивањем предлога одлуке о располагању становима у јавној сво-

И ови закључци Већа ићи ће
пред одборнике.
Набавке преко милијарде
Говорило се и о изменама и
допунама Програма отуђења и
давања у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини на
територији града за 2018. ЈП
„Урбанизам” доставио је акт
који садржи планове изградње
нових пословних и производних објеката, а циљ је остваривање прихода Панчева. Ради
се о парцелама у северној индустријској зони.
Закон о јавним набавкама
прописује да је наручилац чија
је укупно процењена вредност
јавних набавки на годишњем
нивоу већа од милијарду динара дужан да донесе интерни
план за спречавање корупције
у јавним набавкама. С обзиром
на то да је тренутно процењена

одржана од 21. до 23. децембра
у затвореном простору, проглашена је за градску манифестацију. Већина ових тема ићи ће
и у Скупштину града.
Информативно, већници су
се упознали са Одлуком НО
ЈКП-а АТП, којом је утврђен
нови ценовник услуга: у просеку су карте скупље за 26,77
одсто.
Уштеда енергије
На седници Већа одржаној 7.
новембра биле су четири тачке
дневног реда, а све су се тицале
спровођења поступка јавно-приватног партнерства са елементима концесије или без њих. У
првом случају остављене су обе
могућности, док у преостала три
нема елемената концесије.
Најпре се говорило о реализацији пројекта линијског превоза путника на територији гра-

нам на то одлази око 700.000
евра. Штедеће се и у процесу
одржавања: трошкове ће преузети приватни партнер – рекао
је градоначелник.
О пројекту финансирања, изградње, управљања и одржавања
објеката и постројења за третман
комуналног отпада навео је да у
питању потпуно нова делатност
и да је у тесној вези са екологијом, јер ће бити очишћене све
дивље депоније. Пројекат ће као
и остали бити доступан јавности
када буде био готов, ово је само
први корак. Павлов је додао:
– Реализација пројекта финансирања изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре изузетно је битна. Имамо
невероватан притисак у погледу обнављања старих и изградње нових путева. Стигли су нам
и нови инвеститори који имају

јини Града по условима непрофитног закупа, који је упућен
Скупштини града на разматрање и доношење. Донет је нови
Закон о становању и одржавању зграда, па је неопходно с
њим ускладити решења локалне самоуправе.
Законом о јавној својини прописано је да носиоци права на
њу могу својом одлуком ближе
одредити начин и услове располагања. Нацртом одлуке о
начину, поступку и критеријумима за конституисање права
службености на грађевинском
земљишту у јавној својини Града уређује се ова материја, па
је зато донет позитиван закључак. Мењана је потом Одлука
о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, и то чланови 11 и 15, ради усклађивања с новим Законом о планирању и изградњи.
Следећа тема биле су измене и
допуне Плана детаљне регулације нове депоније, што је прихваћено како би се обезбедили
услови да се у оквиру тог комплекса изгради постројење за
прераду неопасног отпада.
Затим, већници су обједињено разматрали нацрте одлука
о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама, те оним
на основу којих је за 2018. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони. Локална самоуправа има обавезу да објави до 30.
новембра просечне цене квадратног метра како би се одредила основица за порез за 2019.
Најважније је да, према најавама, порези за становање неће износити више.

вредност јавних набавки Града
968.528.600 динара без ПДВ-а,
потребно је благовремено донети интерни план.
Потом је чак девет тачака
дневног реда разматрано обједињено. Прва на реду била је
друга измена Програма пословања АТП-а за 2018. с финансијским планом. Претходним
ребалансом буџета Града додељена су средства тој фирми,
па је распоређено 77 милиона
динара. Другу измену доживео
је и Програм пословања ЈКП-а
„Зеленило”: 20 милиона динара ће, како је речено, послужити као „бајпас”. Промењене
су и финансијске слике ЈКП-а
„Водовод и канализација” – пет
милиона је стигло ребалансом,
као и ЈКП-а „Хигијена”, којем
је пребачено око 13 милиона
динара.
Ребалансом су измењени и
про гра ми по сло ва ња ЈКП-а
„Младост” (стигла су 7,3 мили о на ди на ра), ЈП Град ска
стамбена агенција (умањен расход за три милиона динара) и
ЈКП-а „Вод-ком” из Јабуке (пребачено му је пет милиона динара). У ЈКП-у Омољица извршена је пренамена расхода, а
у касу ЈКП-а БНС пребачено је
милион динара за капелу.
Финансијски план МЗ Глогоњ сада је другачији, па је планирано 3,2 милиона динара буџетских прихода. Такође, усвојен је предлог закључка за давање сагласности у вези с кредитним задуживањем ЈКП-а
АТП: дозвољено прекорачење
по текућем рачуну сада ће бити
15 милиона динара. На крају,
привредна манифестација „Новогодишњи базар”, која ће бити

да. Градоначелник Саша Павлов причао је о томе да је одлука донета после анализа потреба и нагласио је да ЈКП АТП
има велике проблеме у свакодневном превозу путника.
– Због нових прописа у вези с
регистрацијом велики број возила АТП-а биће ускоро ван употребе, па ће технички бити не-

своје стандарде. Ради се о између 60 и 70 километара путева, а то не бисмо могли сами да
изведемо, неопходно је да приватни партнер то финансира. У
овом тренутку нам није важно
ко ће бити приватни партнери
локалној самоуправи. Процедура је озбиљна: пројекти пролазе
Скупштину града и јавна тела

изводљиво да се одрже у животу све линије – казао је Павлов.
Одлука о спровођењу поступка јавно-приватног партнерства
за реализацију пројекта реконструкције и дугогодишњег одржавања система јавног осветљења на територији Панчева
применом мера уштеде енергије донета је, према речима
градоначелника, такође после
озбиљне анализе.
– Имаћемо директну, брзу и
озбиљну уштеду за буџет. Ради
се о постављању LED расвете,
што су бројне локалне самоуправе већ урадиле, па имамо и
искуства. Уштеда потрошње
електричне енергије биће у висини од 50 до 60 одсто, а сада

попут Комисије за јавно-приватно партнерство, чији су чланови представници Владе Србије. Тек онда расписујемо тендер и тек онда ће постати битно
ко ће се јавити. Видим потенцијал у свему овоме.
Најбрже ће бити реализована и заокружена цела прича о
јавном осветљењу, већ до средине следеће године. Код осталих пројеката све ће ићи мало
спорије због обимније документације и тендера.

Порези за становање
неће износити више

Забрањено палити и
употребљавати ватру
у близини усева
Градски штаб за спровођење
мера заштите од пожара стрних и других пољопривредних
усева на територији града Панчева, који је при Секретаријату за пољопривреду, село и рурални развој, издао је саопштење у вези са актуелном ситуацијом. Наиме, имајући у
виду да је у току период веома
важних пољопривредних радова, те да постоји процена о
повећаној опасности од настанка пожара, угрожавања пољопривредног земљишта и пољопривредних машина, штаб је
упутио упозорење о неопходности предузимања превентивних мера против пожара. Такође, апеловао је на пољопривреднике да не спаљују орган-

ске остатке после жетве/бербе
усева, јер је забрањено палити
и употребљавати ватру у близини усева.
У саопштењу се наводи и да
се берба и транспорт пољопривредних усева могу обављати
технички исправним пољопривредним машинама и транспортним средствима, уз услов
да су они снабдевени одговарајућим хватачима, разбијачима и пригушивачима варница.
Комбајни морају имати исправне апарате за гашење пожара,
ашов и лопату.
При обављању бербе и превоза пољопривредних усева забрањено је пушење и коришћење средстава са отвореним пламеном. То је, изузетно, дозвољено на местима која су означена и удаљена најмање тридесет метара од места рада и
снабдевена посудом напуњеном водом за гашење опушака.
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Током ове радне недеље одржане су две седнице Градског
већа – 6. и 7. новембра. На првој је било чак двадесет тачака
дневног реда и трајала је читав сат.
Соба 206 у згради Градске
управе била је пуна известилаца из градских секретаријата,
као и представника јавних предузећа.

КОНЦЕПТ
Убијаб сам српске војнике кад год сам имао прилику за то.
Кажем мојој породици да ми је само жао што их нисам побио онолико колико сам то желео. Жао ми је и што су убијани моји пријатељи, али ми је драго што сам ја убијао Србе.
(Насим Харадинај, потпредседник Удружења ветерана
ОВК, у изјави за косовске медије, 31. октобар)

***
И на левици и на десници се јављају групе које не знају шта
хоће, али знају шта неће. Бојим се да та енергија агресије не
еволуира у наш коначни обрачун – свако против сваког.
(Председник САНУ Владимир Костић у интервјуу
за телевизију Н1, 1. новембар)
***
Министарствб унутрашњих послова не располаже информацијама да је министар Расим Љајић део или организатор неке криминалне групе. Ја морам да изнесем лично уверење да
ја заиста у то не бих могао да верујем.
(Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић у
изјави посланицима Скупштине Србије, 1. новембар)
***
Рат нас је уназадио сто година. Изгубили смо толико времена у свету који галопира, а ми смо све ове године живели под
ручном. Мене су криминалци у Београду тукли јер сам за сарајевске новине рекао да ће нас Милошевић вратити сто година уназад. Нажалост, тако се и десило.
(Музичар Горан Бреговић у интервјуу за „Недељник”,
2. новембар)
***
Истраживања која смо спровели показала су да 11 одсто
ученика узраста од 13 до 15 година пуши, 12,5 одсто њих је
пробало канабис, сваки други алкохол, а трећина ученика се
бар једном напила.
(Верица Јовановић, директорка Института за јавно
здравље Србије „Батут”)
***
Самб 13 од 100 испитаника тврди да нам је сада добро, а чак
87 одсто има неку примедбу. Једна петина (22 одсто) потпуно је песимистична и тврди да нама може да буде само горе
него што је сада.
(Подаци из најновијег истраживања јавног мњења
агенције „Демостат”, представљени 2. новембар)
***
Србија је мала земља, али заузима централну улогу у региону западног Балкана. Управо та околност, у спрези са стратешком и геополитичком борбом између Русије и Запада, чини Србију интересантном за иностране обавештајне службе.
С једне стране, управо нас то што се нисмо јасно определили
ни за један од блокова, чини интересантним обавештајним
службама. Међутим, мора се признати да нам је неутрални
статус подигао цену у међународној заједници.
(Андреја Савић, некадашњи директор Безбедносно-информативне агенције, „Данас”, 2. новембар)
***
Нисам дошао у „Партизан” због пара, већ због части и изазова.
(Андреа Тринкијери, нови тренер Кошаркашког клуба
„Партизан”, на конференцији за новинаре одржаној
3. новембра)

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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У ЦЕНТРУ ГРАДА

ПАМЕТНА АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА
Настојање локалне
самоуправе да се Панчево
„ребрендира”
Поводом Дана града у Панчеву су постављена три паметна аутобуска стајалишта: на станици код Градског
услужног центра, као и испред и преко пута Националне службе за запошљавање у Улици војводе Радомира
Путника.
Катарина Бањаи, чланица Градског
већа задужена за заштиту животне
средине и одрживи развој, рекла је да
ће нова стајалишта допринети савременијем и уређенијем изгледу нашег
града и уједно потврдити доследно
настојање локалне самоуправе да се
Панчево „ребрендира” у зелени и еколошко одговорни град. Додала је:
– Сва три стајалишта су опремљена
соларним напајањем, захваљујући којем ће грађани моћи да допуне своје
мобилне уређаје уз помоћ уграђених
УСБ прикључака. Она имају и сопствену LED расвету и интернет конекцију, што је поклон интернет провајдера „Меднета” из Панчева, а сви
предвиђени прикључци и расвета користиће сунчеву енергију.
Пројекат је реализовао наш град, а
произвођач је домаћа фирма „Промонт”, која већ неколико година раз-

Милица Марјановић, секретар Секретаријата за пореску администрацију града Панчева, потписала је
обавештење пореским обвезницима
који не воде пословне књиге – физичким лицима, у коме се каже да
14. новембра доспева четврта рата
за порез на имовину за 2018. годину,

вија паметна аутобуска стајалишта и
клупе, интелигентне и енергетски независне производе што се напајају
електричном енергијом из обновљивих извора путем соларних панела.
Директор компаније „Меднет” Ненад
Орлић казао је:
– Већ осамнаест година грађанима
Панчева и јужног Баната пружамо услуге интернета, тако да је било логично

Превелика искушења
Словака

На изборима за чланове Националног савета словачке националне мањине било је мало листа кандидата.
Уочљиво је да је изостала она која је
блиска Демократској странци и бившој власти.
Да ли су се уморили после више од
деценијског владања Саветом, или су,
коначно, после оштрих критика, свесно ограничили своје мандате, за које је изгледало да ће бити доживотни? Можда су исцрпли све идеје и
програм? Чим их нема, значи да дугорочни програм рада Савета нису ни
имали. Најбоље би било да су због закаснелог осећаја срама и одговорности одлучили да заувек окончају своју неуспелу „мисију” у најважнијој
установи Словака у Србији.
Бојим се, међутим, да три изборне
листе, па чак ни четврта, Матице словачке (управо она је освојила највише места – прим. ред.), којој сам наклоњен, нису потпуно свесне какав
им обим и озбиљност посла предстоје у наредне четири године. Бити у
Националном савету је не само част
и привилегија него пре свега огромно ангажовање, пожртвовање и одговорност. Мислим да је минулих петнаестак година било последње „златно” доба за препород словачке заједнице у Србији, које је бивши „окамењени” Национални савет олако и неповратно протраћио, и да је предстојећи четворогодишњи мандат ултимативна прилика да се нешто круцијално учини на очувању словачке културе и идентитета. Време већ дуго не
ради за Словаке овде.
Но поједини кандидати, које лично познајем, све то игноришу и попут
кондора круже и прелећу с једне на
другу изборну листу у грчевитој борби за „крунисано” место у Савету.
Битно је само домоћи се макар мало
утицајног положаја, осетити и даље
повлашћеност и важност, угурати у

Доспева четврта рата
Уплатнице са износом
дуга одштампане

НАКОН ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Само четири листе
предложиле кандидате

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

токове моћи и новца неког свог, без
обзира на последице. Уверавања да
би могли још нешто да учине и помогну је чист изговор и (само)обмањивање, јер оно што нису предузели
у протеклих десетак година, заувек је
прошло и ненадокнадиво је. Када изборне листе и њихови предлагачи и
носиоци прихвате такве „потрошене”
кандидате, очигледно је да ни оне немају јасну идеологију, свеже идеје,
конзистентан програм деловања, искрене намере, довољан број стручњака и, збиља, компетентних људи.
Taкo се Лига Словака Војводине
јавности представљала кроз опис постојећег лошег стања (као да га ми
бирачи нисмо свесни и не трпимо на
сопственој кожи) и намеру да сарађује с Владом Републике Словачке
ради подстицања предузетништва,
што добро звучи, али је нереално,
превазилази овлашћења Савета и способности лигаша. Ко ће то да носи?
Словацима непозната панчевачка матуранткиња, хомеопата, пензионер
или менаџери с њихове листе? Како,
када не знају ни када су њихови преци дошли у ове крајеве. Листа „Хеј,
Словаци” поред већ виђених, овешталих лица кандидата нуди списак давно прежваканих идеја и циљева преписаних из статута Националног савета. Већина нас зна шта треба, а питање је како ће они то постићи.
Прва пријављена листа „Словаци,
напред!”, уместо деконцентрације моћи, делатности и установа војвођанских Словака, планира изградњу централног седишта за све! Нејасно је на
који начин ће то помоћи малим, удаљеним и изолованим словачким енклавама. Врло амбициозан програм
ове листе захтева изузетну организацију, прецизност и одговорност које
носилац листе Павел Сурови и његови сарадници нису показали у вођењу фестивала ношњи у Кисачу. Они
олако превиђају да „воља често има
добра плућа, али углавном слабе ноге” (руска пословица).
Иван Зафировић

да по др жи мо про је кат ко ји но ве
технoлогије приближава грађанима.
Пре свега мислим да је добро што ће
видети да се интернет може користити и на зелени начин, односно помоћу соларних панела као извора напајања. За подизање свести грађана о
овој теми соларна аутобуска стајалишта су јако битна, а верујем да им ни
бесплатан интернет неће лоше доћи.
Лазар Јосанов, руководилац новосадске фирме „Промонт” и конструктор паметних урбаних мобилијара,
каже да се, захваљујући примени зелене енергије, једноставности дизајна и широкој функционалности која
може да интегрише бројне додатне
елементе у зависности од жеље инвеститора, ова решења монтирају брзо
и једноставно на било којој локацији.
– У некој наредној фази аутобуска
стајалишта ће моћи да се надограђују
у смислу своје даље функционалности и да буду умрежена јединственим
градским „бус стоп” системом, који
може да прати и пружа обавештења о
аутобуским линијама, очекиваним
временима доласка аутобуса и томе
слично – поентирао је Јосанов.
Да подсетимо, „зелена библиотека”
на отвореном однедавно краси Народну башту. Она омогућава грађанима
слободно узимање или доношење књига, као и допуну мобилних уређаја.
С. Трајковић

па их моли да благовремено измире
своје обавезе како би избегли обрачунавање и плаћање камате, као и
покретање прекршајног поступка.
Уплатнице са износом дуга су одштампане и у току је достава.
Такође, скреће се пажња пореским
обвезницима који су добили реше-

ње о репрограму за плаћање дугованог пореза на рате да обавезно измирују месечне рате до датума из
решења и да до 14. новембра уплате
износ са уплатнице за четврту рату
за порез на имовину за 2018.
Милица Марјановић се обратила
и пореским обвезницима који нису
поднели захтев да плате дуговани
порез на рате, а нису у прописаним
роковима плаћали обавезе, обавештењем да износ за уплату чини не-

плаћена главница по решењима увећана за камату обрачунату у складу
са законом и износ четврте рате за
порез на имовину за 2018. Ови порески обвезници могу поднети захтев да дуговани порез плате на рате
уз отпис педесет одсто камате.
С. Т.

НАША АНКЕТА
ШТА БИСТЕ ЖЕЛЕЛИ ДА СЕ УНАПРЕДИ У НАШЕМ ГРАДУ?

Грађани задовољни

Г. СТОЈАНОВ

Н. СОВИЉ

Дан града Панчева обележен је у четвртак, 8. новембра. Овај датум се
празнује у знак сећања на дан када је
српска војска, под вођством капетана Петра Арачића, ослободила град
и припојила га матици Србији. Разни програми којима град ове године
обележава овај значајан датум почели су још 29. октобра и трајаће до 14.
новембра. Једно од дешавања био је
двадесет први „Панчевачки џез фестивал”, а у наредним данима биће
одржане разне изложбе, предавања,
концерти, али и манифестације „Етно глас” и „Дани духовне музике”.
Питали смо овом приликом наше
суграђане како они виде наш град.
Шта им се допада, а шта не? Шта би
волели да се унапреди, а шта је оно
што воле у Панчеву?
ГЛИГОР СТОЈАНОВ, варилац
у пензији:
– Град је доста прљав. Мислим да
би требало порадити на чистоћи. Ипак
је ово град, требало би да буде чист.

Д. ЈОВЧИЋ

В. ЉУБИЧИЋ

У околним селима је ситуација иста,
можда и гора. Оно што ми се допада
у граду, јесте то што има доста продавница, па не морамо да идемо у
друге градове да набављамо неке специфичне ствари. Можда би требало
да се нешто промени у здравственом
систему. Велике су гужве код лекара,
па се дуго чека.
НОВИЦА СОВИЉ,
машински инжењер:
– У Панчеву проводим мало времена јер живим и радим у Африци.
Тренутно сам само неколико дана овде и засад немам неке примедбе. Иначе сам рођени Панчевац и волим овај
град.
ДРАГАН ЈОВЧИЋ, пензионер:
– Можда би могло да се још мало
среди игралиште за децу у парку. Да
се дода још различитих справа за играње. Генерално град функционише добро. Требало би мало почистити лишће, али у суштини сам задовољан.

Д. ДЕЈАНОВИЋ

М. КОЈИЋ

ВЕСНА ЉУБИЧИЋ,
економиста:
– Требало би да буде мало више зеленила и паркова за децу. На пример, на Котежу 2 и на Тесли има мало игралишта за децу. Тренутно проводим доста времена са унуком, па
то највише примећујем.
ДРАГИЦА ДЕЈАНОВИЋ,
домаћица:
– Немам никакве примедбе. Јесен
је лепа, време је лепо. Мислим да се
ради онолико колико може. Задовољна сам како град функционише. Само да је мирно. Увек се уплашим када читам ружне ствари у медијима и
драго ми је што код нас у граду нема
великих проблема.
МИЛЕНА КОЈИЋ, угоститељски
техничар:
– Мени се град Панчево допада и
не бих ништа мењала.
Анкетирала Мирјана Марић
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ИЗЛОЖБА ПСЦПД-а И КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ”

ДРУШТВА КОЈА НЕГУЈУ ТРАДИЦИЈУ
И ИДЕНТИТЕТ
Три значајна јубилеја

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Биопестициди
У „Панчевцу” број 4782, од
21. септембра, писали смо о
улози пестицида у нашој сшакоднешици. Они дугорочно
могу имати „кобан” утицај
како на жишотну средину,
тако и на цео ланац у који
улазе, почеш од земљишта и
биљака па до жишотиња и
чошека. Ипак, сшест људи и
жеља за очушањем онога што
смо наследили од наших
предака сше шише узима просто ра код љу ди ко ји су
спремни да зарад опште добробити скрену пажњу на
лоше стране примене коншенционалних пестицида.
Узмимо, на пример, случај
примене једног пестицида
односно тоталног хербицида (средстша за уништашање
короша) на бази глифосата
који је узрокошао карцином
код школског баштошана Дешајна Џонсона. Виши суд у
Калифорнији потшрдио је
пресуду протиш „Монсанта”
због негатишног дејстша тог
препарата на чошекошо здрашље. Компанија „Бајер”, у
чијем је шласништшу „Монсанто”, исплатиће оболелом
чошеку износ од тридесет дешет милиона америчких долара. Ошо је један од примера којим се жели скренути

пестицида је непрецизан, али
с обзиром на то да су га наука и пракса прихшатиле, он
се као такаш користи.
Сматра се да примена биопестицида у контроли биљних штеточина, болести и
короша изискује шише људског рада и да су они мање
ефи ка сни од хе миј ских
(синтетичких) пестицида.
Ипак, примена биопестицида има и неколико предности над синтетичким хемијским препаратима:
– организми за биолошко
сузбијање делују у складу с
процесима који се иначе одшијају у природи;
– примена биолошких агенаса у програмима интегралне заштите биља омогућаша разшој одржише пољопришредне произшодње;
– смањени утицај на жишотну средину, а самим тим
пошећан биодишерзитет будући да су биопестициди
специфичнијег делошања на
циљни организам од хемијских препарата;
– изузетно су значајни у
припреми антирезистентне
стратегије (спречашања појаше отпорности штетних организама према средстшима
за заштиту биља);

У холу Градске упраше у уторак, 6. ношембра, отшорена је
заједничка изложба Панчешачког српског цркшеног пешачког
друштша и КУД-а „Станко Пауношић НИС–РНП”.
Изложба којом се обележаша 180 го ди на од осни ша ња
ПСЦПД-а, затим петнаест година Дечјег цркшеног хора и
се дам де сет го ди на КУД-а
„Станко Пауношић” организошана је у окширу обележашања
Дана града Панчеша.
На почетку се присутнима
обратио аутор изложбе Милан
Јакшић, који је гошорио о историјату и значају ПСЦПД-а за
културу нашег града. Он је, такође, поменуо бројна имена
знаменитих Панчешаца који су
сарађишали с цркшеним хором.
Дејан Трифуношић је предсташио изложбу „Јелек” из збирке КУД-а „Станко Пауношић”,
чији је он аутор.
– Оша посташка је специфична по томе што су изложени
предмети који нису тако често
у употреби, шећ су као музејски експонати. Хтео сам да
прикажем оно што се не шиди
на нашим наступима, а то су

шеома стари јелеци, неки имају оштећења и конзерширани
су – рекао је Трифуношић.
Он је ошом приликом захшалио на подршци Граду, као и
Дому омладине, уз чију помоћ
се организује манифестација
„Етно глас”, али и Александру
Стојкошићу, који је фотографисао експонате.
Изложбу је сшечано отшорио
градоначелник Панчеша Саша
Пашлош.
– Град Панчешо је познат по
томе да негује и настоји да очуша
културно, друштшено, а самим

тим и цркшено наслеђе кроз
историју. О томе сшедочи и то
да је Панчешачко српско цркшено пешачко друштшо било
прши потписник оснишачке пошеље, као најстарије друштшо,
а да данас то исто друштшо слаши 180 година постојања. Хшала шам у име сших грађанки и
грађана Панчеша што нас на
шелелепан начин предсташљате како у земљи, тако и у иностран стшу, на фе сти ша ли ма,
концертима, такмичењима и
сусретима хороша. Празник града Панчеша традиционално обо-

гати и ушелича међународни
фестишал „Дани духошне музике”, који постоји шећ дшадесет
једну годину и који данас почиње ошом изложбом. Исто то
можемо рећи и за КУД „Станко Пауношић”, који нас на најлепши начин предсташља и проноси име Панчеша на смотрама и такмичењима у земљи и у
иностранстшу, како негошањем
фолклорне играчке и пешачке
традиције, тако и изложбама
и уметничким радионицама,
радионицама народног пешања
у духу очушања традиције и фестишалом „Етно глас” – истакао је градоначелник Саша Пашлош.
Он је додао да га посебно
радује то што се кроз рад Дечјег хора и дечјих ансамбала шиди да у деци имамо наследнике и чушаре културе и традиције.
Отшарање изложбе ушеличали су чланоши Дечјег хора Панчешачког српског цркшеног пешачког друштша, који су изшели композиције „Достојно јест”
и „Слашите Господа” и чланоши Дечјег тамбурашког оркестра КУД-а „Станко Пауношић”,
који су изшели сплет народних
игара из Баната.

ИЗЛОЖБА СЛИКА ТОМИСЛАВА СТОШИЋА

Тридесет година професионалног рада
Изложбом која је отшорена у
понедељак, 5. ношембра, у Галерији Милорада Бате Михаилошића панчешачки уметник
Томислаш Стошић обележио је
тридесет година сшог професионалног рада.
Предсташљено је дшадесет пет
уметничких слика из различитих периода, рађених техником уље на платну. Кроз период од тридесет година шиди се

уметникош стшаралачки процес
сазрешања.
– Сликари се често задрже
на одређеном начину рада како би остшарили препознатљишост. Мој приступ је рукошођен интуицијом. Сши ликошни
елементи који чине слику подложни су промени сше док се
неки лични естетски критеријум не задошољи. Потрага за
изразом предсташља трајни про-

цес – рекао је Томислаш Стошић.
Аутор је рођен је 1962. године
у Панчешу. Дипломирао је на Факултету ликошних уметности у
Београду, у класи професора Момчила Антоношића 1988. године.
Магистрирао је на истом факултету и код истог професора 1992.
године. Члан је УЛУС-а од 1989.
године. Излагао је на преко шездесет колектишних изложби.

Осшојио је откупну награду
Министарстша културе Србије
1988, као и награду на панчешачком Октобарском салону
1994. године. Учестшошао је у
раду ликошних колонија: „Делиблатски песак”, „Сопоћанска шиђења” и „Баја” у Мађарској. Аутор је трију мурала у
Панчешу.
Изложба ће бити отшорена
до 14. ношембра.

СЕКЦИЈА ЗА АРХИТЕКТОНСКУ ДЕЛАТНОСТ

Одржана конститутивна седница

пажња на негатишно дејстшо
коншенционалних пестицида. Ипак, ношији синтетички пестициди се пре ушођења у ширу произшодњу и продају дуги низ година испитују како би се утшрдио њихош утицај на заштиту биља,
земљиште и жишотну средину. Такође, утшрђује се како
утиче изложеност биљних и
жишотињских сирошина и намирница остацима средсташа за заштиту биља. С тим у
шези, паралелно с коншенционалним пестицидима,
разшијали су се тзш. биопестициди, који се деле као и
коншенционални: на биоинсектициде (средстша за заштиту од инсеката), биофунгициде (средстша за заштиту од гљиша, гљишичних обољења), биохербициде (средстша за заштиту од короша),
биоакарициде (средстша за
заштиту од штетних нематода) и друге. Сам појам био-

– безбеднији су за употребу од хемијских средсташа;
– мање су фитотоксични;
– краћих су каренци и
радних каренци (шреме од
примене до безбедног конзумирања произшода);
– могу се применити у разним типошима биљне произшодње (органска, интеграл на, кон шен ци о нал на
итд.);
– неки трајно остају у биоценози после уношења.
Недостаци биолошких пестицида су у томе што се
теже се ушоде у примену,
имају ужи спектар делошања, спорије делују од хемијских средсташа, делују прешентишно, никад ерадикатишно, имају краћи рок трајања и скупљи су, могу бити
инкомпатибилни с другим
фунгицидима или бактерицидима и захтешају шишекратну примену.

У панчевачкој комори у уторак, 30. октобра, одржана је
конститутишна седница Секције за архитектонску делатност
у окширу ПКС – Регионалне
пришредне коморе Јужнобанатског упрашног округа. На састанку су учестшошала предузећа која се баше архитектонском делатношћу и пројектошањем с подручја Округа.
Састанак је отшорио др Марко Ћулибрк, директор Коморе,
који је дао ушодне напомене о
образошању и делокругу рада
Секције за архитектонску делатност. Узимајући учешће у
дискусији, присутни предсташници предузећа оценили су да
постоји опрашданост за формирање и делошање Секције за архитектонску делатност, с циљем пошезишања и окупљања

пришредних субјеката у региону и њихошог укључишања у анализу стања у области архитектонске делатности и грађешин-

ске индустрије, разматрања законске регулатише и подзаконских аката, као и организошања
тематских стручних скупоша.

За пред сед ни ка Сек ци је
изабран је Ђурица Долошачки, ш. д. директора ЈП „Урбанизам” из Панчеша, а заменик председника Секције је
Маја Бегошић Радеч, директор предузећа „Amber Pro” из
Панчеша.
Ошом приликом, у окширу тематског дела састанка, изшршена је презентација произшода (смола „геоплус” суперчшрстоће до 10.000 кПа) из произшодног програма А. Д. „Уретек” из Италије. Презентацију
је шодио Владимир Станижан
(„Maksimus Pro”, Панчешо), који је након презентације одгошарао на питања о техничким
специфичностима произшода,
као и о комерцијалним услошима понуде на домаћем тржишту.

ЗИМСКЕ АКТИВНОСТИ ПЧЕЛАРСКИХ УДРУЖЕЊА

Почела сезона предавања
Доба када долази до затишја
на терену, с обзиром на то да
се пчеле пошлаче у клубе,
Удружење пчелара „Подружница Панчешо” користи да,
у окширу актишности у затшореном простору, пружи мо-

Страну припремила

Мирјана
Марић

гућност чланстшу за стицање
ноших знања.
Као и сшаке године, ошог месеца креће серија предашања,
која је почела у петак, 2. ношембра, у шеликој сали Градске
упраше. Том приликом гошорили су професор на Ветеринарском факултету Зоран Станимирошић и његоши асистенти
Урош Глашинић и Немања Јошаношић, као и директор компаније „Ешротом” Тома Пашлић.
Било је речи о томе колико мо-

гу да буду опаке болести пчела, попут ноземе, шарое или
америчка куге, и како их предупредити, а презентошани су и
лекоши који су у Србији легализошани.
Већ наредног петка, 9. ношембра, од 17.30, на истом месту биће одржано предашање
потпредседника Хршатског сашеза пчелара Станка Чуљака.
Он ће сташити акценат на стационарно пчеларење, као и на
рад са АЖ кошницама.

Зимску сезону едукација у
среду, 14. ношембра, започеће
и Друштшо пчелара Старчешо.
Тог дана, од 18 сати, у сшечаној сали Месне заједнице биће
приређено предашање Панчешца Марјана Шебеља. Ошај искусан произшођач меда, који
годинама пчелари у Делиблатској пешчари у близини Дешојачког бунара, гошориће о држању племенитих инсеката у
кошницама полошкама.
Ј. Ф.
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Петак, 9. новембар 2018.
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НОВИНАРИ ИЗ СРБИЈЕ ПОСЕТИЛИ ТЕРМОЕНЕРНЕТСКЕ ОБЈЕКТЕ У САНКТ ПЕТЕРБУРНУ И МОСКВИ

„Панчевац” у Русији

СНАГА И МОЋ ГАСНОГ И ПАРНОГ ЦИКЛМСА
М ЈЕДИНСТВЕНОМ ПРОИЗВОДНОМ СИСТЕММ
Технологија у служби
заштите животне
средине
Почетком следеће године у Панчеву ће кренути изградња гасне
термоелектране у јужној индустријској зони, у склопу комплекса Рафинерије нафте Панчево. Реч је о заједничком пројекту „Гаспром енергохолдинга” и Нафтне индустрије Србије, вредном око 180 милиона
евра. Тим поводом група од девет новинара српских редакција посетила је Санкт Петербург
и Москву и била у прилици да
се боље упозна с технолошким
могућностима гасних електрана којима управља руски енергетски гигант „Гаспром енергохолдинг” и еколошким предностима употребе природног гаса
као примарног горива у гасним
турбинама.
Панчево ће бити прва средина у Србији у којој ће у трећем кварталу 2020. године бити изграђено постројење с најсавременијом технологијом и
опремом за производњу електричне енергије помоћу сагоревања природног гаса. ТЕ–ТО
Панчево биће електрана намењена за комбиновану производњу струје и топлотне енергије у којој је основни енергент природни гас – једна од
малобројних еколошки најчистијих врста горива. У савременом термоенергетском систему у Панчеву (укупна инсталисана електрична снага износиће oкo 200 мегавати, а топлотна око 121 гигакалвин) биће примењена најмодернија
парно-гасна технологија која
ће омогућити да се обезбеди
производња еколошки чисте
енергије.
Пројекат заједнички реализују „Гаспром енергохолдинг”
и НИС на основу споразума

потписаног у јуну 2015. године у оквиру Петербуршког међународног економског форума. У складу с тим документом створена је заједничка компанија ТЕ–ТО, у којој „Гаспром
енергохолдинг” поседује 51 одсто, а НИС 49 одсто власништва. Топлотна енергија која
буде произведена биће усмерена да задовољи потребе Рафинерије нафте Панчево. Она
ће постати потрошач електричне енергије ТЕ–ТО Панчево, а
вишак произведене електричне енергије биће усмерен на
тржиште струје.
Вреди напоменути да је изградња овог термоенергетског
система део развојног енергет-

ског пројекта компаније „Гаспром енергохолдинг”, која послује у оквиру енергетског дива „Гаспрома”.
Велика реконструкција
Новинари из Србије прво су
посетили „Првомајску термоелектрану”, која се налази у југозападном делу Санкт Петербурга и чији производни капацитети снабдевају топлотном
енергијом индустријска предузећа, стамбене и јавне зграде
у три округа града: Адмиралтејском, Кировском и Красноселском. Овај термоенергетски
блок снабдева топлотом око
500.000 становника. Изградња

„Првомајске термоелектране”
почела је 1952. године и првобитним пројектом предвиђен
је капацитет од 50 мегавати, а
1958. њен капацитет је повећан на 300 мегавати. У почетку је електрана радила на угаљ,
а до 2007. године сви котлови
су пребачени на гас након свеобухватне реконструкције производних капацитета.
Пројекат за велику реконструкцију укључивао је постављање двају парогасних погонских агрегата са укупним инсталираним електричним капацитетом од 360 мегавати и
комбиновани помоћни објекат,
који обухвата котлове за топловодне и парне водове са

укупним топлотним капацитетом од 679 гигакалвина на сат
и опрему за пречишћавање воде. Такође, у оквиру модернизације, изграђен је комплекс
који обезбеђује залихе резервног горива. Циљ пројекта реконструкције био је да се повећа поузданост снабдевања елек-

на изградња је започета 1896.
године, а прошле године је прославила 120 година постојања.
Према речима домаћина, електрана ДЕ-1 одувек је била извор врхунских стручњака и до
1917. године у њој су радили
познати инжењери електроенергетике Роберт Класон (шеф

имао застој ни минут, већ је
све време пружао Московљанима осветљење и топлоту. Године 1946. електрана ДЕ-1 почела је да ради на природни
гас и тако је постала прва електрана у руској енергетској индустрији која користи ову врсту горива.
Глобални лидер
У периоду 1990–2000. извршена је обимна реконструкција
главне опреме и 2001. године
у овој електрани је пуштен у

Пише

Зоран
Станижан

цај рада постројења на животну средину.
„Гаспром енергохолдинг” је
лидер у производњи топлотне
енергије и електричне енергије
у генерисаним производним системима у Русији и спада међу
десет водећих европских произвођача струје. Централе „Гаспром енергохолдинга” производе око 16 одсто укупне производње електричне енергије у
Русији. Ова енергетска компанија заузима лидерске позиције на тржишту топлотног снабдевања Московског региона –
највећем тржишту топлоте у свету. У својим производним погонима као енергент превасходно
користе природни гас или угаљ.
Од 2007. године у компанијама „Гаспром енергохолдинга”
реализовано је више од 30 пројеката за изградњу и модернизацију производних капацитета од око 8,6 гигавати укупно, а
ТЕ–ТО Панчево биће први пројекат ове компаније ван територије Руске Федерације. Конкретно, у сарадњи с водећим
светским произвођачима енергетске опреме – „Ансалдом”,
„Сименсом”, „Алстомом” – седамнаест модерних агрегата снаге 180–800 мегавати изграђено
је и пуштено у погон на основу
технологије комбинованог циклуса. Пуштање у рад такве
опреме омогућава смањење оперативних трошкова због веће
ефикасности, као и смањења
емисије у животну средину.
Према речима руских стручњака, комбиноване термоелектране су међу еколошки најчистијим енергетским инсталацијама. Како кажу, „Гаспром
енергохолдинг”, као највећа
компанија за производњу топлотне енергије у Русији, све-

ТРИ КОМ ПА НИ ЈЕ

тричном енергијом и топлотом
потрошача, као и да се смањи
негативан утицај на животну
средину у Санкт Петербургу и
Финском заливу.
Традиција и искуство
Делегација из Србије обишла
је и државну електрану ДЕ-1,
која се налази срцу Москве, а
удаљена је 600 метара од Кремља. Она снабдева електричном и топлотном енергијом потрошаче у центру главног града (Кремљ, Дума, Бољшој театар, школе, вртићи итд.), а инсталирани електрични капацитет ДЕ-1 износи 76 мегавати,
док је топлотни капацитет 691
гигакалвин на сат. ДЕ-1 је најстарија електрана у Русији, ње-

изградње првих електрана у
Москви, Санкт Петербургу, Бакуу, Московској области), Глеб
Кр жи жа нов ски (пред сед ник
Државне комисије за електрификацију Русије) и Петер Смидович (шеф Одељења за енергетику Врховног економског савета). Године 1933. на електрани ДЕ-1 почела је да ради прва
руска турбина за производњу
топлотне и електричне енергије, капацитета 12 мегавати.
На почетку Великог патриотског рата на електрани ДЕ-1
формиране су екипе за ваздушну одбрану и хитне интервенције, тако да од 1941. до
1945. године овај стратешки
важан енергетски блок није

У саставу „Гаспром енергохолдинга” су три компаније („Мосенерго”, ТГК-1 и ОГК-2), које заједно поседују око 80 електрана са укупним инсталираним електричним капацитетом
од око 39 гигавати (око 1/6 инсталираних капацитета целе
руске енергетске индустрије).
Међу њима се издваја „Мосенерго”, која је најстарија
електропривредна компанија у Русији, с више од 130 година традиције. Тренутно компанија обухвата 15 електрана у
Москви (град Москва и Московска регија) са инсталираним
електричним капацитетом од 12,9 гигавати и топлотним капацитетом од 42,8 хиљада гигакалвина на сат. Предузеће
производи више од 60 одсто електричне енергије и око 90
одсто топлотне енергије која се потроши у Москви. Око 30
одсто укупне производње електричне енергије „Мосенерга”
обезбеђују савремени, ефикасни парогасни агрегати.

рад, први пут руској енергетици, потпуно аутоматизовани
систем за пречишћавање воде
(ВПУ), што је омогућило продужење животног века главне
опреме. С друге стране, постављање најсавременије опреме
повећало је ефикасност електране и смањило штетни ути-

стан је целокупне одговорности према животној средини,
као и према садашњим и будућим генерацијама и зато запослени посвећује велику пажњу
еколошким питањима и мерама како би се смањио утицај
производних активности електрана на животну средину.
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Психоактивни ужас

Пише:
др Мирослав Тепшић
Опасност коју носи дрога и
њено дејство на свакодневне
активности овисника толико су велике да свака прича
о наркоманији не може никад да буде исцрпљена. Живимо у времену велике иновативности по питању производње и комбиновања различитих психоактивних супстанци. Посебно су непредвидљиве комбинације синтетичких дрога с дериватима
биљака које су лако доступне. Дејство опиоида, о ком
смо говорили, само је наизглед опасније од дејства психостимулативних средстава.
Ослобађање хормона расположења серотонина и посредно ослобађање хормона
окситоцина и вазопресина,
који утичу на осећање емоционалне блискости и емпатије, има свој „рок трајања”,
те је потребно време од неколико недеља да би се залихе серотонина попуниле
за нормално функционисање организма. Другим речима, сваки покушај да се поновним узимањем дроге у
кратком року репризира жељен учинак, биће много мање успешан, уз лоше распо-

ложење и депресију. Како
психостимулативна средства
утичу и на ослобађање адреналина, опасности од повишеног крвног притиска, убрзане срчане радње, инфаркта миокарда и можданог удара су очигледне.
Екстази (МДМА) јесте психостимулативна супстанца
чија злоупотреба међу младима достиже епидемијске
размере. Иза доброг расположења, вишка енергије и самопоуздања крију се многе
опасности које ова дрога носи, делујући на психичке и
телесне функције организма.
Прва замка се крије у великом губитку течности и електролита које проузрокује интензивна физичка активност
стимулисана дрогом. Треба
ли наглашавати да срце може да откаже у борби с повећаном телесном температуром и мањком течности у крвотоку, факторима који доводе до циркулаторног шока
и смрти? Дејство на психу
слично је дејству амфетамина и мескалина, па су веома
чести ефекти у виду страха,
депресије, слушних и видних
ха лу ци на ци ја. Осо бе ко је
имају склоност према неким
душевним болестима, или су
изложене већој животној трауми, посебно су под ризиком
оболевања од психоза. Оне
иду с халуцинацијама, параноичним идејама, егзистенцијалним страхом и ризиком
од самоубиства. Последице
на соматском плану су бројне, од инсуфицијенције јетре и бубрега, преко кардиомиопатије, па све до дегенеративних неуролошких обољења праћених епилепсијом
и поремећајем личности.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Болести косе

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Аномалије и болести косе
могу бити урођене и стечене.
Урођене су оне које су генетски условљене и наслеђене.
Најчешћи је случај синдрома „woolly hair”, који препознајемо по томе што коса подсећа на неупредену вуну. Дебљина саме длаке је мања него обично, коса се неправилно увија и расте у различитим правцима. Такође урођена аномалија у структури
косе је „pili torti”, код које се
на стабљици косе наизменично јављају задебљања и сужења. Она настају увртањем
длаке око уздужне осовине и
личе на плетену ужад.
Једна од стечених аномалија је trichoptilosis, познатија као цветање косе. На овај
феномен утиче исушивање и
уздужно пуцање омотача длаке услед деловања спољних
фактора, као што су често
прање базним шампонима,
неправилна фенирања, бојење јаким и јефтиним фарбама и употреба оштрих чешљева.
Trichonodosis је аномалија
када постоје замршена клуп-

ка длаке до величине ораха.
До ове појаве долази због савијања стабљике длаке у средњим деловима, при чему се
јавља и међусобно уплитање
длака. Чешћа је код коврџаве косе.
Алопеција је делимичан
или потпуни губитак косе,
који може бити пролазног
или трајног карактера. Трајна ожиљачна алопеција је
углавном последица неке дерматозе на косматом делу главе настале због гљивичних
обољења у дечјем добу. Климактерична алопеција јавља
се код жена на почетку менопаузе. Коса се проређује у
пределу слепоочница и на

темену. Лечење разних врста
алопеције између осталог обухвата: санацију гнојних жлезда (зуби, крајници, јајници),
побољшање циркулације у кожи главе, побољшање имунитета и одређене локално
апликоване лекове, које преписује дерматовенеролог.

Петак, 9. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПСИХОЛОШКО САВЕТОВАЊЕ РОДИТЕЉА

НАКОН РОЂЕЊА ДЕТЕТА ВРЕБА
БРАЧНА КРИЗА
Како избећи замке
нових животних улога
Потражите бесплатну
подршку стручњака
Бити родитељ један је од најрадоснијих, најважнијих и најодговорнијих задатака у животу. Као и за друге животне улоге, и за ову су потребна извесна знања и вештине да бисмо
се успешно у њој снашли и да
бисмо предупредили уобичајене тешкоће. Иако на први поглед можда делује да за овај
животни период нема школе,
ипак постоји стручна особа уз
чију помоћ можемо лакше прећи преко несигурног терена –
психолог.
Према речима Јадранке Грујичић Ђурић, психолога, психотерапеута и координатора
бесплатног породичног саветовалишта које ради у Панчеву,
током психолошког саветовања будући родитељи могу сазнати како се одвијају емоционални процеси у породици која очекује бебу, која су то основна емоционална стања и потребе новорођенчета, с каквим
емоцијама се носе мајке током
трудноће и након порођаја, која је улога оца у том периоду и
каква су његова осећања.
Изненадни преокрет
– Основни циљеви и задаци саветовања родитеља јесу да им
пружимо одговор на питања
ка ко да успе шно пре ва зи ђу
страхове и кризне тренутке и
уђу у нове фазе развоја сигурнији и бољи. Током саветодавног рада с будућим родитељима психолог утиче на подизање њиховог самопоуздања и на
развој њихових компетенција
за нову животну улогу, како би
им помогао да очувају задовољство породичним животом
– истиче Јадранка Грујичић Ђурић.

Изазови о којима се не учи у школи
Уколико не успевате сами
Рођење бебе, без икакве сум- жни ци ко ји ни су аде кват но
ње, један је од најважнијих до- припремљени и информисани да изађете на крај са свим изагађаја у породици, који се с не- о свему ономе што их након зовима, бригом и страховима
стрпљењем ишчекује. Пре ро- рођења бебе чека. С доласком које доноси родитељство, пођења партнери су били заједно новог члана породице парт- тражите адекватну стручну поу свему: бирали су имена за нерски односи се усложњава- моћ и подршку, како због вас
бебу, куповали ствари, мазили ју: одједном супружници нису и вашег партнера, тако и због
стомак, очекивали прве покре- више само муж и жена, већ су новог члана ваше породице.
те, спремали здраву и квали- сада на првом месту мама и Удру же ње „Пси хо ге не за” уз
тетну храну за маму... А онда, тата – подсећа наша саговор- финансијску подршку Града
када мало биће напокон из по- ница.
реализује пројекат бесплатне
Она објашњава да потенци- психолошке саветодавне породилишта стигне кући, после
првих непроспаваних ноћи од- јални проблем представља и то моћи за породице. Упоредо са
једном почињу да се нижу пре- што различите нове обавезе, овим, у Дому омладине, субопирке, свађе, размирице и су- бриге и страхови, поготово у том од 16 до 18 сати, ради и
зе. И тако најчешће стиже пр- почетку, испуњавају дан с но- саветовалиште намењено млаворођеном бебом, па супружни- дима од 15 до 30 година, а рава брачна криза.
– Иако рођење детета с јед- ци немају довољно времена и дионице и индивидуални рад
не стране повезује партнере за енергије да се посвете једно смењују се на недељу дана. Течитав живот, оно такође, по- другом.
ме наредних радионица, закаготово док је беба мала, може Реагујте на време
заних за 17. новембар и 1. деодвести однос између супру- И док велики број парова с вре- цембар, јесу емоционална пижни ка у са свим дру га чи јем меном почиње да прихвата овај сменост и социјална интелиправцу. Нове улоге и одговор- нови, умногоме другачији на- генција.
ности које партнери добијају чин живота као нешто природЗа долазак у брачно саветои суочавање с једном сасвим но, све више уживајући у но- валиште, учешће на радиониновом ситуацијом могу бити вом члану породице и све ве- цама или за индивидуалне сузамка, а у њу упадају супру- штије излазећи на крај с број- срете с психологом намењене
ним, новим родитељским ду- младима можете се пријавити
жностима, дотле, с друге стра- путем телефона 061/647-22-90
не, велики број парова све ви- или имејл адресе psihogeneИСТРАЖИВАЊЕ О СЕКСУАЛНОМ
ше запада у брачне кризе, а ка- za@gmail.com. Учините то на
УЗНЕМИРАВАЊУ
ко време одмиче, све теже из време пошто је број места ограничен.
њих излази.

Можеш да нећеш
Нежељено приљубљивање, додиривање и уношење у лице
или самододиривање мушкараца по интимним деловима
тела, као најексплицитније облике сексуалног узнемиравања, доживела је свака трећа девојка у Србији. Најчешћи облици сексуалног узнемиравања, с којим се сусрела свака
друга девојка у Србији, јесу
звиждање, слање пољубаца и
облизивање.
Ово су изводи из истраживања Аутономног женског центра (АЖЦ) – „Млади и искуство сексуалног узнемиравања”, које даје увид у то колико
је сексуално узнемиравање над
девојкама и младићима распрострањено, као и колико они
умеју да га препознају. Према
резултатима тог истраживања,
готово 80% младих доживело
је неки облик сексуалног узнемиравања.
Активности које АЖЦ у сарадњи с другим женским организацијама у Србији покреће с поруком „Захтевам да будем заштићена од сексуалног
узнемиравања” имају циљ да у
јавности отворе проблем толеранције друштва на облике сек-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

суалног узнемиравања, посебно инсистирајући на томе да
се на факултетима у Србији
унапреди заштита студенткиња и студената од овог облика
насиља. Најчешћи вид сексуалног узнемиравања у Србији
који доживљавају млади јесте
називање непримереним надимцима. Називање надимцима попут „лутко”, „злато”, „цицо” доживљава чак осам од десет девојака. Сличне непримерене надимке добија само један од десет младића. Слање
пољубаца, звиждање и облизивање доживљава свака друга
девојка и тек сваки шести младић. Нежељене поруке и телефонске позиве сексуалног садржаја добија шест од десет
девојака и три од десет младића. Србија је тек од прошле године оваква и слична понашања квалификовала као кривично дело полно узнемиравање,
за које је запрећена новчана
казна или казна затвора до шест
месеци.
Акција „Заштићена” део је
превентивних активности које
Аутономни женски центар и
дру ге жен ске ор га ни за ци је
спроводе већ три године са идејом да смање толеранцију на
родно засновано насиље међу
младима. О облицима сексуалног узнемиравања, као и о
самој кампањи информишите
се више на www.mogudanecu.rs/zasticena.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Пуњени телећи филе
Ево предлога за фини свечани
недељни или празнични ручак,
који никог од окупљених за трпезом неће оставити равнодушним.
Не пропустите да пробате овај
савршени доживљај за око и за
непце.
Састојци: два килограма телећих прса, главица црног лука, две земичке, 100 грама меснате сланине, једна до две пилеће џигерице, два јајета, две-три кашике куване риже, со, бибер и першуново лишће.
Припрема: Најбоље је да вам месар припреми месо и направи
џеп који ћете после пунити надевом. Месо посолити и мало побиберити са свих страна. Ољуштити и неколико кромпира и шаргарепица које ће се пећи заједно с месом. Укључити рерну да се полако
греје.
У међувремену припремити надев: потопити две земичке (или
средину од хлеба) у мало млека. Црни лук ситно исецкати и пропржити с коцкицама сланине. Додати уситњену пилећу џигерицу, јаја,
кувану рижу, со, бибер и сецкано першуново лишће. Овим надевом
напунити телећа прса, ушити концем или причврстити уз помоћ неколико чачкалица. Ставити у плех за печење, прелити с мало уља па
около поређати припремљене кромпириће и шаргарепу. Сипати мало воде, прекрити алуминијумском фолијом и ставити у рерну да се
пече на 200 степени око сат и по времена. Затим скинути фолију и
наставити печење још око један сат. Повремено преливати соком од
печења. Кад се мало прохлади, исећи на шните и послужити уз прилог од кромпирића и шаргарепе.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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УСЛУГА УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

И ОВЕ ГОДИНЕ ПОМОЋ У КУЋИ
Видови подршке
зависе од стручне
процене
Зтхвтљујући подршци Гртдт
Птечевт и Покртјиеског секреттријттт зт социјтлеу политику, демогртфију и ртвеопртвеост половт, удрусење „Нт
полт путт” етсттвиће и ове годиее дт пруст услуге помоћи
у кући зт децу, млтде и одртсле ст иетелектутлеим тешкоћтмт и њихове породице.
Ово удрусење помееуту услугу коетиеуиртео пруст од 2014.
годиее, т зт то поседује и лицеецу етдлесеог миеисттрствт.
– Услугт помоћи у кући подртзумевт дт едуковтеи и припремљееи стртдеици – ееговттељи прустју подршку корисеику и члтеовимт његове породице, и то у његовом дому и
окрусењу. Видови подршке зтвисе од стручее процеее, ет
осеову које се изртђују иедивидутлеи плтеови. Кроз ову
услугу омогућтвтмо очувтње и
подизтње квтлитетт сивотт, кто
и стдрстјеије и оргтеизовтеије
слободео време корисеикт. Корисеици тткође оствтрују еовт

„Избор”
Сабаное Кинг
Савршен је летњи дте зт прослтву десетог рођеедтет. Меди срећео сттвљт свећице ет
торту и ћтскт ст ћерком и
сиеом, близтецимт, који се
ртдују поклоеимт, зтбтви и
друсењу с пријттељимт. Међутим, једте звук звоео ет
ултзеим врттимт довољте
је дт уеесе стрепњу у слтвљееичко ртсполосење. Једте призор великт сеект
којт зтклтњт летњи дте довољте је дт у делићу секуеде
сруши све.
„Изтбери, кучко.” Меди је
приеуђеет дт доеесе одлуку
коју ее би требтло дт еиједет мтјкт етчиеи: дт изтбере
које ће дете сртвовтти, т које сптсти. Трееуттк који ће
ееповрттео утицтти ет сивот целе породице.

пријттељствт и учествују у ртзличитим тктивеостимт у зтједеици. Оео што је втсео, јесте
дт се овом услугом обезбеђује
подршкт и члтеовимт породице, који добијтју више слободеог времеет, тли и стручеу по-

дршку ктко би ојтчтли родитељске ктптцитете, смтњили
стрес и, што је етјвтсеије, отворили своју породицу кт ширем
социјтлеом окрусењу – објтсеилт је Мтриет Куриљ, извршет директоркт удрусењт.

Сви зтиетересовтеи могу добити додттее иеформтције или
пријтвити своје учешће у пројекту свтког ртдеог дтет од 9
до 15 стти путем телефоет 341960.
Д. Кожан

Двт читтоцт који до среде, 14. еовембрт, у 12 стти, СМС-ом
ет број 1201 поштљу етјдуховитији одговор ет питтње: „Који избор втм је био етјтеси у сивоту?”, етгртдићемо по једеим примерком књиге „Избор” Стмтете Киег. Нтјзтеимљивије одговоре ћемо објтвити у етредеом броју „Птечевцт”, т
етгртде се могу преузети у књистри „Делфи”.
Пртвило зт слтње СМС-т је следеће: укуцтјте КО (ртзмтк) Лтгует (ртзмтк) текст поруке и поштљите ет 1201. Бруто цеет СМС-т изеоси 39,48 диетрт у ВИП мреси, 39,60 диетрт у Телееор мреси и
38,64 диетрт у мт:с мреси.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗИАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Обала сећања”
Норе Роберос

ЛИГА РЕШАВАЧА СРБИЈЕ

Серафибовић не да орон
У просторијама ЕТШ „Николт
Теслт” прошле суботе је седтметести пут одрстео еовембтрско тткмичење у рештвтњу штховских проблемт. Од ове годиее, у зетк сећтњт ет етшег
еедтвео премиеулог иетеретциоетлеог мтјсторт штхт и дугогодишњег покровитељт, етдметтње у Птечеву еоси етзив
Меморијтл „Птвле Орлов”.
Већ по тртдицији, судио је
мтјстор проблемског штхт Зорте Сибиеовић, т резулттти су
се бодовтли зт пето, претпоследње коло Лиге рештвтчт Србије зт 2018. годиеу. Зт победеике су биле обезбеђеее дипломе и вредее уметеичке слике.

Млтди Птечевтц Илијт Сертфимовић у коекуреецији етших
етјбољих рештвтчт достојео је
бртеио боје свог гртдт и зтузео је
треће место, одмтх изт двојице
репрезеетттивтцт, велемтјсторт.
Посебеу вредеост овом резулттту дтје чињееицт дт је млтди Сертфимовић зтдрсто вођство у
гееертлеом плтсмтеу и већ стдт
обезбедио једеу од медтљт.
Средиеом децембрт у Беогртду ће бити одрстео шесто,
последње коло, које ће доеети
коетчте ртсплет и одговор дт
ли ће Илијт бити први јуеиор
који је постто укупеи победеик Лиге рештвтчт штховских
проблемт Србије.
А. Ж.

НОВИ УСПЕСИ ШК-а „АЉЕХИН”

Панчево – највећи шаховски ценоар
Организацијом великог међуетродеог ктдетског туреирт,
који је еедтвео одрсте у етшем гртду, дефиеитивео је потврђеео дт је Птечево посттло
етјвећи штховски цееттр у региоеу. Штх клуб „Аљехие” је
ет свом тткмичењу окупио 162
млтдт игртчт из Румуеије, Мтђтрске, Републике Српске, БиХ
и Србије, т етдметтње се одвијтло у четири сттросее групе.
Челеи људи ШК-т „Аљехие”
поеосе се оргтеизтцијом овтко великог туреирт, тли и резултттимт својих члтеовт. Велику помоћ око одрствтњт ове
лепе мтеифесттције „Аљехие”
је имто и од Спортског ствезт

Птечевт, ШСВ-т, Штховског
ствезт Птечевт, ПАШК-т и Пољо при вред ее шко ле „Јо сиф
Птечић”.
Члт ео ви ШК-т „Аље хие”
имтли су меого резултттских
успехт и ет туреиру који је
одрсте у Бтеовцимт.
Милицт Амиџић је освојилт
сребреу медтљу, Вук Ктетчки
се окитио броезом, т добре птртије приктзтли су и Ањт Ртдмтеовић и Мтрко Форђтриеи.
Трееери ШК-т „Аљехие” с
поеосом истичу дт је по броју
освојееих медтљт ово једет од
етјбољих сезоет у десетогодишњој историји тог спортског
колективт.
А. Ж.

ЈУНИОРСКИ КУП У БАДМИНТОНУ

Медаље више и не броје
Чланови птечевтчких бтдмиетое
клубовт имтли су меого успехт и
ет јуеиорском купу одрстеом
прошлог викеедт у Крушевцу.
У коекуреецији игртчт испод триетест годиет етјбољи је
био Михтјило Виг (Диетмо),
који је освојио титуле и у сиеглу и у дублу с клупским другтром Втњом Боктеом. Диетмовке Мтријт Стмтрџијт и Ктттриет Виг тријумфовтле су у коекуреецији дубловт, т Мтријт је
у сиеглу зтслусилт и броезтео
одличје. Мтшт Алексић (БК
Птечево) освојилт је сребрее
медтље у сиеглу и у дублу ст

Чтреом Михтјловић (БК Клир).
Миоет Филиповић (Птечево)
зтртдилт је броезу у сиеглу,
бтш кто и њее клупски друг
Петтр Ртдоеић, који је освојио
и сребро у птру с Мтрком Михтјловићем (БК Змтјеви).
Нтттлијт Бохтревић (Птечево) освојилт је броезтеу медтљу у сиеглу у коекуреецији девојчицт испод пететест годиет, т Стефте Мијттовић (Птечево) зтслусио је одличје истог
сјтјт у коекуреецији дечткт испод седтметест годиет, у птру
с Луком Милићем (БК Ртвеес).
А. Ж.

Би ло је то јед ео ст свим
обичео вече у трсеом цеетру у Мејеу. Три тиеејџерке су чектле дт почее филм.
Неки дечко је флертовто с
про дт вт чи цом ет о чт рт зт
суеце. Мтјке и децт усивтли су у зтједеичкој куповиеи, т меетџер ртдње с видео-игрицтмт посветио се
муштеријтмт. Оедт су се чули пуцњи.
Прошло је стмо остм миеутт пре еего што су етптдтчи ствлтдтеи. Али зт оее
који су то пресивљтвтли, чиеило се кто читтвт вечеост.
У годиетмт које су уследиле, свтко од њих проетшто
је свој етчие дт избрише сећтњт ет ттј догтђтј и зтцели
сттре ртее. Међутим, убрзо
ће сви оеи открити дт још једте зтверееик чект у зтседи.

Овог путт мосдт ееће имтти где дт се сткрију.

Двт читтоцт који до среде, 14. еовембрт, у 12 стти, СМС-ом
ет број 1201 поштљу етјдуховитији одговор ет питтње: „Које
сећтње еиктдт еећете успети дт избришете?”, етгртдићемо
по једеим примерком књиге „Обтлт сећтњт” Норе Робертс.
Нтјзтеимљивије одговоре ћемо објтвити у етредеом броју
„Птечевцт”, т етгртде се могу преузети у књистри „Вулкте”.
Пртвило зт слтње СМС-т је следеће: укуцтјте КО (ртзмтк) Алетри (ртзмтк) текст поруке и поштљите ет 1201. Бруто цеет СМС-т изеоси 39,48 диетрт у ВИП мреси, 39,60 диетрт у Телееор
мреси и 38,64 диетрт у мт:с мреси.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Еурокреба и кулена
У прошлом броју етшег листт питтли смо втс штт је зт
втс слободт. „Птечевтц” и
издтвтчкт кућт „Вулкте издтвтштво” припремили су по
једте примертк књиге „Земљт Виљемт Телт” Милтет
Ст. Протићт зт двт етшт читтоцт или читттељке који су
етјкреттивеије одговорили
ет то питтње.
Нтгртђееи су читтоци који
су послтли следеће СМС-ове:
„Слободт је јести хлеб ст
еурокремом и кулееом и пити шољу доброг јогуртт уз
то.” 064/0541...
„Зт меее је слободт ктд еешто мосеш, т ее мортш. А
мојт Лелт (остм годиет) ктсе дт је слободт ктд еемтш
обтвезу дт еешто ртдиш.”
063/2351...
Нтгртде се могу преузети
у књистри „Вулкте” у „Авив
птрку”.
Издтвтчкт кућт „Лтгует”
етгртдиће двт туторт етјкре-

ттивеијих одговорт ет питтње штт је зт њих чтст. Оеи
ће освојити по једте примертк књиге „Чтст” Елиф Штфтк.
То издтње моћи ће дт у
књистри „Исидорт Секулић”
у „Авив птрку”, од етредеог
уторкт, преузму тутори следећих одговорт:
„Ктдт етс комшијт зове ет
чтст јер му је крмтчт опртси лт ше сет ест прт си ћт.”
060/6672...
„Зт меее је чтст ктд комшиеицт еешто попртвљт по
сттеу и ее мосе стмт, пт
увек позове меее. То зетчи
дт стм до бтр мтј стор.”
063/1192...
С добитеицимт ћемо коеттктиртти етредеих дтет, ктко бисмо њихове подттке проследили споезоримт. Новт
етгртдет питтњт потртсите
ет стрт еи цт мт овог бро јт
„Птечевцт”.
Д. К.
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ХРОНИКА

У СУБОТУ ОСЛМНЛЕСТЛ „СТЛРЧЕВЛЧКЛ
ТЛМБУРИВЛ”

Пунолетство лепе
манифестације

Петак, 9. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НЕСХВЛТЉИВЛ БЛЛГОСТ СУДИЈЛ

САМ ПРИЗНАО ПА ЈЕ ПЕПОФИЛ,
КАЖЊЕН С ГОПИНУ ПАНА ЗАТВОРА!?
Александар К. није
порицао да је чувао у
компјутеру
фотографије и
видео-филмове с
дечјом
порнографијом
На крају
првостепеног судског
процеса судије га
потпуно ослободиле
кривице

Међународни фестивал малих там бу ра шких са ста ва
„Старчевачка тамбурица” биће одржан осамнаести пут у
суботу, 10. новембра, од 19
сати, у Дому културе.
„Пунолетство” једне од најпрестижнијих манифестација староградске музике у региону увеличаће оркестри из
више околних земаља. Тако
ће, поред осталих, у Старчеву поново наступити „Батини бећари” из Румуније, градски тамбурашки оркестри из
Бањалуке (Република Српска) и Пљеваља (Црна Гора),
затим словеначки „Кавклер”

и, наравно, домаћи и старчевачки „Неолит”.
Састави ће бројати пет до
десет чланова, а представиће
се тачкама у трајању до четрнаест минута и с најмање четири нумере. Након што трочлани стручни жири у саставу: Слободан Атанацковић, Петар Павлов и Будимир Стојановић одабере најбоље, на крају програма биће им подељене пригодне награде.
Информације о резервацијама могу се добити у библиотеци Дома културе или на телефон 631-913, радним данима од 7.30 до 15.30.
Ј. Ф.

КЛКО ВРЕМЕ ОДМИЧЕ

Убиство Видаковића
све мистериозније
Како време пролази, све су
мање шансе да убиство нашег бившег суграђанина Милоша Видаковића, који је ликвидиран у Будви 2013. године, буде расветљено, као и
да се сазна ко је ангажовао
његове убице и ко их је платио.
Повод за овакав закључак
је одлука судије који суди у
случају убиства Видаковића
да пре неколико месеци пусти на слободу Милоша Делибашића, једног од оптужених за тај догађај.
Тужилаштво у Специјалном суду за организовани
криминал жалило се Апелационом суду на ту одлуку,
због чега се очекује закази-

вање другостепеног суђења.
Међутим, судија је оценио
да нема доказа који иду у
прилог томе да је Делибашић наредио Видаковићево
убиство. Иако је током првостепеног суђења један од
оптужених, Милош Војиновић, јавно оптужио Делибашића да је пуцао у Видаковића по његовом наређењу,
судија није у то поверовао.
Подсећамо, Милош Делибашић је изручен из Црне Горе Србији да би му се судило
због сумње да је учествовао у
пљачки београдске јувелирнице „Израел дајмонд центар” у јуну 2008. године, али
је и у том случају ослобођен
због недостатка доказа.

ЗЛПТИТНИК ГРЛЂЛНЛ О ПРИТУЖБЛМЛ
КОЈЕ ДОБИЈЛ

Незадовољство радом
судова
– У десет процената свих
притужби које добијам од
грађана преовлађује њихово
незадовољство неефикасним
и неажурним радом судова,
а чак четвртина грађана с
којима сам лично разговарао била је незадовољна радом судске управе. Они су
се жалили на вишедеценијска суђења и неизвршавање
судских одлука – изјавио је
Зоран Пашалић, заштитник
грађана, на састанку с представницима Удружења судија и тужилаца Србије.
Председник тог удружења
Ненад Стефановић рекао је
да ће оно, поред судија и тужилаца, окупљати и помоћнике оних који обављају те
функције у бројним градовима у Србији. Према његовим речима, Удружење ће се
залагати за транспарентност
у правосуђу, а посебно за доношење и примену закона
који ће гарантовати владавину права и независност

правосуђа, које делотворно
штити права свих грађана
под једнаким условима.
Пашалић је подсетио присутне да је недавно покренуо иницијативу за контролу рада људи који обављају

функције у правосуђу. Међутим, нагласио је да под
тим није подразумевао упуштање у одлуке које доносе,
јер су ту независни, већ само анализу брзине њиховог
рада.

На пресуду се жалио
надлежни тужилац
Иако су из дана у дан у нашим
медијима све чешћи извештаји о лицима која полиција хапси због искоришћавања малолетних лица за порнографију
и поседовања порнографских
фотографија, филмова и дискова на којима се виде деца,
наше судије их и даље кажњавају исувише благим казнама.
То се још једном видело из другостепене пресуде Александру К.
коју је ових дана донео београдски
Апелациони суд. Он је кажњен затворском казном у трајању од годину дана и одузимањем компјутера, иако је сам признао да је користио посебан компјутерски програм да би дошао до што већег
броја фотографија малолетника
објављених на интернету.

Осуђен је на основу члана
185 став 4 Кривичног законика (поседовање порнографског
материјала и искоришћавање
малолетног лица за порнографију). Да све буде страшније,
првостепеном судском одлуком Александар К. је потпуно
ослобођен кривице и једина
санкција која му је изречена
било је одузимање компјутера!?
Међутим, надлежно тужилаштво се жалило на ову срамотну пресуду, па је Апелациони
суд преиначио првобитну пресуду на једногодишњу казну затвора.

„Захваљујући жалби јавног
тужиоца утврђено је да је првостепени суд погрешно утврдио да није доказано да је оптужени крив за оно што му је
стављено на терет. Током суђења он сам није оспоравао да
је користио посебан претраживач и у њега уносио кључну реч
да би на тај начин преузео што
више фотографија на којима
се виде деца. Сам је признао
да је преснимио у свој компјутер 2,1 гигабајт таквог материјала и да је накнадно све избрисао осим четири фајла с видео-записима с дечјом порнографијом”, пише између оста-

лог у образложењу другостепене пресуде Апелационог суда.
Ако је за утеху, оптуженом је
изречено још неколико санкција, као што су 20-годишња забрана обављања било каквог посла с децом, јављање представнику Управе за извршење кривичних санкција сваког месеца
када одслужи казну, забрана посећивања места на којима се окупљају малолетна лица, обавезно
посећивање професионалних саветовалишта и установа, обавезно обавештавање о промени
пребивалишта и радног места и
обавезно обавештавање о сваком путовању у иностранство.

ПРОПЛОГ ЧЕТВРТКЛ У ПРОСТОРИЈЛМЛ УДРУЖЕЊЛ БОРЛВЛ

Много заинтересованих за ратне дневнице
Наши суграђани који су били
мобилисани током ратних сукоба 1999. године можда ће
добити дневнице за време које
су провели на фронту током
НАТО агресије – чуло се на
трибини одржаној 1. новембра
у сали Градског одбора Удружења бораца Народноослободилачког рата.
За то покушавају да се изборе градски одбори организације „Српски ратни ветерани”
и Удружења бораца Народноослободилачког рата, заједно са
адвокатом Срђаном Алексићем
из Ниша. Oн је заступао подносиоце колективне тужбе за
исплату ратних дневница пред
Европским судом за људска
права у Стразбуру.
Како је на трибини одржаној у пуној сали објаснио један
од сарадника оправдано одсутног Срђана Алексића, адвокат
из његове канцеларије Душан
Боболков, Алексић је до сада
поднео готово хиљаду тужби у

вишим судовима у неколико
градова у Србији, а то је урадио и у Панчеву.
Боболков је додао како се
очекује да у неколико случајева који су у току у неколико
градова у Србији буде пресуђено у корист резервиста. По-

сле тога би требало да судије
одлучују и поводом других тужби по аутоматизму.
Иначе, адвокат Срђан Алексић је у тужбама које је поднео, инсистирао на томе да
Влада Србије мора да исплати
дневнице свим резервистима

који су били мобилисани 1999.
године, с обзиром на то да су
учесници тих сукоба у неколико градова већ добили новац.
Алексић се у тужбама чије
подносиоце заступа позива на
то да Устав Србије забрањује
дискриминацију по било ком
основу и да зато сматра да је
правно и законски неодрживо
то што су неки резервисти добили паре, а већина њих није.
Онима који су имали среће
па су добили тај новац, исплаћено је око 200.000 динара. Важно је напоменути и то да је
Алексић предлагао нашим државним институцијама да није обавезно да се резервистима
исплати новац. Према његовим речима, дуг резервистима
може да се врати и на друге
начине, на пример вансудским
поравнањем, онако како је решен проблем војних пензија,
или ослобађањем од обавезе
плаћања пореза и разних доприноса држави.

ОВИХ ДЛНЛ НЛ ЗВОРНИЧКОМ ЈЕЗЕРУ

Специјална бригада на великој вежби
Припадници Специјалне бригаде учествоваће на великој вежби „Век победника 1918–2018”,
која ће бити одржана од 8. до
11. новембра на десет локација
широм Србије у част обележавања стогодишњице од завршетка Првог светског рата.
На тај начин биће одата почаст српским војницима који су храброшћу показаном у
борбама које су водили пре
сто го ди на од лу чи ли ис ход
Првог светског рата и победоносним походом од Солуна до Бе о гра да осло бо ди ли
целу Србију.
Најављено је да ће „Век победника” бити највећа демонстрација обучености и припре мље но сти вој ни ка, офи -

ци ра и под о фи ци ра Вој ске
Србије у последњих неколико година, јер ће у њој учествовати око 8.000 припадника наше армије, 24 авиона
и хеликоптера, више стотина
борбених система, артиљерија, оклопна возила итд. О размерама ове вежбе говори податак да ће њени учесници,
док бу де тра ја ла, ис па ли ти
103 то не му ни ци је, ра ке та,
бомби и других убојних пројектила.
Командант Специјалне бригаде бригадни генерал Мирослав Талијан изразио је посебну захвалност члановима нашег државног и војног руководства што су указали част Специјалној бригади да у оквиру

вежбе и обележавања тако важног јубилеја прикаже на Зворничком језеру оспособљеност
својих војника за решавање најсложенијих диверзантских задатака.
– Овде смо да бисмо приказали врхунску тактичку и ватрену оспособљеност, као и
ефикасност и ефекте дејстава
извиђачко-диверзантских група – нагласио је командант
Специјалне бригаде генерал Талијан.
Људ ство је ди ни це ко јом
ко ман ду је ве жба ло је то ком
овог ви кен да на Звор нич ком
је зе ру га ђа ње из ау то мат ског
оруж ја па ра лел но с де сан том бр зим гу ме ним чам ци ма, та ко да не ма сум ње да

ће тач ка ко ју ће при ка за ти
гле да о ци ма ве жбе би ти
атрак тив на.
– Специјална бригада је део
Копнене војске Војске Србије
и та јединица је намењена да
штити и брани нашу државу и
обезбеди мир свим њеним грађанима без обзира на њихову
националну, верску и политичку припадност – рекао је
командант Копнене војске генерал-пуковник Милосав Симовић.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ОСМИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА И САТИРЕ ОДРЖАН У КАЧАРЕВУ

„ЖАОКА” ОПЕТ УБОЛА
У афористичарском
крему и три даме
Домаћи малишани
наоуспешниои на
конкурсима
Осми фестивал хумдра и сатире „Жадка” успед је да ддржи
стечени рендме, кад и да узнапредује када је реч заинтересдвандсти најмлађих за дву литерарну фдрму. Тд се у ддбрдј
мери ддндси и на публику, кдја је кдначнд испунила салу
Ддма дмладине у Качареву.
Налик на некдликд пдследњих гддина, два манифестација у дрганизацији тамдшњег
Ддма културе била је пддељена у два дела – за децу и ддрасле.
раомлађи таленти
Првд вече је, кад и ддсад, билд
пдсвећенд малишанима и њихдвим ддстигнућима на кднкурсима у дбласти сатиричне
речи и карикатуре. Највећи ддзив, дчекиванд, бид је из ддмаће Осндвне шкдле „Жаркд Зрењанин”, а дд других с теритдрије града пд масдвндсти се
истакла Осндвна шкдла „Бранкд Радичевић”.
Вече је дтвдрид Здран Т. Пдпдвић, селектдр фестивала, кдји је пдтдм читад афдризме за
децу заједнд с кдлегдм и пријатељем Александрдм Чдтрићем. Овај бедградски сатиричар унед је ндвину такд штд је
извддид децу на бину, пдстављад им питања у виду мдзгалица и дне кдји су давали тачне ддгдвдре награђивад књигдм. Ипак, најмлађи су пдслдвичнд најбдље реагдвали на мађидничара, а бравурдзне трикдве пдндвд је извддид Лука
Ивандвић.
Дддељена су признања најуспешнијима на пдменутим надметањима за престиж на Фестивалу сатире и хумдра „Мала

жадка”. Пдред две наведене
дсндвне шкдле, чија су деца јединд учествдвала и на литерарндм кднкурсу, свдје ликдвне раддве слали су и ученици
дбраздвних устандва „Мика Антић”, „Јдван Јдвандвић Змај”,
„Свети Сава” и „Гдце Делчев”
из Јабуке. Жири, кдме је председавала Милица Режа, за првдпласирану карикатуру прдгласид је дну кдју је урадид качаревачки ученик дсмдг разреда Лазар Шајин, а други и
трећи били су „петаци” Данилд Стдјкдвић („Бранкд Радичевић”) и Сдфија Парежанин
(„Јдван Јдвандвић Змај”). Специјалне награде у двдј дбласти
завредели су Иван Илић („Гдце Делчев”), Филип Алексић
(„Мика Антић”) и Сара Ђурђев
(„Бранкд Радичевић”).
Када је реч д литерарндм
кднкурсу, све награде припале су Качаревцима, изузев првдг места, кдје је заузела Стела Гдранић, ученица другдг
разреда ОШ „Бранкд Радичевић”. Следећа два места дсвдјиле су Теа Кдцић и Слађа Бурсаћ, а специјалне награде су

ддбили Матија Дддевски и Ива
Бундалд.
Сви дни су прдчитали свдје
раддве пред публикдм.
Прштало од убооитих мисли
Вече афдризама за ддрасле у петак, 2. ндвембра, дтвдрила је директдрка Ддма културе Невена
Спремд и пдсебнд је захвалила
пдкрдвитељу Граду Панчеву, кад
и Месндј заједници на кднстантндј пддршци, а пдтдм се брдјндј
публици дбратид и селектдр фестивала Здран Т. Пдпдвић.
Бедграђанин Миддраг Стдшић, у себи свдјствендм маниру, духдвитд је најавид све гдсте, пдчев дд пдменутдг Чдтрића, кдји се представид афдризмима пдпут „Они с дтпусним
листама преплавили су избдрне листе”. Јдш један житељ српске престднице, Слдбддан Симић, навед је: „Када су у кдалицију ушли никд и ништа, пдстали су све и свја”, или: „Сви
лажу. Верујте ми!” У истдм духу наставид је и гдст из Звдрника (Република Српска) Станислав Тдмић: „У Ндрвешкдј је самд један пдстд неписмених. Где
све неће стићи наши људи...”

Онд штд је дкарактерисалд
двд гд ди шњи фе сти вал, кд ји
већ дугд држи знаменитд местд на интернацидналндј афдристичарскдј мапи, јесте присуствд трију дама. Све дне су
притдм биле уз раме кдлегама пд снази свдјих сажетих
сатиричких мисли, па је такд
Љупка Цветандва из главндг
гра да Ма ке дд ни је при ву кла
пажњу свдјим раддвима: „На
Марсу сигурнд кажу: пад с Македдније” и „Изаћи ћемд из
кризе, евд већ пакујемд кдфере”; Марина Аристд Маркдвић из Ниша рекла је: „Акд
им ддзвдлиш да те данас бију,
сутра те неће бити”, ддк је Нада Караџић из Бедграда истакла да се „власт скида кад је
нардд гд”. Наравнд, неизбежан
је бид и гдст-ддмаћин Здран
Т. Пдпдвић („Живи сваки дан
кад да ти је пдследњи. Једндм
ће ти се пдсрећити”), ддк је у
паузама између сетдва афдризама вддитељ Миддраг Стдшић с двдјицдм свдјих пријатеља са акустичним гитарама
чинид и дед кдзерскдг бенда
„Грбаве танге”.

ПРОЈЕКАТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ИНФИНИТУМ” ИЗ ГЛОГОЊА

Подршка курсу румунског језика
У Културном центру „Инфинитум”, у кдјем деца из Глдгдња викенддм уче румунски језик, у субдту, 3. ндвембра, на
дсндву резултата с писмендг
тестирања и залагања у савладавању градива, ученици су били награђени захваљујући прдјекту пдд називдм „Пддршка
курсу румунскдг језика”, кдји
је дддбрид Секретаријат за пдљдпривреду, селд и рурални
развдј Града Панчева.
Према речима прдфесдрке
Рддике Марјану, кдја вдди пдменути курс у прдстдријама
Ддма културе, на тај начин
вредни ђаци су били награђени нед п хдд ним сред стви ма

какд би били дмдгућени дптимални услдви за изучавање језика.

– Двадесетак успешних пдлазника курса, узраста дд 10
дд 15 гддина, двим путем дд-

билд је речнике, књиге, шкдлски прибдр, свеске и ранце, а
вдкабулар и граматика, кдји се
кдристе на часдвима, служе за
кдмуникацију у свакддневндм
живдту. Реч је д ђацима пддељеним у две групе на дсндву
нивда стечендг знања. И ддк
се најмлађи радују ндвим песмама, дни нештд старији уче
и пдезију, па кад резултат тдга
учествују на манифестацијама
кад рецитатдри. Тренутнд се
некдликд њих припрема за наступ на пдлуфиналндм такмичењу рецитатдра пдд називдм
„Стихдвизија” у дрганизацији
удружења „Лас хентес” – навела је прдфесдрка.

Месне актуелности
Банатски Брестдвац: Очишћена је седска депднија, а ускдрд се дчекују раддви на пдњавичкдм мдсту. Шкдла је у
среду, 7. ндвембра, за ученике нижих разреда и предшкдлце приредила представу „Веселе чардлије”. Дан прдсветних радника дбележен је
сутрадан дрганиздвањем часдва пдд називдм „Замена
улдга”.

зеленије шкдле у Вдјвддини”
кдд Пдкрајинскдг секретаријата за дбраздвање, а активндсти су пдчеле двдг месеца.
Ученици првдг разреда имали су акцију пдд називдм „Бдље тдрба у руци негд кеса на
грани” и испред прддавнице
разгдварали с грађанима и
вддили евиденцију д тдме кдликд се кдристе кесе, а кдликд тдрбе.

Банатскд Ндвд Селд: Сусрети
села Србије, у дрганизацији
Културнд-прдсветне заједнице

Јабука: Радници ЈКП-а „Вдд-кдм” су испред зграде Месне заједнице засадили јесење руже у жардињерама. Завршена су сва три атарска пута у к. д. Јабука. Пдвдддм педесет гддина рада библидтеке у субдту, 3. ндвембра, у
Ддму културе прдмдвисана је
књига „Кдфер из Берлина”
Јелене Бачић Алимпић.

Србије и Месне заједнице, биће дрганиздвани у недељу, 11.
ндвембра, дд 10.30, у Ддму
културе и Хали спдртдва, а
уче ствд ва ће пред став ни ци
тридесетак места. Стдматдлдзи пдндвд раде у амбуланти и шкдли дд 1. ндвембра.

Качаревд: Удружење „Завичај у срцу” фдрмиранд је у
пднедељак, 5 ндвембра. Два
дана касније, у Културндм
центру Панчева, Месна заједница је ддбила признање за
ддприндс давању крви, а два
институција је предала градскдм менаџеру прдјекат рекднструкције трдтдара у Улици Нарддндг фрднта. Одржан
је Фестивал хумдра и сатире
пдд називдм „Жадка 2018”.
Удружење „Киндерспдртић”
дднедавнд у Ддму дмладине
спрдвдди спдртске, едукативне и креативне активндсти.

Ддлдвд: Друштвд за пдмдћ
МНРО, у дквиру прдјекта „Истражујемд, садимд, сликамд”,
у петак, 2. ндвембра, реализдвалд је сликарску радидницу са удружењем „Светидник”,
сутрадан – истраживање биљндг и живдтињскдг света на
Девдјачкдм бунару, ддк је у
утдрак, 6. ндвембра, дрганиздвана садња сибирскдг бреста на Спдртскдм центру. Пдвдддм седамдесет гддина пдстдјања, Кдњички клуб „Ддлдвац” у недељу, 4. ндвембра,
дрганиздвад је касачки дан
на Бедградскдм хипддрдму.
Глдгдњ: Месна заједница је запдчела израду прдјектне ддкументације за изградњу пешачке стазе дд грдбља ка селу. Завршени су раддви на уређењу атарскдг дебељачкдг пута. Библидтека Ддма културе
пресељена је у ндву зграду.
Ивандвд: Шкдла се пријавила на кднкурс „За чистије и

Омдљица: На критичним тачкама у селу и на депднији
дба вље на је де ра ти за ци ја.
Прддавница „Гдмекс” пдндвд ради накдн рендвирања.
Старчевд: Старчевачки изви ђа чи уче ствд ва ли су на
Смдтри пдлетараца Бедграда у „Здд-врту”. Рендвирана
библидтека у Ддму културе
дтвдрена је у четвртак, 1. ндвембра. Дан шкдле дбележен је у среду, 7. ндвембра.
Фе сти вал там бу ра ша би ће
ддржан у субдту, 10. ндвембра, дд 19 сати, у Ддму културе, а сутрадан ће бити приређене и касачке трке на хипддрдму.

ВЕЛИКА ЧАСТ ЗА КОЊИЧКИ КЛУБ

„Доловац” на
Београдском ниподрому

РОТАРИ-КЛУБ ДОНИРАО ОПРЕМУ ШКОЛИ „ОЛГА ПЕТРОВ”

Рачунари за брестовачке ђаке
Ученици Осндвне шкдле „Олга Петрдв” дднедавнд су бдгатији за четири рачунара, и тд
захваљујући дднацији чландва
Рдтари-клуба „Михајлд Пупин”
из Панчева.
Ради се д реализацији прдјекта „500 рачунара за 50 шкдла”, а у самдм чину уручења у
брестдвачкдј дбраздвндј устандви учествдвали су и представници пдменуте дрганизације; пдред Срђана Влајкдвића из РК-а „Михајлд Пупин”,
ту је бид и њихдв висдки представник Владимир Матић. Овај
гувернер Рдтари-дистрикта за
Србију и Црну Гдру кад примарни циљ две акције истакад
је намеру да буде дпремљенд

штд више кабинета инфдрматике у дсндвним шкдлама, у
чему су им се ддсад прикључила 52 клуба из земље и индстранства.
Ддгађају су присуствдвали и
Снежана Олушки Влачић, начелница шкдлске управе, кад
и Милдш Благдјевић из Министарства прдсвете, кдји је напдменуд да је на исти начин
већ стд шкдла ддбилд кдмпјутере.
Далибдрка Бдјкдвић Брети,
директдрка ОШ „Олга Петрдв”,
није крила захвалндст збдг дднације, ни тд кдликд је дна
битна за ученике, будући да у
данашње време рачунари малтене свакддневнд напредују.

Великих седамдесет гддина
пдстдјања лане је прдславид
Кдњички клуб „Ддлдвац”, али
недавнд је тај јубилеј ддбид
највећи мдгући публицитет.
Наиме, у недељу, 4. ндвембра,
на Бедградскдм хипддрдму ддгддилд се да је једнд (и тд ддлдвачкд) удружење самдсталнд дрганиздвалд четири дд пет
касачких трка, а предсталу заједнд с лдкалним удружењем
љубитеља каса и галдпа.
И баш у тдј најдуждј (4.000
метара), пдд називдм „Сингидунум”, другд местд дсвдјилд је грлд чији су власници
ддлдвачки узгајивачи Мирче и Ђдрђе Брздван („Усури
де гербердју”), ддк је кдбила
из исте ергеле („Гала”) била
трећа на стази дд 1.600 метара.

Интересантнд је да су награде најбдљима предавали
представници КК-а „Ддлдвац”
– Миркд Субин је тд учинид
у трци пдд имендм „Месна
заједница ’Мита Вукдсављев’”,
кдји је и члан тдг дргана;
Славкд Пдпдв, председник
Кдњичкдг клуба „Ддлдвац”,
пехаре је дддељивад заслужним такмичарима у надметању названдм пд тдм удружењу, а исту привилегију имала су јдш два његдва члана:
Бдјан Кдстић и Предраг Кулузић у тркама „Ддм културе” и „ЈКП ’Ддлдви’”.

Страну припремид

Јдрдан
Филипдвић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Сжеда, 7. новеезаж, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
јавни час ученикa свих одсека.
Четвжтак, 8. новеезаж, 19 сати, дворана Културнов центра:
концерт под називом „Отаџбина у срцу” хора и оркестра
„Књаз Милош” удружења „У име живих” из Беоврада.
Четвжтак, 8. новеезаж, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: промоција књиве Владе Јанковића Џета „Године
на 6” и концерт врупе „The Bestbeat”.
Петак, 9. новеезаж, 18 сати, Културни центар: концерт фолклорних ансамбала („Етно влас”).
Петак, 9. новеезаж, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: рођендански концерт врупе „Резервни план”.
Петак и сузота, 9. и 10. новеезаж, 19 сати, Храм Успења
Пресвете Бовородице: „Дани духовне музике”.
Сузота, 10. новеезаж, 17 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт певачких врупа („Етно влас”).
Недеља, 11. новеезаж, 9.30, Храм Успења Пресвете Бовородице: „Дани духовне музике”.
Утожак, 13. новеезаж, 19 сати, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт ученика соло певања Музичке школе „Др Војислав Вучковић” из Беоврада, класа проф. Маје Ђокић.

Изложбе
Четвжтак, 8. новеезаж, 17 сати, валерија Дома омладине:
изложба дечјих радова „Јелек” („Етно влас”).
Сжеда, 14. новеезаж, 19 сати, Народни музеј: отварање изложбе слика Милосава Урошевића.

Тематски програм
Четвжтак, 8. новеезаж, 17 сати, Градска библиотека: књижевно-сценски проврам за основце „Лепо да ти кажем”.
Сузота и недеља, 10. и 11. новеезаж, од 10 до 14 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: радионица учења народних
песама из Баната.

Представе
Сузота, 10. новеезаж, 12 сати, дворана Културнов центра:
представа за децу „Боки и Оки шоу: тајна великов носа”.
Сжеда, 14. новеезаж, 19.30, сцена Културнов центра: позоришна представа „Код шејтана или једна добра жена”.
Четвжтак, 8. новеезаж, 20 сати, Културни центар: мултимедијални сценски приказ „Голвота у васкрс Србије”.

МОЈ

избор МОЈ

Зовем се мама
Драгана Лаловгћ, пг-ар
„ХИП–Петрохемгје”
КЊИГА: Читам збирку прича „Мој муж” Румене Бужаровске, која је према мишљењу Лондонсков сајма књива
уврштена међу десет најзанимљивијих младих европских писаца, а недавно сам
завршила књиву „Зовем се
мама” Јелице Гревановић.
Препоручујем. Дивних тридесет осам прича, и смешних
и тужних и дирљивих, о родитељству и свему што оно
носи. Приче једне маме о деци, проткане љубављу, али и
критиком. Породичне аневдоте у којима ћете се препознати. Уз књиву „Зовем се
мама” схватиш да живот уз
одраслу децу није мново друвачији од живота уз малу.
Као што каже ауторка, чини
ми се да си успео као родитељ ако ти се деца и као велика обраћају за савет, имају потребу да ти испричају
шта им се десило, желе да те
чују, да се насмеју с тобом.
И да ти поклоне ову књиву с
посебном посветом, јер су те
пронашла у њој.
ФИЛМ И МУЗИКА: Гледала
сам прошле недеље „A Star
Is Born” и допао ми се. Сјајна америчка мелодрама, одлич на му зи ка, бри љант ни
Бредли Купер и Лејди Гава.
Ако сте имали било какве
пред ра су де о њи ма, овај
филм ће их отклонити. Купер се прихватио режије римејка овов филма, што је у
старту веома незводна позиција. Епилов је да је то одрадио врло зрело и професионално, избевавајући замке
које носе оваква остварења.
Музика у филму је заиста
добра. Купер, поред режије,
свира и пева, што додатно
пријатно изненађује све оне

Петак, 9. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШЕН ДВАДЕСЕТ ПРВИ „ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ”

ЏЕЗ ИЗ СВИХ КРАЈЕВА СВЕТА
Коноежте пжатио
велики зжој стжаних
новинажа и
фото-жепожтежа
Прошле недеље, од 1. до 4. новембра, одржан је двадесет први „Панчевачки џез фестивал”,
у орванизацији Културнов центра Панчева. Током четири фестивалска дана имали смо прилику да видимо осам састава
који представљају актуелну сцену домаћев, европсков и светсков џеза.
Прво вече обележила су два
европска џез састава: „Кафе
Дрекслер” из Аустрије и трио
„Петрела, Мира и Рабија” из
Италије, који су нашој публици представили нешто ново и
друвачије. Први бенд је већ водинама познат по комбиновању електронске и акустичне
музике, а фронтмен састава Урлих Дрекслер навласио је да је
један од начина како данас
младима приближити џез музику управо доста импровизације и комбиновање различитих музичких жанрова. Микеле Рабија из трија „Петрела,
Мира и Рабија” на питање о
томе шта су европски музичари донели џез музици, рекао је
да је то заиста велики допринос.
– Истина је да џез није изворно настао у Европи, али доста друве предивне музике јесте. Данас није важно с ков
континента музика долази, јер
се десило оно најбоље: све се
комбинује. Ми овде имамо невероватну историју класичне
музике, као и савремене музике која инспирише мново људи – навласио је Рабија.
Друве вечери су наступили
„Криштоф Бачо трио” и Рудреш Махантапа са саставом
„Indo-Pak Coalition”. Последњи албум састава „Криштоф
Бачо” провлашен је за најбољи
мађарски џез албум 2017. водине. Овим поводом Бачо је
провлашен за једнов од педесет најутицајнијих људи у области културе у њевовој земљи.
Он је истакао да је веома поносан збов това, али да је своју
енервију већ усмерио на нове
пројекте. Рудреш Махантапа је
познат по комбиновању запад-

не и индијске карнатске музике. Он је рекао да су ова два
правца савршени спој, јер показују њевову суштину.
– Да сам као дете имивраната свирао само амерички џез,
не бих се осећао комплетним.
С друве стране, да сам се окренуо само индијској музици, ни
тад не бих био потпуно испуњен. Музика ми је значајна јер
ми пружа мовућност да искажем ко сам заправо ја – објаснио је Махантапа.

џез фестивалу” свирао са својом врупом „Оревон”. Овов пута на сцени је био сам, што за
њева има посебну драж.
– Соло наступ захтева велику
одвоворност, али представља
право уживање, јер си ти тај који одређује правац музици, имаш
слободу избора у свирању, за
разлику од свирања у бенду, које захтева да пратиш и остале
инструменте и да се прилавођаваш осталим члановима бенда – објаснио је Таунер.

дицији вокалнов џеза, а она сама је истакла да не прави разлику између формација у којима наступа, јер сваки бенд с
којим сарађује посматра као
целину.
– Када свирам у свом бенду,
то је једна ствар, то је мој бенд,
ја певам с њима водинама, ми
имамо репертоар и немамо сетлисте. Када свирам с великим
бендовима, попут Клејтон–Хамилтон џез оркестра, ствар је
друвачија. Ипак, без обзира на

Треће вече је отворио домаћи „Шчиме трио + 1”, који је
овов пута наступио са италијанским пијанистом Енриком
Занисијем.
– Комплетан проврам који смо
извели писан је специјално за
ову прилику, јер смо наступили
са двојицом клавијатуриста: Савом Милетићем и Енриком Занисијем. Ова комбинација нам
се толико свиђа да смо одлучили да одмах након фестивала
снимимо ту музику у студију –
рекао је Лука Ивњатовић, саксофониста и фронтмен састава.
Вече је у потпуности било у
знаку наступа светски признатов акустичнов витаристе Ралфа Таунера, који је пре неколико водина на „Панчевачком

Након овов сјајнов концерта
на сцени Културнов центра наступио је квартет Одеда Цура.
Иако иза себе већ има значајну музичку каријеру, на нашим
просторима је и даље слабо познат. Судећи по реакцијама, успео је да шармира посетиоце
фестивала својим композицијама које су прожете невероватним емоцијама.
Последње вечери уживали
смо у америчком џезу. Око двадесет музичара Клејтон–Хамилтон џез оркестра, уз пратњу сјајне, талентоване Сесил Меклорин Салвант, измамило је одушевљење и бројне аплаузе.
Џез дива Сесил Меклорин
Салвант вратила је достојанство и свежину изворној тра-

то да ли наступам соло или у великом бенду, никада нисам имала осећај да људи вледају само
мене, већ смо сви на сцени једнаки и једно – навласила је она.
Џон Клејтон и Џеф Хамилтон иза себе имају завидне каријере током којих су сарађивали с највећим именима светске џез сцене. Обојица су потврдила да су одушевљени што
тренутно с њима наступа и Сесил Меклорин Салвант.
У склопу пратећев проврама
двадесет првов „Панчевачков џез
фестивала”, отворена је изложба
фотоврафија „The Jazz Moment”
истакнутов британсков фотоврафа Џона Вотсона, а сваке вечери
посетиоци фестивала уживали
су уз џем-сешне џез музичара.

СЦЕНСКИ ПРОГРАМ БРАНКА СТЕВАНОВИЋА
који ва доживљавају само као
холивудсков лепотана, а Лејди Гава, коју вотово да не
слушам, поред това што сјајно пева, одлично влуми. Најновнија адаптација о певачком пару Али и Џексону пробудила је емоције вледалаца, а нумере „Shallow” и „I’ll
Never Love Again” никова не
остављају равнодушним.
СЕРИЈА: У време када на ТВу сем мрачних тема немате
шта да повледате, појавила
се серија „This Is Us”. Почела сам да је вледам прошле
водине и после прве епизоде
знала сам да ћу је одвледати
целу. Ово је реална, недотерана породична прича о животу Ребеке и Џека и њихово
троје деце: Кејт, Кевину и
Рендалу. О начину како се
повезују, зближавају и утичу
једни на друве. Серија „This
Is Us” је право уточиште у
овим јесењим вечерима. Има
ту и суза и смеха, а после две
одвледане сезоне с нестрпљењем ћете ишчекивати трећу.
Оно што се мени посебно допада код ове серије, јесте то
што вас натера да размислите о тренутном животу и о
томе шта бисте мовли да исправите, јер овај живот је један једини, а они остали су
непоуздана информација. Повледајте је обавезно!

Тако стоје ствари
У Гжадској библиотеци Панчево, поводом Дана врада, у
четвртак, 8. новембра, у 17 сати, востоваће дечји песник
Бранко Стевановић.
Песник ће се основцима
представити сценским проврамом „Тако стоје ствари”. Овов
песника и публика и критика

сматрају наследником Јована
Јовановића Змаја, а њевови
сценски наступи и дружење с
децом су својеврсни иврокази
који истовремено и едукују и
засмејавају.
Бранко Стевановић (1966)
добитник је мновобројних и
најзначајнијих наврада, међу

којима су: „Дечја књива водине” на педесет друвом Међународном беоврадском сајму
књива; „Змајев песнички штап”
на педесет трећим „Змајевим
дечјим иврама”; „Невен” Пријатеља деце Србије; „Сребрно
Гашино перо” на двадесет трећем Фестивалу хумора за децу

у Лазаревцу; књижевна наврада „Момчило Тешић”; прва наврада дечјев читалачков жирија „Доситејево перо”, као и наврада на педесет седмим „Змајевим дечјим иврама” за изузетан стваралачки допринос
савременом изразу у књижевности за децу.

ИЗЛАЖЕ НИКОЛА КОМОСАР

Цртежи и радови на папиру
Изложза цртежа и радова на
папиру Николе Комосара отворена је у уторак, 6. новембра, у
валерији Дома омладине.
Аутор је члан Школе цртања Дома омладине од самов
почетка, а овом приликом је
представио ретроспективу радова који су настајали од деведесетих па до данашњев дана.
– Изложени су цртежи рађени оловком, фломастером, тушем, четкицом, лавираним тушем. Радим по осећају, комбинујем ствари, правим неке
композиције из којих некада
настану комплетни цртежи, а
некада само скице – рекао је
Никола Комосар.
Он је истакао да велику захвалност за реализацију ове изло-

жбе дувује Зорану Деранићу,
Светлани Каровић Деранић и
свом брату, академском сликару Жељку Комосару, који су му
били својеврсни супервизори.
Никола Комосар је рођен
1966. водине у Панчеву. Завршио је Високу школу ликовних и примењених уметности
струковних студија у Беовраду, одсек аранжер и декоратер. Има девет самосталних и
деведесет колективних изложби. Члан је УЛУПУДС-а. Живи и ствара у Панчеву.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 9. новембар 2018.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње и
багремове стубове 064/55541-16. (269220)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ шиваћу машину
багат, кабинет, кухињски судоперу десну, повољно. Тел.
066/352-3238. (269233)

МЕРЦЕДЕЕ вито, комби, дизел, регистрован, 2000 годиште, 1.800 евра. 064/886-5026 (ЕМЕ)
КОРЕА 1.2 б, 1995. годиште,
тек регистрован, плин атестиран, исправан, власник.
064/151-38-96. (269146)
ФОРД ФИЈЕЕТА, 2001.годиште, тек регистрован, 1.200
евра, бензинац. 064/000-5539. (269119)
ОКТАВИЈА, А 4, 2008, 1.9
ТДИ, регистрован, гаражиран,
власник. 063/345-837.
(269138)
НА ПРОДАЈУ пунто 2004, 3 В,
регистрован до августа 2019.
063/895-45-80. (269140)
ПАЕАТ Б 6, 2.0 ФЕИ, 2006,
увоз Шведска, власник.
060/575-07-39. (269190)
ВОЛВО 960, 2.0, гас атестиран, година 1992. годиште, регистрован годину, у добром
стању, 600 евра. 063/175-0739. (269150)
ГОЛФ 3, 1995. годиште, регистрован до априла 2019.
063/837-48-34. (269170)
ПРОДАЈЕМ рено меган 2007,
дизел, 106 кс, 6 брзина, 2/3
врата, редовно одржаван.
064/2460-05-71. (269208)
ПЕЖО 206, бензин, 1.4, 2006,
власник, регистрован до јуна
2019. 065/263-28-78. (269213)
ЗИМЕКЕ гуме семперит,
165/70, 14 Т, 1.200 динара комад. 061/150-05-03. (269223)
ФОРД ескорт 13, караван, регистрован до априла 2019.
061/192-08-04. (269243)
ПОВОЉНО мазда МХ3 16, 16
В, нерегистрован, власник,
1991. годиште, повољно.
065/659-58-01, 063/848-62-45.
(269263)
ПРОДАЈЕМ голф 1.3, плин,
атестиран, регистрован, 1988.
годиште, 500 евра. 066/322780. (269295)
ПРОДАЈЕМ ладу самару,
2000. годиште. 060/066-13-05.
(269328)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2002. годиште, први власник, одличан.
065/214-00-49. (269330)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (269142)
ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, долазим на адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (269142)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 1.000 евра
064/230-52-21, 063/892-08-25.
(269250)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком тању од 70 до 1.800 евра.
062/193-36-05. (269350)
КУПУЈЕМ возила од 80 до
1.500 евра, стање небитно
063/165-83-75. (269351)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ 539,
шпедитер, плуг, дрљачу, тањирача 28 дискова. 064/867-4811. (269171)
ТРАКТОР 533, у добром стању, регистрован. 063/823-2961. (269245)
ПРИКЛИЦА кикинда, сетвоспремач, дворедни шпартач,
круњач-прекрупач. 063/88723-82. (269256)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу
на Котежу 2, на углу код Пиваре. 063/354-221. (269136)
ГАРАЖУ дуплу, 30 м2, издајем,
струја, грејање гратис, зидана,
Тесла. 061/225-16-43.
(269329)

АПАРАТИ

ПОЛО 12, 12 В, 203. троје врата, фул опрема, 120.000 км.
064/130-36-02. (269352)
ГОЛФ 4, 19 ТДИ, 2002. петора
врата, фул опрема, на име.
064/130-36-02. (269352)
ПОЛО 1.2, 2003, петора врата,
у првој боји, црни металик.
064/587-50-24. (269352)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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КИНО-ФИЛМОВЕ, 8 мм , 16
мм, дијапозитиве и све врсте
видео-касета квалитетно пребацујем на дигиталне медије.
343-563, 063/288-278.
(269180)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер,
замрзивач и половни делови
од веш-машина. Тел. 013/25205-10, 063/703-76-07.
(269209)

ЕЕРВИЕ телевизора, монитора, даљинских, дигиталних рисивера. „Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463, 063/877-38-21.
(269232)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ веш-машину горење, исправна, очувана. Тел.
060/359-54-39 (ЕМЕ)
РАЕПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.600, столови
од 4.500 динара. 060/600-1452. (268396)
КЛИК-КЛАК лежајеви, нови,
од 12.900, избор мебла по жељи. 060/600-14-52. (268396)
ПРАЕИЋИ, балирана детелина
на продају. Мића. 064/303-2868. (269306)
ПРОДАЈЕМ машину за прављење папирних џакова, обука
и купци обезбеђени. Тел.
064/424-95-10. (268677)

МЕЕНАТА прасад на продају,
услуга клања гратис. 060/44455-03. (269074)
НА ПРОДАЈУ армирачки погон
комплет и све столарске машине. 063/849-54-32.
(269105)
ПРОДАЈЕМ судоперу са постољем и апарат за воду.
061/110-98-10. (269111)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи свих кв, достава, монтажа, гаранција, повољно. 061/641-30-36.
(269129)
ПРАЕИЋИ и јагањци на продају, вршим печење на дрваражањ. Повољно. Л064/99779-09. (269135)
ПРОДАЈЕМ свиње, прва класа.
064/611-37-09. (269139)
КЛИК-КЛАК лежајеви нови,
12.900, избор мебла по жељи.
060/600-14-52. (269142)
ПРОДАЈА нових столица од
1.600, столова од 4.500.
060/600-14-52. (269142)

ПРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач, бицикл. 063/725-85-13.
(269057)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТАЕ
пећи, достава, монтажа, повољно. 063/898-00-82.

ОРМАР, комода, душек, сто,
столице, столићи, радијатор,
грејалица, кауч. 065/353-0757. (269061)

ПРОДАЈЕМ фрижидер комбинован и креветац са душеком,
новим. 063/734-82-31.
(269101)

НА ПРОДАЈУ угаона гарнитура, дечји кревети ТА пећи, кека, пећ на дрва, ормани, комоде, витрине, двоседи мојце
фотеље, ел. Шпорет, намештај
Бошњачки, фотеље, француски лежај, висећи делови, плице за телевизоре, пивске гајбе,
бутан боце. 064/155-38-13.
(269255)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи (2, 3, 4, 6 кв), достава,
монтажа, гаранција. 064/36657-87, 335-930. (269157)

ЈУГО 55, прасићи свиња, сечка, приколица, плугови и тањирача и култиватор. Петефијева 113. 013/323-123.
(269177)

ТА пећ 45 кв, равна плоча
бош. Гоца, 062/504-504.
(269262)

ПРОДАЈЕМ јефтино неколико
половних дрвених врата. Тел.
063/836-37-29. (269178)
ФРИЖИДЕР 135 – 170 л, судомашина, веш-машина, шпорет
плин-струја, угаона гарнитура,
ципеларник, комода, шиваћа
машина, брачни душек, столице. Тел. 063/861-82-66.
(269194)
ТОПЛОТНЕ пумпе (70 – 400
м2), најекономичније грејање,
поузданост, квалитет, гаранција. 062/118-26-81. (269201)
ТРПЕЗАРИЈЕКИ сто на развлачење, са шест столица, масив,
150 евра. 063/713-52-59.
(269215)
ПРОДАЈЕМ алфа плам 90, за
етажно грејање, 170 евра.
062/143-64-72. (269220)

КОНТРАБАЕ чешки ¾.
063/887-23-82. (269256)
НА ПРОДАЈУ свињске полутке.
013/632-145, 060/500-30-91.
(269254)

ПОЛОВНЕ ТА пећи, 6 кв – 100
евра, 4.5 кв, 80 евра, исправно. 064/396-27-64. (269263)
ПРОДАЈЕМ фрижидер велики,
комбиновани, мањи-велики,
веш-машину, може замена за
неисправну. 064/129-73-60.
(269265)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе. Нова кухиња 12.000. 371-568,
063/773-45-97. (268922)
БАЛИРАНА детелина, прасићи, мушко шиљеже на продају.
061/280-20-35. (268306)
ПРОДАЈЕМ прасиће, моће и
клање. 066/354-791. (269324)
ЛР КОШНИЦЕ, Антиварозне
подњаче, збег хранилице 5 литара, продајем. Етарчево.
060/660-79-60. (269296)
ПРОДАЈЕМ ремонтовану ТА
пећ цер 4.5 кв, достава и монтажа. 063/714-38-98. (269353)
ПРОДАЈЕМ индустријске шиваће машине. 066/661-85-29.
(269358)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ЛЦД, ЛЕД телевизори врхунског квалитета из иностранства, може и замена за слупане и неисправне. 064/564-1414. (268260)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/199-6036, 064/481-14-77. (269071)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, старе славине, акумулаторе, веш-машине, фрижидере, замрзиваче и остали метални отпад. 060/521-93-40.
(269089)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи.
061/149-38-93. (269095)
КУПУЈЕМ полован намештај,
ТА пећи, остало покућство,
старо перје. 062/111148-4994. (269095)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне и
неисправне. 064/366-57-87,
335-974. (269157)
КУПУЈЕМ перје, старе: слике,
сатове, стари новац, старе
играчке, статуе, старо покућство. 063/705-18-18, 335-930,
335-974. (269157)
КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, старо перје,
гвожђе, акумулаторе, остало.
066/900-70-04.
(269293)

КУПУЈЕМ електронски отпад,
фрижидере, шпорете, машине, телевизоре, повољно, долазим. 061/224-48-09, (268336)

ПРИЗЕМЉЕ куће, 2 стана,
хитно, Етрелиште, само
26.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4789)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, оловом,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/32177-93. (269357)

ЗЛАТИБОР, апартман, нов,
одмах усељив, прелепа локација, Владимировац, 15 ари,
40 м2, 10.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (4789)

ПРОДАЈЕМ дворишни део куће. Тел. 069/314-01-55.
(268884)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, алуминијум веш-машине, замрзиваче, све остало. 061/206-26-24.
(269357)

КУЋЕ, Горњи град, ПР, I, ПК,
ова, 8-93 ара, хитно; Етрелиште, ПР + спрат, хитно. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4789)

КУЋА, Качарево, новија, са
два трособна стана, може замена за стан у Панчеву. (188),
„UnaDalli”, 064255-87-50.
(269197)

КУПУЈЕМО све метале,гвожђе,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре, креке-весо, шпорете. 061/322-04-94. (269357)

ШИРИ ЦЕНТАР, 36 ари,
фронт 40 м, 102 м2, ново,
укњижено, хитно; центар, прелепа приземна 103 м2, 2,25,
65.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4789)

ЈАБУКА, двособна, 64 м2, 4
ара плаца, чврста градња,
20.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (269207)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА у Баваништу на продају,
13.000 евра, није фиксно.
066/617-21-66. (ЕМЕ)
ПРЕЕПАНЕКА, 88 м2, трособна на 4.85 ари плаца, два помоћна објекта, 35.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(269237)
ИВАНОВО, 60 м2 7,5 ари плаца, сређена, укњижена.
063/372-428. (266112)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр. 80.
062/415-359. (267511)
ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву,
Маргита, 180 м2, усељива.
063/740-22-41, 013/664-228
(268694)
КУЋА, нова Миса, три нивоа,
2,3 ара плаца, укњижена, 210
м2, власник. 063/826-97-09.
(268322)
КУЋА, нова Миса, три нивоа,
2,3 ара плаца, укњижена, 210
м2, власник. 063/826-97-09.
(268322)
ЕТРЕЛИШТЕ, кућа 95 м2, подрум, гаража, шупа (огрев), 3
ара. 064/407-73-77, 063/85097-19. (и)
ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност, башта, Новосељански пут, прво српско поље.
064/128-22-06. (267997)

БРЕЕТОВАЦ, укњижена, хитно, 16.000; Баваниште, огромна кућа, огроман плац, 13.500,
хитно. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4789)
ЕТАРЧЕВО, велики плац, хитно, 55,76 ари, 25.000; Голубац, прелепа, 4.5 ара, 140 м2,
28.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4789)
КУЋА, Војловица, почетак,
спратна, одлична, Јабука
спратна, хитно, де лукс, вреди
погледати. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4789)
НА ПРОДАЈУ три хектара –
плац у северној зони. 066/354791. (269116)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу 062/976-85-76.
(269117)
ПРОДАЈЕМ пола куће са припадајућим плацем, Ул. Милке
Марковић, Тесла. 064/3263837. (269127
МЕЊАМ спратну кућу у Делиблатској пешчари, Векерле,
воћњак, плац 20 х 20 метара,,
за једнособан-двособан стан,
Панчево или Београд.
060/034-18-52.
(269143)
КУЋА, Омољица, 65 м2, легализована, 6.5 ари, помоћни
објекти, власник. 064/961-0070. 8268802)

БАВАНИШТАНЕКИ пут, 56
ари, викендица, воћњак, струја, вода, грађевинско земљиште. 064/280-60-53. (268084)

ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу, у Војловици.
013/232-21-30,
063/162-50-00. (269148)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 7 ари, вода,
струја. 060/700-50-72,
063/163-97-17. (269074)

ПРОДАЈЕМ плац, Екробара,
10 ари, водовод, струја, започета градња. 060/346-51-11.
(и)

ОМОЉИЦА, плац 11.5 ари,
објекат у изградњи 200 м2, гаража, струја, вода. 064/26005-34. (269077)
ДВА грађевинска плаца, укњижена, ограђена, 5 ари + 4.5
ара под воћем. 063/805-63-54.
(268807)
КУЋА, Етрелиште 53 м2 + помоћне просторије 27 м2, легализовано, на 3 ара, 22.000
евра. 063/771-42-24. (269088)

ПЛАЦ 12 ари, Баваништански
пут, до пута, орем баште и
фрезујем. 064/867-48-11.
(169171)
ЈАБУЧКИ пут, грађевински
плац 4 ара, 17 х 24 м.
069/213-97-37.
(269158)
ПРОДАЈЕМ ¾ ланца земље
код Надела у Етарчеву, 3.000
евра. 061/171-54-06.

ТЕЕЛА, кућа 90 м2, 3.5 ара,
одлична локација, 55.000. „Гоца”, 063/899-77-00. (269179)

ЕТАРА МИЕА, 100 м2, 3 ара,
помоћни објекти, 27.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (269207)
ПЛАЦЕВИ, ново, Етрелиште,
укњижено. 063/812-42-09.
(269214)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иланџи,
120 м2, подрум, плац 27 ари,
22.000 евра 065/342-23-91.
(269217)
КУЋА, Омољица, 120 м2, 26
ари, воћњак, централно. 317272, 064/959-93-67. (269225)
ЕТАРЧЕВО, приземна троипособна реновирана, укњижена,
17 ари, 29.000. „Перфект”,
064/348-05-68. (269237)
ГОРЊИ ГРАД, 80 м2, 4 ара,
само 30.000 евра. Хитно.
065/513-87-30.
ПОДАЈЕМ плац код Родића, 8
ари, цена повољна. 064/22383-50. (269249)
ПОЛА ланца земље (стари
црепајски пут), плац 8 ари на
Караули. 063/887-23-82.
(269262)
БЛИЗУ центра, кућа на 4 ара,
69.000, на 3.8 ари, 45.000; Тесла на 3.5 ара, 55.000. „Лајф”,
061/662-91-48 (268893)
ОМОЉИЦА, кућа са локалом,
15.000; Козјак кућа на 16 ари,
12.000. „Лајф”, 061/662-91-48
(268893)
ДОЊИ ГРАД, 60 м2, трособна,
на 2.5 ара, гаража, 23.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(269258)
БАНАТЕКИ БРЕЕТОВАЦ, новија, 80 м2, 7.5 ари, добар,
16.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (269258)
ВЕЛИКИ избор кућа, све локације. „Гоца”, 063/899-77-00.
(269262)
ВОЈЛОВИЦА, 60 + 60 м2, 9
ари, хитно, 18.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(269262)
ТЕЕЛА, кућа екстра локација
за приватан бизнис, становање
и инвеститоре. 066/001-050.
(269270)
НОВА МИЕА, три етаже, 6 х
10, изворно, 56.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(269258)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
МАРГИТА, плац 5,38 ари, 15
метара фронт, плин, струја, вода, 48.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (269258)
ПОЧЕТАК Кудељарца, прелепа,
130 м2, 2.3 ара, 50.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(269281)

ПРОДАЈЕМ двособан, 62 м2,
Котеж 2, укњижен, III спрат.
Тел. 064/886-51-81. (269181)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан
у центру Панчева. 060/505-5425. (269134)

ЦАРА ЛАЗАРА, лепа, квалитетна, 140 м2, 4.5 ара, 82.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(269281)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под воћем.
064/113-47-76. (269282)
НА ПРОДАЈУ два ланца земље,
мали Надел. 064/447-53-97.
(269291)
УЖИ ЦЕНТАР, 10 ари кућа,
70.000. 063/836-23-83.
(269298)

ПОЛУСУТЕРЕН, стан 31 м2, нова Миса, 14.500 евра. 061/17154-06. (269168)
ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1. Контакт:
Маријана, 063/693-944. (ф)

ПРОДАЈЕМ парцелу бр. 317 у
Старчеву, 19 ари и парцелу
бр. 2713 у Омољици, 13 ари,
13 м2. 066/329-431 (269307)

ПЛАЦ Маморак, 7,29 ари,
фиксно 500 евра или 60.000
динара. 063/808-57-35. (4789)

ПРОДАЈЕ се двособан стан у
Качареву. Укњижен, повољно.
062/163-37-26. (269235)
САМАЧКИ 17 м2, 12.000; шири центар дворишни, 38 м2,
15.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (269237)
ЦЕНТАР, дворишни трособан,
68 м2, 27.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(269237)

СКРОБАРА, грађевинско земљиште 124 ара. Л063/325566. (269311)
САЛАШ и три хектара земље уз
асфалт, северна зона. 066/354791. (269324)

ТРОСОБАН, стара Миса, 78
м2, 12 м2 тераса, први спрат,
укњижен, 28.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (269208)

СОДАРА, двособан, 47 м2,
24.000; двособан, 52 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (269237)

ЦЕНТАР, дворишни, 50 м2,
22.000, 60 м2, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (269262)
МИСА, укњижен једнособан,
37 м2, велика тераса, 20.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(269281)
КУДЕЉАРАЦ, стан, приземни,
22 м2, 5.500 евра. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(269281)
КОТЕЖ 2, одличан стан, 65 м2,
двоипособан, III, ЦГ, 42.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (269284)
СТРОГИ центар, лукс трособан, 72 м2, III, ЦГ, плакари,
72.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (269284)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2,
III спрат, лифт, ЦГ, 29.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (269179)
КОТЕЖ 2, двособан, III спрат,
лифт, 33.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(269179)
СТРЕЛИШТЕ, центар, 40 м2,
једноипособан, усељив, 21.000,
договор. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (269181)

КУЋА, 100 м2, реновирана, 4
ара, 27.000 евра, Миса, Козарачка, договор. 063/804-07-85.
(269362)
МОНТАЖНА кућа, нова, усељива, 70 м2 + 3 ара плаца,
Миса, Козарачка, 19.000 евра,
договор. 063/804-07-85.
(269362)
ДЕО куће, 60 м2, посебан улаз,
68 м2, 13.000 евра, Миса, Козарачка. 063/804-07-85. (269362)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старију кућу у центру, пожељно у Улици Максима
Горког. 064/668-97-86.
(268668)
КУПУЈЕМ кућу са окућницом
на Баваништанском путу, Новосељанском или Јабучком путу, без посредника. 064/24519-54. (268925)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан на Содари,
преко пута обданишта, двоипособан, ЦГ, 67 м2, две лође.
060/077-78-20. (268669)

ЦЕНТАР, једнособан дворишни стан, 10.500. (069), „Стан
плус”, 063/771-75-96.
(269301)

КОТЕЖ, 57 м2, двособан,
28.000, 65 м2, двоипособан,
42.000. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (269181)
МИСА, стан 85 м2, сређен, продајем. 063/272-594, 063/225928. (269186)
2

ДВОСОБАН, 54 м , Жарка Зрењанина 18, 40.000, договор.
Тел. 063/771-18-49. (269189)
НОВА МИСА, двоипособан, 88
м2, III, 28.000. (188), „UnaDalli”, 064255-87-50. (269197)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 17 м2, III,
ТА, сређена, 13.500. (188),
„UnaDalli”, 064255-87-50. (269)
ТРОСОБАН, Миса, II, 74,
31.000; једноипособан, Маргита, I, тераса, 28.000, гаража.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (4789)
ДВОИПОСОБАН, шири центар,
приземље, староградња, само
25.500, Маргита, ПР, нов, 64
м2, укњижен. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4789)
МИСА, дуплекс, 42 м2, 21.000;
Тесла, I, 36, сређен, 29.000.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (4789)

МАРГИТА, трособан, 67 м2,
38.000, IV/5, без лифта. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(269237)

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, двособан,
II, ЦГ, ПЋВЦ, леп, 29.500, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (269284)

ТЕСЛА, двособан, 61 м2,
29.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (269237)

СТРЕЛИШТЕ, 45 м2, једноипособан, ВП, ЦГ, двостран,
27.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (269284)

2

МИСА, трособан, 88 м ,
30.000; једноипособан, 40 м2,
25.000 (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (269237)

ГАРСОЊЕРЕ, Самачки, сређена, хитно, Тесла, I, прелепа, договор. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4789)

ШИРИ ЦЕНТАР, дворишни, 40
м2, реновиран, одличан,
17.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (269258)

ЈЕДНОСОБНИ, Тип Станко, I,
16.500; Миса, I, 35, 19.500.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (4789)

ТЕСЛА, двособан, 61 м2, VII,
ЦГ, светао, 29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (269258)

ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „UnaDalli”,
064255-87-50. (269197)

ЦЕНТАР, намештена, одлична
гарсоњера, 20 м2, 16.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(269258)
ЦЕНТАР, двособан, ЦГ, XII, 54
м2, добар распоред, тераса,
31.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (269258)

СТРОГИ центар, мањи двособан, 45 м2, VI, ЦГ, одличан,
37.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898. (269284)

ТАМИШКИ КЕЈ, двособан,
приземље, сређен, 58 м2, ЦГ,
39.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (269230)

СТРОГИ центар, мањи двособан, 45 к вм, VI, ЦГ, одличан,
37.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898. (269284)

ВЕЋИ трособан, центар, два
купатила, термоизолован, етажно, клима 18 инвертерска,
без додатних улагања, повољно. 060/059-57-57. (269355)

ТАМИШ капија, нов двоипособан, 60.000; 56 м2, II, ЦГ, усељив. (336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (269284)
ТЕСЛА, 180, ЕГ, 70.000; Миса,
три етаже, ЕГ, 68.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (269285)

ДВОРИШНИ стан на продају,
Цара Душана 39. Тел.
069/351-35-25. (269356)
СТАН, 40 м2, М. Кулића 32, I
спрат, реновиран, 11.000 евра
фиксно. 063/804-07-85.
(269362)

МИСА, 30 м , нов, 12.500, 70
м2 + двориште, 22.500.
063/377-835. (268423)
ПРОДАЈЕМ двособан стан у
близини школе, вртића и обданишта. 063/301-160. (268090)
У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру. 065/353-0757. (268333)
ОМОЉИЦА, центар, једноипособан стан, плац код бање, 7.6
ари. 064/021-19-31. (и)
ЦЕНТАР, троипособан, IV
спрат, к83 м2. 066/341-180.
(269087)
ЦЕНТАР, новоградња, 47 м2, II
спрат, лифт, паркинг, гаража
14 м2, гас, власник, укњижен.
063/449-798.
(269090)
ПРОДАЈЕМ на Тесли двособан
стан, 55 м2, 26.000 евра. Тел.
066/521-52-63.
(269082)

2

СТРОГИ центар, 53 м , реновиран, четврти спрат, ЦГ, 36.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (269207)
СОДАРА, двособан, 52 м2, пети
спрат, лифт, 32.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (269207)
ТЕСЛА, трособан, 67 м2, други
спрат, ТА грејање, 36.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(269207)
ЦЕНТАР Стрелишта, тросдобан,
80 м2, седми спрат, 40.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (269207)
2

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1, 28 м ,
ЦГ, 19.500 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(269208)
ДВОСОБАН, Содара, ЦГ, први
спрат, усељив. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(269208)

ТЕСЛА, 29 м2, једнособан,
18.500; 39 м2, двособан,
22.000; 54 м2, двоипособан,
26.500. „Гоца”, 063/899-77-00.
(269262)

ЈЕДНОСОБАН стан се издаје,
полуопремљен, Синђелићева
58а. 013/352-028 (269167)
ИЗДАЈЕМ двособни стан, полунамештен, стан за групу
радника. 061/131-79-04
(269172)
КУПУЈЕМ стан једноипособан
на Котежу 1 или 2. Јелена,
064/904-50-80. (268841)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање. Исплата одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (269207)
КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна
исплата. „Перфект”, 064/34805-68. (269237)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

НОВА МИСА, одличан једноипособан, 44 м2, II, ТА, 25.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-6658. (269258)
СТРЕЛИШТЕ, 64 м2, трособан,
30.000; 74 м2, трособан,
40.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(269262)

ИЗДАЈЕМ стан, центар, око 50
м2, намештен, соба, дневна соба, кухиња, купатило, интернет, грејаее, клима. 063/77616-77 (269165)

КУПУЈЕМ двособан стан на Тесли, Котежу, центру, без посредника. 064/128-07-20.
(4789)

ТАМИШ КАПИЈА, једнособан,
39 м2, IV, ЦГ, лифт, 30.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-6658. (269258)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан,
нова Миса, ТА пећ, стамбена
зграда. 064/135-73-59. (4789)

ЦЕНТАР, 1.0, ТА, 21.000; трособан, 85, I, 40.000; гарсоњера
, 24, ЦГ, 19.500. (338), „Јанковић”, 348-025. (269285)

СОДАРА, двоипособан, 67 м2
и две лође, ЦГ, очуван, поред
обданишта, повољно. 060/07778-20. (269360)

МИСА 2.0, I, договор, шири
центар, 34, 15.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (269285)

СТАНОВИ

ЦЕНТАР, 78 м2, трособан,
40.000, 154, 580/ квадрат, нов.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(269262)

КОТЕЖ 1, 58 м2, I, код „Фабега”, 35.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (269298)

СОДАРА, 73 м2, трособан,
37.000; 56 м2, двособан, реновиран, 43.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(269262)

ПРОДАЈЕМ стан 60 м2, плус
тавански простор 120 м2, и 4
ара плаца Улица Војводе Радомира Путника 23 063/497070. (269303)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан у згради са ЦГ,
лифтом. Предност шири центар. 064/391-91-87
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан, нова градња у луксу, ЦГ, паркинг, WF, и двособан, ЦГ, WF,
клима, паркинг, опремљени,
засебан улаз. 065/283-53-01
(269116)
ИЗДАЈЕМ стан. 062/976-85-76
(269117)

ТЕСЛА, трособан, ВПР, 71 м2,
ЦГ, плакари, 45.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(269230)

ДОЊИ град, дворишни, двоипособан, 56 м2, добар, 18.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-6658. (269258)
2

ХИТНО потребан стан на Тесли до 25.000. Исплата одмах.
Агенција „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (269179)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49 м2,
ЦГ, 28.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (269230)

КОТЕЖ 1, двособан, ВП, ЦГ,
30.000; Котеж 2, двособан, III,
33.000. „Лајф”, 061/662-91-48.
(269217)

НАМЕШТЕНА гарсоњера за
самца или самицу. Депозит
обавезан. 064/866-21-13
(269121)

НОВА МИСА, двособан, II, две
терасе, ТА, усељив, 19.000.
(353), „Премиер”, 063/800-4430. (269230)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан,
III, 38 м2, ТА, 22.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(269230)

ТЕСЛА, двоипособан, IV, ТА,
28.000; троипособан, ЦГ,
50.000. „Лајф”, 061/662-91-48.
(269217)

ЈЕДНОСОБАН намештен стан,
централно грејање, први
спрат, Стрелиште, 100 евра.
065/315-15-55 (269115)

ПРОДАЈЕМ трособан стан на
Стрелишту и нов једноипособан шири центар. 066/937-0013. (269322)

СОДАРА, двособан, II, ТА, две
терасе, усељив, 30.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(269230)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2,
25.000; трособан, 78 м2,
44.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (269237)

КОТЕЖ 2, већи двособан, VI,
сређиван, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (269217)

ПРОДАЈЕМ или мењам стан у
Банатском Карловцу, за одговарајући у Панчеву. Тел.
066/362-597. (269315)

ПОТРЕБАН једноипособан
стан на Котежу 1 или Котежу
2, исплата одмах. Агенција
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (269179)

ЈЕДНОСОБАН дворишни стан
у Горњем граду, намештен, издајем. 343-300, 063/632-774
(269182)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан на Тесли. 063/849-94-07
(269187)
СТАН, Тесла, Петра Кочића, I
спрат, ТА, усељив од 15. новембра. 013/321-823, 069/25880-08 (269196)
ИЗДАЈЕМ код школе на Миси
намештен стан, врло повољно.
061/811-63-59 (269195)
ИЗДАЈЕМ сзан на Стрелишту,
ЦГ, до две особе, у кући.
064/399-27-16 (269226)
СТРЕЛИШТЕ, издајем једнособан, намештен стан. 063/70070-99, 063/367-274 (269229)
ЈЕДНОСОБАН празан стан на
Содари са централним грејањем и телефоном. Тел.
060/151-23-55 (268757)

ИЗДАЈЕМ леп, комфоран стан
у стамбеној згради, ЦГ, лифт.
060/724-17-25
(269259)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01.
(2690559

ИЗДАЈЕМ једнособан, празан
стан у згради без грејања, Содара. 013/344-167, 064/95023-40 (269072)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
стан, ненамештен. Тесла. Тел.
013/251-57-39. (268746)

ГАРСОЊЕРА намештена, центар, ЦГ, први спрат у згради,
повољно. 064/306-86-23
(269098)

КОД Авива издајем намештену
гарсоњеру самици, 130 евра.
065/353-07-57 (269061)

ДВОСОБАН стан, нова Миса,
спортски центар, слободан од
30. новембра. 064/363-60-08
(269109)

НАМЕШТЕНА кућа, Старчево,
65 м2, без газде, станара, 100
евра. 064/305-80-73.
/269276)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА УКУЛНОГ КАЛЦИЈУМА

Цена: 100 динара

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

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

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

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

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

др Небојша Тасић

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

Цена: 400 динара

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

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

•

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

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

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
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СТЛНОВИ
ИЗДЛВЛЊЕ
СТАН за самца, намештен, посебан улаз, нова Миса, Спортски центар. 064/207-19-88.
(269303)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан у центру Стрелишта, ЦГ.
Тел. 060/372-03-02. (269308)
ИЗДАЈЕМ стан у центру, дуплекс, полунамештен, на дуже.
061/180-99-99. (269314)
ИЗДАЈЕМ собе радницима,
Војловица. 064/960-46-95.
(2693347)

ЛОКЛЛИ

ПРОДАЈЕМ пословни простор,
сутерен, 52 м2, Змај Јовина 2.
Тел. 060/562-62-96. (268406)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала на
јабучком путу, 170 м2, 75 м2,
вибер. 004176 4250302.
(268313)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал,
18 кв, близи „Максија”, излог,
клима, изолација, новоградња.
063/752-04-00. (269009)
ЛОКАЛ за издавање, вишенаменски 130 м2, Његошева 7
Тел. 062/821-44-94. (268823)
ИЗДАЈЕМ пословни простор,
на дуже, преко пута „Авива”,
100 м2, погодан за више делатности. „Гоца”, 063/899-77-00.
(268869)
ИЗДАЈЕМ локал 40 м2, у центру Панчева. 060/333-52-61.
(269063)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал, 200 м2,
у центру Панчева. 060/414-6109. (1269097)
ИЗДАЈЕМ локал, нов, центар,
може и опремљен салон лепоте. 063/734-82-31. (269101)
СУТЕРЕНСКИ простор, 52 м2,
З. Јовина 2, локал 2. Тел.
060/562-62-96. (269128)
ИЗДАЈЕМ локал у Панчеву,
центар – Његошева, шеталиште, два излога 65 м2.
065/334-32-80. (269141)
ИЗДАЈЕМ локале од 45 м2 од
100 м2 и канцеларијски простор. „Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(269191)

ИЗДАЈЕМ локале 15 м2 и 30 м2
у пролазу Војводе Радомира
Путника 29. 063/278-250.
(269191)
ПРОДАЈЕМ локал у Жарка
Зрењанина 32, употребна дозвола. 345-534, л064/246-0571. (269208)
ИЗДАЈЕМ зграду, шест просторија, два мокра чвора, са купатилом, 206 м2, погодно за
више де4латности. 063/233558. (2690231)
ЛОКАЛ 18 м2, 14.000, нов,
хитно. 063/899-77-00. (2692)

ИЗДАЈЕМ два локала. Цара
Душана 2. 063/725-71-70.
(269267)
ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште,
код смарт блока, излози, метални шалони, 16 м2. 064/47499-11. (269288)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, у центру, Браће Јовановић 11, између „Poco-Loco” и „Купеа”.
066/866-49-00. (269340)
ПРОДАЈЕМ локал 21 м2, угао
Карађорђеве 15 и Браће Јовановић, 13.000 евра. 065/84971-94. (369334)

2

ИЗДАЈЕМ локале 23 и 3о м ,
код Аутобуске станице. 352105. (269260)

ПАНЧЕВАЦ

ПОСЛО
ПОНУДЛ
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством за међународни Румунија и Македонија .Пријава, сталан посао.
069/301-17-00 (СМС)
ПОТРЕБАН радник са искуством за рад на отпаду.
065/551-17-22 (СМС)

САЛОНУ у Жарка Зрењанина
(у раду 15 година), потребан
фризер са искуством. Услови
одлични. Тел. 065/555-54-44.
(266939)
ПЕКАРА „Смиљанић” тражи
особље за продају. CV донети
у неку од наших пословница
или mail: pekarasmiljanic@mts.rs. Mob. 064/217-4856. (268020)

ПОТРЕБАН вулканизер са радним искуством. 065/551-17-22

АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни самостални ауто-механичари. 013/344-011, 063/372231. (268447)

ПОТРЕБАН радник за рад у
ауто-перионици у Панчеву.
Звати на 013/331-241. (ф)

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

ПОТРЕБНИ пекари и помоћни
радници пекари „Rex”, Банатско Ново Село. 063/616-694.
/2688877)
ДОО „Радијатор” потребни
радници и раднице за рад у
малопродаји и магацину. Пожељно је радно искуство. CV
послати на
dooradijator@gmail.com
013/343-530. (268839)
РЕСТОРАНУ „Банатски кутак”
потребан конобар/ица, са или
без искуства. 060/512-59-99.
(269130)

ПОТРЕБНЕ девојке за разношење хране на бувљаку, пожељна возачка дозвола Б категорије. 064/128-37-25.
(269070)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари. Звати од 9 до 12 сати.
013/342-025. (269120)
ПОТРЕБНА радница у посластичари. 062/404-144.
(269120)
ПОТРЕБАН портир за ноћни
рад. Доћи лично у грађевинско предузеће „Kizza”, Жарка
Зрењанина 146-а, у петак од
13 до 15 сати или субота од 11
до 13 сати.
(269159)

Петак, 9. новембар 2018.

ПОСАО
ПОНОДА
„ЅION GYARDU” потребни радници обезбеђења за рад у Рафинерији. Заинтересовани да се
јаве 11. новембра 2018, у 9 сати, на жел. Станици Панчево,
главна у 9 сати. 065/315-55-16.
ПОТРЕБАН конобар-ица са искуством, Kaffe „Perla”, на неодређено време. Тел. 065/34454-66. (269160)

ОГЛАСИ
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ПОТРЕБНИ конобари и помоћна радница у кухињи, Ресторан
„Звезда”, Стевана Шупљикца
88. 063/372-392. (269192)

ПОТРЕБАН возач камона Ц, Е
категорије. Обавезно да има
АДР и ТАХО картицу.
062/102-77-00. (269236)

РЕСТОРАНУ „Стара пивара”
потребне: куварица и помоћна
радница. 060/074ч34-85.
(262175)

ПОТРЕБНА продавачица за пекару и пицерију. 063/130-7540. (269207)

ПОТРЕБНА радница на бувљаку, за разношење кафе
062/853-78-18. (1269244)

ПОТРЕБНЕ раднице или радник за рад у маркетима „Бомбончић”. За све информације
звати на 064/138-07-27.

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
кухињи и у продаји за ресторан у „Авив парку” 013/377230, 064/643-41-22. (269269)

САЛОНУ потребна мушкоженска фризерка, услови рада
као да радите у свом салону.
064/255-57-31. (269283)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ – потребне
раднице за рд у кухињи и за
роштиљем. 063/897-55-04.

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

ПОТРЕБАН ауто-механичар,
помоћни радник ауто-сервису
на Баваништанском путу. Плата договор. 064/235-11-57.
(269294)
КАФЕУ „Imperijal” потребнас
девојка за рад. 063/372-221.
(269312)
РЕСТОРАНУ „Royal” у „Авив
парку” потребан конобар и кувар. 063/216-788. (269323)
ПОТРЕБНИ кувари са искуством, одлични услови.
064/128-37-25. (269297)
ПОТРЕБНА девојка/жена за
чување детета. 060/341-18-94.
(269299)
ПОТРЕБНЕ раднице за припрему салата и намаза у Роштиљџиници „Код Тому Лесковчанина”. Тел. 065/900-5008. (269359)
ПОТРЕБАН возач Е категорије,
за шлепер, са искуством.
065/684-43-95, 013/236-72-82.
(269361)
ПОТРЕБАН радник у пекари
са и без искуства. 067/705-5812. (269342)
ПОТРЕБАН радник. „Зоки Стакло”. 064/131-72-85. (269348)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим кипером, до
два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
ХЕМИЈА часови, основна и
средња скола, пријемни испити. Професорка. 064/249-8045 (СМС)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76
(26917)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (26917)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00.
(268399)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (268609)
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо
ПВЦ АЛУ и дрвену столарију,
сигурносна врата, ролетне,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (268265)
ДУБИНСКО прање намештаја,
тепиха, душека, аутомобила.
Наташа, 361-474, 060/361-4741, 066/361-474. (268146)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49.
(268429)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке, замена, одмах. 013/331-657, 064/495-7759. (269069)

МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика... часови. Тел.
251-19-81, 063/852-22-43.
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, поправља старе, поправке
бојлера, ТА пећи, ел. Шпорета
и остали ел. Уређаја. 060/52193-40. (269089)

КОМБИ превоз робе и мање
селидбе. 069/129-72-71.Никола. (269073)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ радови, повољно. 060/689-82-23,
Љуба. (269110)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49. (269076)

ПРОФЕСИОНАЛНО организовање пословних догађаја (годишњица фирме, конференција за новинаре..). Тел.
061/310-27-81. (269113)

ЧАСОВИ математике, физике
и немачког. Професорка. Тел.
064/054-67-85. (269123)
ДИМННИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (169124)
ОБАРАЊЕ стабала, крчење
плацева, ископи, одношење
ствари, рушење, итд.
060/035-47-40. (269154)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало.
Најповољније. 065/361-13-13
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА
РАДИМО све физичке послове,
рушења кућа, бетона, ископе,
обарање стабала, ископи, одношење ствари. 064/122-69-78.
(269154)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови. 065/842-84-29, 063/84284-29. (269155)
ИЗВОШЕЊЕ свих врста грађевинских радова. 064/866-25-76.
(269163)
ЧАСОВИ енглеског за све узрасте. Припрема за Cambridge
испите. Вишегодишње искуство.
063/875-88-83. (269215)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова, пеглање веша. 061/412-4450. (269198)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846
(269239)

КЕРАМИЧАР, припрема и постављање свих врста керамичких плочица. Повољно. Лтел.
063/744-08-24. (269309)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера,
шпорета индикаторе, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (269290)
МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних. Тел.
061/660-31-84. (2693389
ШЉУНАК, песка, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика. 065/334-23-38.
(269343)
ЧАСОВЕ немачког језика дајем
ученицима. 066/425-193.
(269354)

УСЛУГЕ

РАДИМ све физичке послове,
чистим подруме, фарме, наш
превоз. 064/144-37-65.
(269241)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117, 064/17691-85. (267295)

ЕНГЛЕСКИ, италијански, латински, часови, превођење, у центру. 063/730-69-06. л(269242)

ПАРКЕТ постављам и хоблујем,
мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220, 063/84774-38. (4788)

ЧАСОВИ немачког језика. Повољно. Долазим на кућну адресу. Тел. 060/667-72-57.
(268706)
КОШЕЊЕ траве, крчење плацева и викендица, копање канала,
шахти и септичких јама, рушење старих објеката, лупање и
сечење бетона, лупање купатила. 061/171-51-45, 063/882-7260. (269976)
КАМИОНСКИ превоз, кипер
шут, песак, шљунак, сејанац.
062/355-154. л(268948)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”, 013/301-300, 064/771-2416. (267934)
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. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbebomboncic.com (269210)

АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09. (268907)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање,
10 евра дан, позовите 064/23508-15. (268862)

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.(269210)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,

СЕЛИДБЕ комбијем И КАМИОНОМ Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66.(269210)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван, 063/107-7866.(269210)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, фасаде, ламинат.
061/283-66-41, 064/830-00-87.
(269165)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за
бетон. 064/351-11-73. (269080)
КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст. 013/404560, 064/290-45-09, 061/34820-00, 062/845-96-26,„Електроизградња”.(269169)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење
купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0 - 24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим
одмах. 013/404-560, 064/29045-09, 061/348-20-00, 062/84596-26, „Електроизградња”.
(269169)

ОЗБИЉАН физички радник,
водоинсталатер и возачка Ц категорије. 062/170-20-55.
(269064)
МЕДИЦИНСКИ педикир: курје
очи, урасли нокти, релакс, медицинска масажа. 061/308-9586. (269251)
ЗАВАРИВАЊЕ алуминијума,
прохрома – инокс, челика, гуса, ТИГ и РЕГ техникама.
069/513-74-28. 269261)
ОЗБИЉНА жена спрема станове, ординације, канцеларије.
063/430-409. (269263)

СВЕ врсте физикалија: утовар,
истовар робе, селидбе, чишћење, рушење, разбијање бетона,
копање и сви слични послови.
Дејан, 061/626-14-50. (269268)
СЕЛИДБЕ, превоз робе комбијем, камионом, са утоваром и
истоваром или без. Дејан,
061/626-14-50. (269268)=
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 064/157-20-03
(268795)
ПОВОЉНО превозим песак,
шљунак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94. (269304)

063/253-028, 064/444-66-74.
(269210)
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,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbebomboncic.com (269210)

·
·
·
·

ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење, одвоз шута са утоваром
Атанацков. 063/771-55-44.
(269166)

Mašinskih i građevinskih inženjera
Mašinskih i građevinskih tehničara
Zavarivača
Bravara

Sa ili bez iskustvа.
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

РОЈАЛ МГ: уградња/поправка;
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498. (269200)
МОЛЕРАЈ, глетовање, спушетни
плафони, зидови, термоизолација, керамика, вода материјала. 060/131-81-70. (269217)
ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови, молерај термоизоалција, материјал. 060/13181-70. (269217)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(269252)
ДУБИНСКО антибактеријско и
дезинфекционо, дубинско прање намештаја у вашем стану.
066/001-050. (269270)

ДУБИНСКО прање намештаја,
тепиха, душека, аутомобила.
Наташа, 361-474, 060/361-4741, 066/361-474. (268890)

„HIPRA” d. o. o., Cara Dušana 17, Pančevo,
oglašava potrebu za zaposlenjem:

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, поправљамо
са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско прање намештаја, аута и тепиха.
Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (269300)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита
ствари, одношење непотребних
ствари са радницима и без њих,
00-24 сата. 064/047-55-55.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНРЕВО

РОЛО-НАЈ вам нуди поправку,
уградњу: ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата, туш-кабина, роло-челична заштина
врата, тенда. Ми смо најквалитетнији, најповољнији, са највећом гаранцијом. 063/89421-80, 013/344-594. (268982)

РАЗНО
ИЗГУБЉЕНА здр. Књижица,
лична карта и здр. документација на име Драгана Панић
код Хитне помоћи. Молим налазача да се јави - следи награда. 062/800-71-71. (СМС)
ПОТРЕБНА масерка за релакс,
опуштајућу масажу. Позив или
СМС. 061/298-96-69. (268896)
ПЕНЗИОНЕР тражи озбиљну
жену за брак, без имовног стања може. 064/382-27-27.

ПРОДАЈЕМ 20 % власништва
предузећа за 6.000 евра.
Л063/102-94-16. (269081)
МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбеђен, жели да упозна жену или девојку до 40 година, ради дружења, излазака.
Звати око 21 сат. 013/352-203.
УДОВАЦ, непушач, без обавеза, живи у иностранству, жели
познанство са женом око 70
година, без обавеза, ради дружења. Шифра „Леп живот”
ПОКЛАЊАМ прелепе мачиће.
063/812-42-09.
(269214)
ОЗБИЉНА жена са искуством,
чувала бих старије особе и помагала у кући. 061/226-63-59.
ОГЛАШАВАМ неважећом пловидбену дозволу ПА 694 Ем,
издата од Капетаније Панчево.
На име Дејан Василчин.
(269337)

ДОО „ХИДРОВОД”, Панчево
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)
013/341-292

тражи:
1. Руковаоца багером-скипом
2. Возача Ц категорије
3. Водоинсталатер
4. Зидар-тесар
5. Физички радник – помоћни радник
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Позивају се Сабо Јован, закупац гробног места,
које се налази на Православном гробљу бр. III-52-13SUD из Београда, као и његови евентуални
наследници да у року од тридесет дана од дана овог
обавештења, исплате целокупно дуговање на име
закупа за коришћења горе наведеног гробног места с
накнадом – доприносом за одржавање гробног места
и продуже рок почивања.
Уколико у горе наведеном року не исплате
целокупно дуговање на име закупа за коришћења
горе наведеног
гробног места с накнадом –
доприносом за одржавање гробног места и продуже
рок почивања, предузеће ће извршити пренос
посмртних остатака у посебан заједнички гроб или
гробницу и одредити другог закупца тог гробног
места, а надгробна обележја и друге предмете
уклонити уз обавезу да их чува у складу са важећим
прописима.

На основу одлуке директора Штампарије „6. октобар”
д. о. о. Панчево, расписује

ОГЛАС
1. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ – 3 извршиоца
2. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ (мајстор на машини) –
2 извршиоца
(ССС – графичка, електротехничка или машинска
школа)
3. ВОЗАР ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА
(возачка дозвола Ц категорије) – 1 извршилац
Вашу пријаву са радном биографијом слати на
адресу: Штампарија „6. октобар” д. о. о., Кајмакчаланска 34 или на mail: mdjurkic@6oktobar.co.rs у року
од 8 дана од дана објављивања огласа.

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

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

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04)

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад, Улица Народног фронта бр. 12 из Новог Сада, поднео je захтев
за давање сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција система
цевовода у манипулацији резервоарског простора у
РНП и система за аутоматско адитивирање млазног
горива са захтевима EI/JIG 1530 у склопу блокова 20,
13, 16 и 24 на кп. бр. 3570, 3532, 3576 и 3529/1 КО Војловица у РНП.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима од 10 до
14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија
бр. 39) и у просторијама Градске управе Панчево,
Улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 29. 11. 2018. године. године. За време трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја на адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 30. 11.
2018. године у згради Владе АП Војводине (приземље,
канцеларија бр. 39) у 13 сати.

Петак, 9. новембар 2018.
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На основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14,58/2015 и 12/16 - аутентично тумачење) члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“
бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) члана 8. Одлуке о буџету општине Ковачица за 2018.годину ( „Сл. лист Општине Ковачица” бр. 11/17, 04/18 и 07/18) и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр.16/16 и 8/17), Општинско Веће Општине Ковачица, на 116. седници одржаној дана 07. 11.2018. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА РАДИ ОСТВАРИВАЊА
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У МЕДИЈИМА ЗА 2018. ГОДИНУ – 2. КРУГ
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет овог јавног конкурса је суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Ковачица путем медија о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Ковачица као локалне самоуправе, о актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, људским и мањинским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине, особа са инвалидитетом и уметничком стваралаштву, на српском језику и на језицима националних мањина који су у службеној употреби на територији општине Ковачица.
Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја и подизања квалитета информисања.
Конкурс се расписује за спровођење пројекта у 2018. години – 2. круг.
Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима износи 2.000.000,00 динара.
II ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ, НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Право учешћа на конкурсу има:
1. Издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
2. Правно лице односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија;
3. Правно лице, односно предузетник који поседује важећу дозволу Регулаторног тела за електронске медије.
Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу. Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом. Ако је учесник издавач више медија, може учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај
о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.
Минимални износ средстава који се може одобрити по пројекту је 20.000,00 динара, а максимални износ средстава по пројекту је 1.500.000,00 динара.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима средства ће се додељивати у складу са одредбама чланова 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи
(„Службени Гласник РС“бр. 13/10,100/11,91/12,37/13,97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане
медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕЉИВАТИ СРЕДСТВА НА КОНКУРСУ
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс (за сваку категорију посебно) су:
Основни критеријуми за оцењивање пројеката:
1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.
2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима;
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
– остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
– остваривање намене конкурса;
– усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
– идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
– заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
– усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
– степенa утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;
– мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
– разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
– степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
– степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
– неопходни ресурси за реализацију пројекта;
– стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
– прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
– економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:
(1) Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стане државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
(2) Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.
Посебни критеријуми за оцењивање пројеката:
1. Значај пројекта за јавни интерес грађана;
2. Пројекат, у смислу овог конкурса, треба да подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса;
3. Tехничка и кадровска опремљеност на територији општине Ковачица;
4. Реализација пројекта на територији општине Ковачица;
5. Да се реализацијом пројекта допринесе да шансе сваког становника на правовремену и тачну информацију буду једнаке и увећане;
6. Усмерење медијског стваралаштва и остваривања права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група, националних мањина, као и поштовање професионалних и етичких медијских
стандарда;
7. Економична дистрибуција релевантних медијских садржаја;
8. Бржа и боља интеракција са корисницима;
9. Бржа и комплетнија дистрибуција-лакша исправка, допуна и објава нових информација.
IV ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који је објављен на сајту Министарства културе и информисања Републике Србије, с обзиром да се годишње мења, а од фебруара текуће године се налази на сајту Министарства нов Образац 1- пријава и Образац 1- табела буџета који су објављени на сајту општине Ковачица : www.kovacica.org
1. Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања (Образац 1)
2. Табела за пројектно суфинансирање из области јав. инф. - Буџет пројекта ( Образац бр.1- табела буџета)
Уз горе наведене обрасце неопходно је приложити и :
·
фотокопију решења о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре,
·
фотокопију решења о регистрацији из Регистра медија у Агенцији за привредне регистре;
·
дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издата од стране Регулаторног тела за електронске медије,
·
визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
·
потписану оверену изјаву о техничкој опремљености за реализацију пројекта, (изјава одговорног лица или попис основних средстава)
·
потписану оверену изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години, и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције,
·
потписану изјаву учесника на конкурсу, о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ, у текућој фискалној години и по ком основу за производњу медијских садржаја за телевизију;
·
оверену изјаву медија или више медија, преко којих ће се програмски садржај емитовати (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма).
Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Ковачица www.kovacica.org и у недељним новинама “Панчевац“ који се дистрибуирају на подручју органа који расписује конкурс.
Пријаве на Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијског садржаја из области јавног информисања у 2018.години-2.круг подносе се у року од 20 дана од дана објављивања у недељном листу „Панчевац” односно најкасније до 29. 11. 2018. године.
Пријаве на Јавни позив се подносе на писарници Општинске управе- општине Ковачица или путем поште – на адресу: Општина Ковачица, Општинска управа Ковачица, Маршала Тита 50, 26210 Ковачица, у затвореној коверти,
насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Ковачица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018. годину“- 2. круг.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране. Конкурсни материјал се не враћа.
V ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА
Оцену пројеката поднетих на конкурс, као и Предлог о расподели средстава са образложењем, доноси Конкурсна комисија коју Решењем именује руководилац органа, који је расписао Јавни позив.
Предлог комисије о расподели средстава из става 1. овог члана, потписује се од стране сваког члана комисије.Уколико руководилац органа који је расписао конкурс уочи да је комисија дала предлог супротно одредбама закона, овог
правилника и услова утврђених у јавном позиву за учешће на конкурсу, или да садржи другу очигледну грешку, затражиће писменим путем од комисије да исправи неправилности или грешке и исправи предлог у одређеном року.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.
Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Ковачица – www.kovacica.org и скенирана - достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Након доношења Решења, Општина Ковачица закључује Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.
VI ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА И МЕДИЈСКИМ СТРУЧЊАЦИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА РАД У КОМИСИЈИ
На основу Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. Гласник РС”, број 83/14, 58/2015 и 12/16-аутентично тумачење), и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Сл. Гласник РС”,број 16/06 и 08/17) Општинско Веће Општине Ковачица, након усвајања садржине Јавног позива, позива сва новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања
конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.
Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да доставе своје предлоге за чланове Комисије за оцену пројеката и доделу средстава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Ковачица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018. годину. — 2.круг. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.
За члана комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, и која уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о регистрацији.
Рок за подношење предлога кандидата је 20 дана од дана објављивања у недељном листу „Панчевац” односно, најкасније до 29. 11. 2018. године.
Предлоге доставити у писаној форми на адресу: Општина Ковачица, Маршала Тита број 50, 26210 Ковачица, са назнаком: за Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Ковачица ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у медијима за 2018. годину- 2. круг - предлог за Комисију, или предати лично на писарници општине Ковачица, Маршала Тита број 50, Ковачица.
VII ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА
У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства у обавези је да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих
средстава, на Образац 2- наративни и финансијски извештај прописаним Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије” 16/16 и
8/17), и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта или до 31. 01. 2019. године. Уз наративни извештај, доставља се и доказ о реализацији пројекта, у складу са законом и закљученим уговором.
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С великим болом и тугом обавештавамо да нас је 3. новембра 2018.
напустио наш драги син, супруг и отац

Последњи поздрав нашем драгом

Последњи поздрав бати

ДРАГАНУ СТОКИЋУ
1970–2018.

ДРАГАНУ
1970–2018.

ДРАГАН СТОКИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Љубав коју смрт не прекида чуваће те од
заборава.

1970–2018.

Твоји: ЦЕЦА, ЗОРИЦА, КРИСТИНА и АНА
(69/269276)

Почивај у миру и нека те анђели небески
чувају.

Ти си анђео који нас је увек чувао, то и остани.
Постоји љубав коју смрт не прекида и тугу коју време не лечи.
Мајка БОЖАНА, супруга ДАЦА, синови НИКОЛА, БОГДАН
и ПЕТАР

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Сестра ДРАГАНА, зет ЗОРАН, сестрићи
ВЕЉА, НЕНА и БОКА

(72/269276)

Последњи поздрав нашем драгом зету

Последњи поздрав драгом зету

ДРАГАНУ
СТОКИЋУ

ГАЛЕТУ

1970–2018.
Много ћеш нам недостајати.
Тетка РУЖА и теча
БОКИ

Речима се не може описати колико ћеш нам
недостајати.
Ташта ЛЕЛА и шурак
ДЕЈА с породицом

(70/2692769

(71/269276)

Нашем пријатељу, куму, другару из детињства

Последњи поздрав малом

ДУШАНУ
РАЧИЋУ

ДРАГАНУ
СТОКИЋУ

(73/269276)

Последње збогом нашем драгом куму

Последњи
поздрав
школском другу

Последњи поздрав

ГРУЈИ

ДУШАНУ ГРУЈИЋУ
Са дужним пијететом и пуно љубави опраштамо
се од нашег „Шулета”. Наше преко шездесет година дуго дружење остаће у вечном сећању.
КРСТО и ЉИЉАНА РАЖНАТОВИЋ с породицом

ДУШАНУ
ГРУЈИЋУ

од другара из кафића „Фламинго”: ШВАБА,
СЛОБА, ЋАМИЛ, РАЈА, ЗРНИЋ, ДЕБА, ВЛАДА
ПИЛОТ, КОПАЊА, ЂОЛЕ, ПЕРЦЕ и ФРИЦ

Генерација МТШ
„Никола Тесла”
Панчево,
1957/1961. године

Почивај у миру Грујо друже наш.
(4/269062)

(17/269106)

(26/269145)

Последњи поздрав куму

Нашем великом пријатељу

Драгом куму последњи
поздрав

последњи поздрав и хвала за сва дружења која су трајала пола века.
Твоји ПАРЧЕТИЋИ

1965–2018.
Остале су за њим само
речи лепше него свет.
СНЕЖА и ДРАГАН

од СВЕТЕ
и ВЕРЕ ЈОВАНОВ

(25/269145)

(82/269320)

(52/269225)

ГРУЈИ

ДУШАНУ
ГРУЈИЋУ

ДУШКО
ГРУЈИЋ

Грујо, нека те анђели
чувају.

1941–2018.

Последњи поздрав

Наш једини супруг, отац,
деда рођак пријатељ

С поштовањем и тугом
МИЛИЦА и МИША

СРЂАН и ИВАНА

МИЋА и ЈУЛКИЦА

(34/269155)

(13/269094)

(22/269132)

ДУШАН РАЧИЋ

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

1965–2018.
Наш вољени Дуле изненада је преминуо 6. новембра 2018. Никада те нећемо заборавити Дуле, заувек ћеш остати у нашим срцима, анђеле
наш.
Твоји неутешни: брат ЗОРАН и супруга
ТАТЈАНА

ГРУЈИ
од другара из кафића
„Бонсаи”.

ДУШАН
ГРУЈИЋ
1941–2018.
Волео нас је на свој на-

(75/269279)

СЛОБА, МИЋА, РАДЕ
БОСАНАЦ,
КРИСТИЈАН, КОТРЉА,
КУБИ, РАДЕ КЕЊА,
ЗАРЕ, РАДЕ
ДАЛМАТИНАЦ, БЕЛИ
и ЧАЛИЋ

чин, а и ми њега
Његови најмилији:
ЉУБИЦА, ДЕЈАН,
ИВАНА, НИКОЛА

(85/269326

и ЈАНА
(46/269204)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ДУШАН
РАЧИЋ
Последњи поздрав куму
Душану.
Породица ЋИРИЋ

ДУШАНУ ГРУЈИЋУ
од породица ШОНДИЋ и ЈОВАНОВИЋ
(45/269203)

(81/269319)
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Последњи поздрав нашој вољеној

СТОЈАНКА КОЛАРОВ

МИЛИЈАНИ РИСТОВСКИ
МИКИЦИ

1948–2018.

Последњи поздрав драгој супрузи, мајци и баки
од супруга ВАСЕ, сина ЗОРАНА, ћерке БИЉАНЕ
с породицама и свекрве ВЕРЕ
(55/269237)

Стриц БОГОЉУБ, стрина ВЕРА,
брат ГОРАН с породицом и брат
ВЛАДИМИР с породицом
(78/269310)

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

Последњи поздрав брату

29. октобра 2018. преселио се у вечност наш драги пријатељ

ДУШКО ЛЕПЕДАТ
Ми твоји пријатељи, АНЂА, ВЕРА, ЉУБИЦА,
ДАДА, МОМА, СТОЈКА, МЕРИ и РАДА тугујемо
за тобом јер си био спреман, као прави пријатељ
да помогнеш, разумеш и опростиш. Зато ти пуно
хвала за искрено пријатељство и дружење.
Почивај у миру драги наш Душко и нека те анђели чувају.

Последњи поздрав нашој

(49/269219)

Последњи поздрав сестри јединој

МИЛИЈАНИ РИСТОВСКИ
од супруга САШЕ, ћерке МАРИЈЕ, сина МАРКА,
снаје ИВАНЕ и унука СТЕФАНА

МАУРИЦУ
ПОЉАКУ
од ИВЕ и
СЛОБОДАНКЕ
са фамилијом

МАУРИЦ ПОЉАК

(38/269184)

Последњи поздрав нашој ћерки

МИЛИЈАНИ РИСТОВСКИ
од њене НАТАШЕ с породицом
(40/269184)

преминуо 6. новембра 2018.

(76/269292)

Ожалошћени: супруга ЈЕЛЕНА, ћерке
ЉИЉАНА и МАРИЈА, унук ВУК и сестра
МАРИЈА

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав најбољој тетки на свету

МИЛИЈАНИ
од мајке МИРЕ и оца НОВИЦЕ
(39/269184)

(43/269193)

Драга наша баба

3. новембра 2018. преминуо је

МИЛИЈАНИ РИСТОВСКИ
од њене ДАШЕ с породицом
(83/269321)

ДРАГОСЛАВУ
СТОЈАДИНОВИЋУ
Последњи поздрав нашем драгом
од ИЛИНКЕ
ДИМИТРИЋ
(80/269316)

ДРАГОСЛАВ
СТОЈАДИНОВИЋ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

1950–2018.
Ожалошћени: супруга МОМИРКА,
синови ДЕЈАН и БОЈАН с породицама,
родбина и пријатељи
(79/26

ЗВЕЗДО
Живећеш у срцима свих нас који те волимо и којима ћеш много недостајати. Хвала ти за сву пажњу, нежност и љубав коју си нам пружила.
Твоји: зет ДРАГАН, унука ДРАГАНА,
зет НЕБОЈША, праунуци ВИКТОР и ФИЛИП
и унука ИВАНА и зет ВАЊА
(63/269248)

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

Опраштамо се од драгог

САВЕ ЈОВАНОВА

СТОЈАНКА
КОЛАРОВ

СТОЈАНКА
СТОЈКОВИЋ

1948–2018.

1948–2018.
Бако, вољени не умиру.
Воле те пуно унука
САЊА, МИРОСЛАВ
и АНА
(59/269237)

СТОЈАНКА
КОЛАРОВ
1948–2018.

СТОЈАНКА
КОЛАРОВ
СТОЈИ

Унук САША

1948–2018.
Хвала ти за све ове године.
Син ЗОРАН и снаја
БИЉАНА

(58/269235)

(57/269237)

Бако, заувек у мом срцу.

1938–2018.
Ожалошћени: супруга РОЗАЛИЈА, ћерка БЕБА, син
ЂУЛА, унучад МАРИЈА ДЕЈАН, МАРКО и ДАНИЈЕЛ
(68/269274)

Последњи поздрав

СТОЈАНКА
КОЛАРОВ

ТАВАСИ ЂУЛИ

Док живимо носићемо
те у срцу.
Ћерка БИЉАНА, зет
ИВАН и унука
КАТАРИНА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Тихо и ненаметљиво је живео, тако је и отишао
Почивај у миру.
Комшије у Книћаниновој 58
(62/269248)

Последњи поздрав драгој другарици

ЗОРАН и ЈЕЛИЦА ЗЕНГ

(56/269235)

(24/269141)

МИЛЕНИ ВЛАДИМИРОВИЋ

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

рођ. Главаш
С љубављу и тугом.
Генерација Гимназије 57/61
(41/269185)
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12. новембра навршиће се две године откако је отишла од нас наша непрежаљена

ЉУБО
МИЉКОВИЋ

ЉУБА МИЉКОВИЋА

ВАЛЕРИЈА КАНАЧКИ
Љубав, туга и бол не престају!
Твоји најмилији

У суботу, 10. новембра
2018, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо
шестомесечни помен
нашој драгој

14. новембра 2018. навршиће се година дана од
преране смрти нашег вољеног сина, супруга, оца
и брата

Време пролази, туга, бол и сузе остају.
У суботу, 10. новембра даваћемо годишњи помен.
Твоји најмилији
(54/264235)

(35/269174)

Годишњи помен

СЕЋАЊЕ

ПАРЕЖАНИН

Пенча моја, кад сећање
надвлада бол и кад
схватимо да стварно нема једног од тројице
сложне браће, Љубе
Мољца остаје нам да
твоју доброту и лепоту
памтимо а да нас твој
племенити лик прати
заувек.
Твоји: породица
ВЛАЈИЋ

МИРИ ТУЛИЋ
С љубављу и поштовањем чуваћемо те у нашим срцима. Пуно нам
недостајеш!
Твоји најмилији: мајка
БОСИЉКА и син БОЈАН

(33/269164)

ЈЕЛЕНА
ВУЈОВИЋ

СТАНА ВУЛОВИЋ
ЈЕВТО

БАТА

1994–2018.

1998–2018.

1939–2017.

ГОЦА
2001–2018.

С љубављу и поштовањем њихови најмилији

10. новембра, у 11 сати, даваћемо годишњи помен на Новом гробљу.
Ожалошћени: синови НЕНАД и ПРЕДРАГ
с породицама

(87/269339)

(65/269264)

2004–2018.
Четрнаест година туге и
бола.
Твоји: мајка НАДА,
сестра МИЛИЦА, зет
НЕНАД и сестричина
ПЕТРА
(20/269122)

14. новембра навршава се четрнаест година откада ниси с нама

10. новембра 2018. дајемо четрдесет дана нашој вољеној

СЕЋАЊЕ

11. новембра навршавају се четири године без
нашег

(31/269160)

15. новембра навршава
се четрдесет дана туге и
бола

ДРАГАН
АНЂЕЛОВСКИ
СТОЈАНКА
ВРЛАМСКИ
Баваниште
1942–2018.
Хвала ти што си постојала таква каква си била.
Сестра ВЕРА
и зет ЂУРА

11. XI 2012 – 11. XI 2018.
Прошло је шест тужних
година откада ниси са
нама.
Твоји најмилији
АНЂЕЛОВСКИ
(27/269151)

(8/269068)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦА ЗРНИЋ

ЗОРИЦИ
КОВАЧЕВИЋ

14 XI 2004 – 14. XI 2018.

др НЕБОЈША
СТОЈАДИНОВИЋ

МИЛИЦА, МЛАДЕН и ДРАГАН
(86/241327)

СЕЋАЊЕ

Супруг ВАСА, девер
ЛАЗАР и заова РУЖА
и ВИДА с породицама

Стажери ИВАН
и НЕМАЊА

(30/269155)

(21/269125)

(36/269175)

11. новембра 2018, у 11
сати, на Новом гробљу,
дајемо четрдесетодневни помен

КАТИЦА
МИЋИЋ

Његова породица

Сестро моја, година
прође, али бол за тобом
не јењава, заувек ћеш
бити у мом срцу вољена
и никада непрежаљена.
Сестра АЊИЧКА
с породицом

(74/269279)

(48/269112)

Недостајеш нам пуно,
али те с поносом чувамо у нашим срцима и
мислима.
Твоји најмилији: супруг
ЂУРА, син ЖЕЉКО,
ћерка МАРИНА, снаја
ЈАСМИНА и унука
ХЕЛЕНА

11. V 2018 – 11. XI 2018.
Увек си присутна у нашим срцима мислима.
Волимо те.
Син и ћерке

У суботу, 10. новембра,
у 11 сати, на гробљу Котеж, биће четрдесетодневни помен вољеној
мами

КАТИЦА
МИЋИЋ

РАДИЦА
РАЈАКОВ
ОСТОЈИ
КРСТОНИЈЕВИЋУ

(64/269248)

(47/269211)

9. новембра 2018. навршавају се две године откада није с нама наша вољена

ВАСЕ ПЕТРОВА
Твоји: супруга ЈЕЛИЦА,
синови ЖЕЉКО
и ВЛАДИМИР
с породицама и сестра
РУЖИЦА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

13. новембра 2018. навршава се пет година од
смрти моје супруге

ЦВЕТАН
СТАНОЈКОВИЋ
7. XI 2001 – 7. XI 2018.

БОРИКЕ
ЧИКИЋ

Породица
СТАНОЈКОВИЋ

1944–2013.
Године пролази, али сећање на тебе не престаје.
Твој супруг МИЛОВАН

(14/269096)

(9/269079)

10. октобра 2018. навршава се четрдесет дана
од преране смрти наше
драге

11. новембра навршава
се шест месеци откако
није с нама наш

ЦАРКИ
АКСЕНТИЈЕВИЋ
Бол и туга се не мере
речима ни временом
које пролази, већ празнином која је остала
после тебе.
Твоја СВЕТЛАНА
(66/269272)

ЗОРИЦЕ
КОВАЧЕВИЋ
1955–2018.
Неутешни: мајка
МИРА, сестра
ДРАГИЦА и сестрићи
СОЊА и МИЛОШ

СТАНКО
ОБРАДОВИЋ
Празнина...
Породица ОБРАДОВИЋ
( 50/269222)

(51/269224)

РАДОВАН ЛАЗИЋ

ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ
С љубављу твоји најмилији

Син ЗОРАН и ћерка
ЉИЉАНА с породицом

(60/269239)

(88/269344)

Чувамо те од заборава.

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

МИЛУТИН
ДОБРОСАВЉЕВИЋ
12. новембра 2018. навршава се пет тужних
година откако си нас
напустио.
Тога дана посетићемо
твоју вечну кућу.
Твоји најмилији
(84/269325)

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

НИКОЛА АНЕВ
12. XI 2011 – 12. XI 2018.
Вољени никада не умиру. Чувамо те од заборава.
Брат, мама и тата
(19/269118)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 9. новембар 2018.

9. новембра 2018. године је десет година откад нема мог анђела
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Помен нашем најдражем тати, супругу и деки

ЛЕПОСАВА
ЂОРЂЕВ

МОМИР Благоја КОПРИВИЦА

САЊА ПАЈЕВИЋ
13. XI 1979 – 9. XI 2008.

Да могу да вратим време изабрала бих смрт
сине мој, јер од смрти твоја мајка нема
страха кад ми Бог није оставио ни једну жељу за животом. За минут је мајци живот
стао. Изгубила сам те као у сну и остала у
мраку. Све боли сам испила и не знам шта
даље. Срце мирно вене, испразнила се душа, не могу да живим а не могу да умрем.
Разум ми напушта тело, па док моје тело не
нестане, ни туга неће престати.

Спавај цвете мој, док ти мајка лиља чува
мир у сну
(7/269067)

У уторак, 13. новембра, у 11 сати, на Старом православном гробљу, четрдесетодневни помен

9. XI 2014 – XI 2018.
пуковник у пензији
Тата мој, откада те нема, четири су пуне
године туге, сећања и жеље да те видимо,
да повратимо онај осећај среће када смо
били заједно. Волимо те сви и у мислима с
тобом, трудимо се да живимо онако како
си нас Ти окупљајући учио. Најлепши дани остали су са Тобом.
Тужна твоја најдража породица

23. II 1945 – 28. V 2018.
15. новембра навршава
се шест месеци од смрти наше мајке.
Тама је у души, из срца
те не може избрисати
време. Мајко наша заувек ћеш бити део нас.
Ћерке ДРАГАНА
и ЗОРИЦА

Годишњи помен нашем једином

МИОДРАГУ МАРКОВИЋУ
2006–2018.

(5/267065)
(44/269199)

лубављу и сећањем на тебе рушимо вечну празнину и тугу.

Вољеном супругу, оцу и деди

Твоји најмилији
(61/269246)

РАНКУ МИЛОШЕВИЋУ

ЗОРАН
ПЕТКОВСКИ

11. XI 2005 – 11. XI 2018.
Пролазе године а твој лик, осмех и доброту себично чувамо за нас...
Твој дух и даље живи у нама... Вечно ћеш остати
у нашим срцима.
Твоји вољени: супруга СЛОБОДАНКА, наша
деца НЕБОЈША и НАТАША с породицама

14. XI 2014 – 14. XI 2018.
Навршавају се четири
тужне године без нашег
сина.
Много нам недостајеш.
Неутешни тата ДАНЕ
и мама ДАРА

(10/269085)

(67/269273)

У петак, 9. новембра 2018. навршава се пет година откада није са нама наша драга и непрежаљена

11. новембра 2018 навршавају се две године откако је преминуо наш
драги

Прошло је шест месеци неизмерног бола и туге
за нашим вољеним супругом, оцем и дедом

ВАСА ВУЈИЧИЋ СИЋА
из Старчева
1950–2018.
Вољени наш, никада нећемо заборавити дан када је твоје срце престало да куца.
Сада си далеко од нас, тамо где те више ништа
не боли. Волимо те и чувамо од заборава.
Породица ВУЈИЧИЋ
(29/269152)

ВЛАДИМИРУ САВИЋУ
1. I 1952 – 4. X 2018.

Његови најмилији

8. новембра навршавају
се четири године од
смрти нашег вољеног

СЕЋАЊЕ

БОГДАНА
ГОРЊИКА

СРЕТЕН ХРЊЕЗ

(12/269092)

СЛОБОДАНКА ВЛАЈКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима

8. XI 1943 – 9. XI 2013.
С љубављу и поштовањем њени најмилији:
супруг СЕКУЛА, син ПРЕДРАГ, снаха
МАРИЈАНА, унука ИСКРА и унук ОГЊЕН

СЕЋАЊЕ

(32/269161)

СТОЈАН
СТАНИМИРОВИЋ
1950–2016.
Никада те неће
заборавити твоји
најмилији
(77/269305)

С поштовањем
и љубављу живи у сећањима својих; супруге
РАДОВАНКЕ, ћерке
СЛАЂАНЕ и унука
ТИЈАНЕ, НИКОЛЕ,
ОГЊЕНА и МИРОСЛАВА

СЕЋАЊЕ
1998–2018.

ДУШАН

СРБИНКА
ГАГИЋ

Само године пролазе,
наша љубав не престаје.
Твоји најмилији

(53/

(23/269133)

Ожалошћени: мајка
КОВИлКА и сестра
ЈЕЛИЦА с породицом

(15/269099)

МИТИЋ

6. XI 2016 – 6. XI 2018.
Две године туге.
Супруг МИЛОМИР, син
ДРАГАН, ћерка НАДА
с породицом и сестра
ЈАСМИНА

8. XI 1991 – 8. XI 2018.

(11/269091)

1993–2018.
10. новембра 2018. навршава се шестомесечни помен

ПОМЕН

лИлАНА
ГРУЈИЧИЋ
(ПАНОВИЋ)

ОЛГА
ВУГДРАГОВИЋ
2008–2018.

Успомену и сећање
чува од заборава
Генерација 1964-1968
ВИНКА

Прошло је десет тужних
година откако ниси с
нама.
Ћерка НЕДЕлКА
и зет ДУШАН

(18/269107)

(16/269100)

МИЛАН
МИЛАНОВИЋ
Прошло је четири године откако је престало да
куца твоје срце. Кажу
да Бог узима најбоље, а

МИЛЕ ЈАЋИМОВСКИ
Време пролази, али бол и туга заувек остају.
Супруга ДРАГИЦА, син АЛЕКСАНДАР и ћерка
ЈАСМИНА с породицом
(37/269183)

и ти си међу њима.
Милане, недостајеш ми
много. Недостаје ми

Сећање на

МИЛЕ ПАУЛИЋ
8. XI 2016 – 8. XI 2018.

МИЛЕ ПАУЛИЋ

Твоји: ДРАГАНА
и МИША

8. XI 2016 – 8. XI 2018.
Време пролази, али сећања не бледе. Док је
нас, биће и тебе.
Почивај у миру.
Твоји: СПОМЕНКА
и ДРАГАН

(3/269060)

(2/269059)

Ништа више није као
пре. Недостајеш нам.
Почивај у миру.

МУРГАШ

твоја топлина.
Твоја супруга ВЕРА
(6/269066)

ВЛАДИМИРА МИЛИВОЈЕВИЋА
Петнаест година је прошло.
Недостајеш све више.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

Твоји најмилији
(42/269188)

013/301-150

БРАНКО

ЂУРЂЕВКА

1980–2018.
2006–2018.
Пролазе дани, пролазе године, сећање на вас и даље траје.
Ћерка лИлАНА
(1/269045
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(1926); 1. новембра: Стојана Стојановска (1952), Ана Шерфеси Папић (1944), Милева Рујановски (1961).

ЕНИГМНТСКИ

ИСПУЊАЉКА

КОКТЕЛ

У сваком реду уписују се по две
петословне речи. Прва иде од почетка лика закључно са осенченим пољем. Последњим словом
прве речи почиње друга реч. У
осенченој колони крије се име
светске првакиње у пливању на
200 метара прсно (на слици).
ВОДОРАВНО: 1. руски тенисер
(Марат) – наш ватерполиста (Слободан), 2. име руске тенисерке Касаткине – име бацача кугле Колашинца, 3. име деспота Бранковића –
наш фудбалски тренер (Мирослав), 4. име стрелкиње Шекарић – наш
фудбалски тренер (Радомир), 5. град у Швајцарској, домаћин традиционалног атлетског митинга, 6. амерички тенисер (Сем) – име атлетичарке Шпановић, 7. хрватски тенисер (Иван) – селектор одбојкаша Србије (Никола), 8. најбржи пливачки стил – још један пливачки стил.

1
2
3
4
5
6
7
8

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Имате мање проблеме са организацијом, па доносите изненадне и неочекиване одлуке. Наизглед немогуће ствари добиће
ускоро свој епилог. Ако немате
идеју шта бисте са својим животом, период који следи отвориће
вам нове видике.

Овај период искористите за креативно деловање. Идеје које вам
се дуго мотају по глави сада ће
коначно доћи на реализацију.
Битно је да своје снове и планове сачувате за себе. Ово је прави тренутак да сами себи скројите капу по сопственој мери.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Суочаваћете се са стварношћу

Посветите се себи максимално.

и бићете приморани да почнете
да решавате нагомилане проблеме у свом интимном животу. То
на тренутке може добити димензије неког психолошког трилера,
али у исто време ћете научити да
будете мекши и мање тврдоглави.

Хтели ви то или не, многе скривене
ствари изаћи ће на површину. Ако
имате неку тајну, сачувајте је само
за себе. Следе промене у финансијама и битно је да реагујете брзо,
јер се нова прилика неће скоро
указати, поготово не тако добра.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

На вашу срећу, ове седмице ће
вам пријатељи пружити велику
подршку, а у исто време ће се показати и ко вам ради иза леђа.
Неколико срећних момената ће
вам омогућити да се добро и брзо
реорганизујете и напокон кренете
ка циљу којем одавно тежите.

Немојте се изненадити ако одједном почнете да гледате на саме
себе другим очима. Тражите задовољство у себи, решите се нагомиланог терета. Посветите слободно
време себи и, ако никако другачије, отпутујте некуд бар у мислима,
уз неки филм или добру књигу.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ове седмице ћете се осећати
уморно и бићете емотивно празни.
Схватићете да сте полагали превише наде у везу која је недавно почела. Посветите се себи и слушајте
своју интуицију. Добро израчунајте
с колико новца располажете да не
бисте упали у финансијску кризу.

Ако ће неко у овом периоду мењати живот из корена, то сте ви.
Шта вам је приоритет, одлучите
сами. Ако сте сами, можете очекивати познанство, а Јарчеви који су у вези натераће партнера
да полуди од љубоморе. Стиже
позамашна количина новца.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Следи вам велико спремање у

Време је да људе престанете да

буквалном и пренесеном смислу.
На који начин ћете себе средити,
зависи од вас. У овом тренутку
никаква подршка вам неће бити
од велике помоћи. У сопствену душу морате заронити сами и спалити мостове који никуда не воде.

гледате као добронамерне. Једноставно, поставите их на своје место, како стварно заслужују. Какве
год вести да вам стигну, чак и ако
изгледају страшно у првом тренутку, знајте да је то прилика да напокон све решите у своју корист.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Период је релативно миран и

Планирајте да се посветите себи

без великих емотивних потреса.
Разговарајте с партнером, решите несугласице или једноставно,
ако не иде, крените даље сами.
На све што вам се буде дешавало, гледаћете много смиреније.
Мања финансијска криза.

и партнеру и обновите љубавни
пламен. Срећа напокон куца на
ваша врата. Новац који већ дуже
време очекујете, напокон ће стићи
и решиће вас гомиле проблема.
Направите велико пословно спремање. Преконтролишите здравље.

АНАГРАМИ

МАГИЧНИ ШТИТ 7 х 9

СУДОКУ

(1) ЗЛАТНА ОДБОЈКАШИЦА

Слогови: ВЕ, ВИ, ВИЋ, ВО, ДА, Е, ЈЕ, ЈЕВ, КСИ, МИ, МИ, МО, МО, ЊЕ,
ЊИ, О, О, ПРО, РИ, РИ, РО, РОН, ТАК, ТИ, ФЕ, ЦА, ЦЕ, ЧА, ЧЕ, ЧО.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. учесници у такмичењу, 2. стилска фигура у којој се спајају два контрадикторна појма, 3. емирова жена, 4. ТВ
новинар (Александар), 5. хуманизирање, 6. једно српско презиме, 7.
које се може проценити.

Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као занимљива игра бројевима.
Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али тако да
сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3 х 3 садрже
бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду, ни у
колони, ни у унутрашњем квадратићу.

ЋЕРА ИМА
ШЛИФ (Ф = Н)
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(2) ЗЛАТНА ОДБОЈКАШИЦА
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БАШКА
БУЈНА

РЕШЕЊА – Испуњаљка: Сафи(н)икић, Дарј(а)смир, Ђура(ђ)укић,
Јасн(а)нтић, Цири(х)алеп, Квер(и)вана, Доди(г)рбић, крау(л)еђно.
Анаграми: (1) Милена Рашић, (2) Бјанка Буша. Магични лик 7 х 9:
такмичари, оксиморон, емировица, Тимофејев, очовечење, Даријевић, процењиво. Судоку: 217958436, 853461927, 946723581,
385697214, 124835769, 769214853, 691572348, 578346192,
432189675.
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 9. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАН ДВАДЕСЕТ ПРВИ ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

МАГНОВЕЊЕ ЗВАНО КЛЕЈТОН–ХАМИЛТОН
Ако је човек са својих деведесет пет година (и то не било
ко!) рекао: „Они долазе?! Па,
ја то неизоставно морам да видим!”, онда је јасно о колико
импозантној величини догађаја је реч!
Елем, свако ко је имао ту
срећу да се затекне у крцатој
великој сали Културног центра
у недељу, 4. новембра, последње вечери једне по много чему
вансеријске манифестације, могао је да види баш тог виталног декицу (Војислава Бубишу
Симића), једног од највећих
српских музичара, композитора, диригената, као и оснивача
првог биг бенда илити џез оркестра, како (не)сигурним корацима долази до микрофона
и најављује своје колеге, према његовом „скромном” мишљењу – најквалитетнији биг
бенд данашњице: Клејтон–Хамилтон џез оркестра.
И ту заправо почиње и завршава се прича о двадесет првом „Панчевачком џез фестивалу”.
А сада мало осврт у историју
панчевачке модерне музике.
Те 1998. године тада релативно мали и, како је деловало, не претерано перспективни „Панчевачки џез фестивал”
отвара један несумњиви бисер
тог племенитог музичког правца, пионир и великан џеза на
овим просторима – Војислав
Бубиша Симић.
Две деценије касније овај
људски и уметнички горостас
дебело гази десету деценије и,
још увек при сасвим солидном
здрављу и још бистријем уму,
поздравља многобројну егзалтирану публику у дворани Културног центра Панчева, на завршном чину тако реномиране ма ни фе ста ци је ка кву би

смо дефинитивно утиснути на
планетарну џез мапу – истакао
је Танасијевић.
ЏеАерско ходоеашће
Наравно, није само то вредело
на овогодишњем панчевачком
фестивалу.
Већ на самом отварању многима се допао аустријски џез

tion”, док им је пре тога добар
интро американизованим звуком направио „Криштоф Бачо
трио”, можда и најбољи мађарски џез оркестар.
Тре ће ве че обе ле жи ле су
до ма ће зве зде у на ста ја њу –
„Шчи ме трио + 1”, ко је су
се, у ко про дук ци ји са ита ли -

Клејтон–Хамилтон џеА оркестра
пожелели и много, много већи, богатији и култивисанији
градови.
Каква симболика...
А тек Сесил!
И није велики Бубиша штедео
речи ни о величини у какву је
наведени фестивал с годинама
израстао, а још мање о музичкој виртуозности оних који су
„антологијском симфонијом”
означили спуштање завесе на
овогодишње панчевачко џезерско ходочашће.
Премда је било довољно рећи само: „Клејтон–Хамилтон
џез оркестра”, сачекати да се
двадесетак америчких музичара са својим инструментима
распореди на одговарајућа места, удобно се завалити у столице дворане Културног центра и милина за уши, ма за душу и тело, могла је несметано
да продире у организме до граница неслућеног сладострашћа.

Колико је то атрактиван и
квалитетан састав, говори и чињеница да њега, и то у личној
режији, без обезбеђења и протокола, није желео да пропусти ни Његова екселенција Кајл
Скот, амбасадор највеће светске силе данашњице. Ни његова албанска колегиница, као
ни бројни љубитељи џеза. Једноставно, тражена је карта више, па макар и за стајање. Како и не би када су у питању суве легенде бибапа, људи који
су толико тога урадили у спрези с највећим светским именима.
Други део наступа ове плејаде хармонично „нанизаних
бисера” обогаћен је правимправцатим драгуљем џеза, оличеним у примадони те врсте
музике – Сесил Меклорин Салвант, која је показала сву раскош свога гласа, маестрално
интерпетирајући чак и евергинове „Битлса”. Реч је о диви

која је обележила планетарну
сцену последњих година гласом на фону Саре Вон или Еле
Фицџералд.
О том вансеријском догађају Слободан Танасијевић, музички уредник Културног центра Панчева, организатора овог
величанственог догађаја, као
занимљиво навео је и то што је
поменути Бубиша Симић, уз
њега самог, једини преостали
учесник тог првог фестивала.
– С том разликом што тада
величаственог уметника нисмо
морали да дижемо на сцену,
али се он у складу с годинама,
ипак, осећао сјајно. А општи
утисак је да су се те вечери сви
тако осећали. Једина замерка
било је то што концерт није
трајао макар мало дуже од та
два сата. Све у свему, податак
да смо се нашли у календару
истакнутом на сајту једног од
најквалитетнијих џез оркестара на свету, довољно говори да

Магиена Сесил
састав „Кафе Дрекслер”, који
је веселом свирком, односно
спојем грува, светског и клупског модерног џеза и, нарочито, егзибиционим бубњарским
перформансом, све веома разгалио.
И док је то било за „широке
народне масе”, трио „Петрела,
Мира и Рабија” из Италије вукао је ка комплекснијем, такозваном атмосферском звуку
изазваном фузијом акустичних
ин стру ме на та и при ме ње не
електронике.
Сутрадан је доминирао индијски саунд који су суверено
презентовали Рудреш Махантапа и састав „Indo-Pak Coali-

јан ским пи ја ни стом Ен ри ком За ни си јем, пред ста ви ле
мо дер ним мејнстрим џе зом;
при јат на ноћ на ста вље на је
на сту пом аку стич ног ги та ри сте свет ског гла са Рал фа
Та у не ра, чи ја се му зи ка про те же од кла сич не му зи ке до
њу еј џа с не за о би ла зним им про ви за ци ја ма. На по слет ку
је бри љи рао квар тет Изра ел ца Оде да Цу ра, чи ји је сет
та ко ђе био упа дљи во ме ло ди чан.
И за магичан крај двадесет
првог „Панчевачког џез фестивала” још једном треба изговорити: „Клејтон–Хамилтон џез
оркестра”.

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.
Лепршави „Кафе хрекслер”

Легендарни Бубиша Симић

Жућко

АКТИВНОСТИ БИБЛИОТЕКА ДОМОВА КУЛТУРЕ

Та магична моћ књиге
Након што је током летње шеме „Панчевац” из броја у број
објављивао серијал о стању у
библиотекама сеоских домова
културе, као да је нешто позитивно почело да се догађа у
тим установама.
Тако је у Старчеву у четвртак, 1. новембра, званично пуштена у рад реновирана библиотека. Наиме, досадашњи
простор за излагање књига обогаћен је галеријом, па се тамо
сада може сместити готово дупло већи фундус.
На скромној свечаности поводом тога новопостављени директор Дома културе Дарко Јешић у обраћању званицама изговорио је краћи омаж књизи,
сачињен од различитих промишљања.
Он је, поред осталог, цитирао
једног староегипатског писца који је тврдио да је књига вреднија од свих споменика украше-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Јабуka
них сликама, рељефима и дуборезима, јер она сама гради споменик у ономе ко је чита.
– Отада су прошла три миленијума, а књига је свашта преживела док није стигла до нашег времена и постала једно од
масовних добара. Она ће увек
имати магичну моћ, будући да
је у њој ускладиштено све памћење људског рода и истовремено је тумач људске мисли.
Једноставно, свет без књиге је
свет дивљака – навео је Јешић.
Тиме је нови директор старчевачког Дома културе званично

отворио реновирану библиотеку, изразивши наду да ће она
ускоро понети име Данила Киша, чијим речима је и завршио
обраћање: „Нису опасне све књиге, опасна је само једна”.
Два дана касније, у суботу,
3. новембра, у Јабуци је обележен велики јубилеј – 50 година рада библиотеке Дома
културе „Кочо Рацин”. Тим поводом одржано је књижевно
вече Јелене Бачић Алимпић,
која је промовисала своју последњу књигу, под насловом
„Кофер из Берлина”.

Истом згодом је наведена
установа, заједно с локалним
удружењем жена „Златна јабука”, у знак захвалности и посвећености књизи, уручила поклоне најстаријој читатељки
(Минерва Терпенка), као и најмлађој (Маша Гаћеша) и најактивнијој (Владислава Масникоса).
По ред оста лих, го сти ове
прославе били су директори и
библиотекари сеоских домова
културе, представници јабучких установа и институција и
многобројни посетиоци библиотеке.
Слављеничкој атмосфери допринели су торта и музички акорди бенда „Маxис” из Јабуке.

Стареево

Мужјак стар око два месеца тражи
удомитеља, јер се због неодговорних власника нашао на улици, а пре
тога је живео у стану. Претпоставља се да је, као у многим другим
случајевима, животиња вероватно
удомљена без разматрања свих важних аспеката или сагласности осталих укућана.
Жућко је веома живахан мацан, а нарочито обожава да се
мази.
Све друге информације могу се добити на телефон 063/130-73-91.

Малац
Овај малиша пронађен је на
улици, где га је неко од нехуманих суграђана оставио на
милост и немилост окрутног
света, то јест да се тако нејак
суочава са опасностима које
вребају са свих страна.
У питању је мужјак, стар око
два месеца, који ће бити нижег раста, а недавно је очишћен од глиста и других паразита.
Малац је веома живахан и разигран – права је мала чигра,
а све друго може се сазнати преко телефона 062/250-889.

Све информације
се могу добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ ЏУДИСТА НА
СТАРОМ КОНТИНЕНТУ

АНДРЕА ШАМПИОН ЕВРОПЕ
У мађарском граду Ђеру прошлог ви кен да одр жа но је
Европско првенство у џуду за
млађе сениоре (такмичари до
23 године). Првог дана такмичења Србију је представљала панчевачка гимназијалка и члан ЏК-а Црвена звезда Андреа Стојадинов. Иако
још увек јуниорка, она је доминантно освојила прво место са четири ефектне победе ипонима и окитила се титулом шампиона Европе.
Андреа је у првом колу савладала турску џудисткињу Бедер Тукче, а онда је, за свега

46 секунди, тријумфовала у
другом колу над Белгијанком
Елен Саленс. Наша суграђанка се у полуфиналу састала с
Рускињом Елисаветом Степановом, која јој је задала и највише мука. Рускиња је повела, али онда је Андреа показала свој карактер и одлучност да се и са овог првенства
врати с медаљом. На средини
борбе пласирала је технику
хараи гоши, бацила је ривалку на ипон, а себи омогућила
пласман у финале.

Борба за титулу шампиона
с Рускињом Даријом Пишкалевом била је прави рат на
татамију. Први Андреин напад уродио је плодом, али је
Рускиња изједначила већ у
следећој акцији и преузела
ини ци ја ти ву. Ипак, мла да
Панчевка је искористила један тренутак непажње своје
ривалке и сјајним потезом
решила меч у своју корист.
– Пресрећна сам. Пре две
недеље сам освојила бронзу
на јуниорском светском првенству, а сада сам већ и
шампион Европе. Ова годи-

на је веома успешна за мене, али још није готова, трудићу се да оправдам поверење селектора и да освојим још медаља. Искористила бих ову прилику да поздравим све професоре Гимназије „Урош Предић” и да
им захвалим – рекла је нова
пр ва ки ња Евро пе Ан дреа
Стојадинов.
Нема сумње да од ове сјајне спортисткиње тек треба
очекивати добре резултате.
Андреа, свака частД

ВЕЛИКИ ТУРНИР У КИК-БОКСУ

ОГЊЕН НАСТАВИО НИЗ ПОБЕДА
Наш главни град је прошлог
викенда окупио најбоље кик-боксере у региону, који су се
надметали на великом интернационалном турниру под
називом „Трофеј Београда”. У
конкуренцији бораца из Хрват-

ске, Македоније, БиХ и Србије наш суграђанин Огњен
Драгојерац наставио је победнички низ, па је освојио
још једно златно одличје.
– Вредно сам радио са својим тренером Зораном Ставревским. Он је стално уз мене. Тренирамо по неколико
пута недељно, а највише радимо на индивидуалној ручној техници. Велику захвалност дугујем и тренеру Жељку Вуковићу из КБК-а Нови
Београд. Све ово је у ствари
припрема за највећи догађај
који нас ускоро очекује. Наш
главни циљ је Светско првенство које ће у фебруару наредне године бити одржано у

Сарајеву – каже Огњен Драгојерац, вишеструки државни првак, шампион Балкана
и освајач европских купова.
У суботу, 3. новембра, Оги
је у свом првом мечу савладао ривала пошто су судије

прекинуле борбу у другој рунди. Финале је било на програму сутрадан, када је Драгојерац одмерио снаге с борцем из БиХ. Још једном је
доминирао у рингу, али је
овог пута свог противника
приморао на предају у трећој рунди.
Огњен Драгојерац је тако
освојио и шесту златну медаљу у овој години и наставио
фантастични низ без пораза.
Поред тога што је одличан у
рингу, он је и тренер КБК-а
Српска Спарта, чији чланови
вежбају на новој локацији, у
Улици војводе Радомира Путника 8, уторком и четвртком
од 19.40 и суботом од 17.30.

Петак, 9. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ПУКЛА СТОТКА НА СТРЕЛИШТУ
Тамиш декласирао
Беовук
На реду је Дунав
Играчи и стручни штаб Тамиша поставили су ствари на своје место у Кошаркашкој лиги
Србије. После премијерне победе над Металцем и три узастопна пораза од објективно јачих ривала момци које предводи тренер Бојан Јовичић убедљивим тријумфом у петом колу показали су да ће и ове године играти запажену улогу у
дуелима с најбољим српским
тимовима.
У Хали спортова на Стрелишту гостовао је Беовук, одувек
неугодан противник за све ривале у КЛС-у, који је пре почетка дуела имао исти скор као
и тим из нашег града и вероватно своју „рачуницу”. На другој страни, Душану Кнежевићу
и његовим саиграчима тријумф
се наметао као императив, јер
би евентуални кикс умногоме
пореметио атмосферу у екипи... На срећу бројних поклоника игре под обручевима у
нашем граду, све је испало баш
онако како су и желели: Тамиш–Беовук 108:75, по четвртинама: 34:16, 32:26, 22:13 и
20:20.
Од самог почетка утакмице
било је јасно да су играчи Тамиша у дуел ушли веома расположени и мотивисани. Серију поена отворио је Александар Илкић, наставио ју је Бојан Крстовић поготком за три
поена, а онда су кош Беовука
почели да „затрпавају” и сви
остали играчи Тамиша.

Питање победника као да је
било решено већ у првој четвртини, у којој су Панчевци
постигли чак 34 поена. Сјајно
шутерско вече настављено је и
у другом делу сусрета, а у тих
десет минута кошаркаши Тамиша били су прецизни чак 32
пута, па се на одмор отишло с
фантастичних 66:42.
– Овог пута смо одрадили
све оно што је тренер захтевао
од нас, па резултат није изостао. Послужио нас је шут на
овој утакмици и заслужено смо
освојили вредне бодове. Идемо даље, вредно тренирамо и
спремамо се за следећа искушења – рекао је Стефан Митровић, играч Тамиша.

Утакмицу су обележили чврста игра, с много фаулова, али
и невероватан шут и чврста одбрана домаћег тима. Кошаркаши домаћег тима постигли су
чак дванаест „тројки”.
– Прибојавали смо се овог
сусрета, јер је Беовук неугодан
противник. Ипак, гости овог
пута нису одговорили адекватно на нашу игру, а нама је овај
дуел био од изузетног значаја.
Једноставно, морали смо да га
добијемо. Направили смо велику разлику на почетку, па је
цела утакмица касније ушла у
миран ток. Само у првом полувремену моји момци су убацили много „тројки”, па смо се у
овом мечу искупили за бројне

промашаје до сада. Надам се
да се нисмо истрошили, јер
нам треба још оваквих наступа
– кратко је анализирао утакмицу на конференцији за новинаре тренер Тамиша Бојан
Јовичић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Митровић (шест поена), Чабрило (10), Илкић (11),
Радовић (шест), Крстовић (13),
Кне же вић (два), Тор њан ски
(17), Шушић (три), Јековић
(19), Смиљанић (17) и Лабудовић (четири поена).
Тамиш сада има скор од две
победе и три пораза, а наредног викенда му предстоји дуел
у Старим Бановцима против
Дунава.

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

„ДРУЖИНА” ОСВОЈИЛА ТИТУЛУ
орошлог викенда у Панчеву је
одржано финале Купа Србије
у гађању из серијске ваздушне
пушке, на коме се надметало
шест екипа са по шест чланова (из сваке категорије по један такмичар).
Шампионску титулу је освојила екипа Стрељачке дружине „Панчево 1813”, испред тимова из Врања и Инђије. Гађали су: пионири Алекса и Ива
Ракоњац, јуниори Стефан Рађеновић и Теодора Кондић и
сениори Далибор Павловић и
Марина Вељковић.
Овим је завршена и манифестација „Дани стрељаштва”,
поводом празника града Панчева, у оквиру које су у нашем

граду организована три такмичења, а приређене су и изложба осликаних мета и слика,
као и прослава петнаестогодишњице рада ликовне секције и
205 година постојања Стрељачке дружине „Панчево 1813”.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ТАКМИЧЕЊЕ НАЈМЛАЂИХ РАГБИСТА

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УСПЕСИ

БОРАЦ ПРВАК СРБИЈЕ

Чланови качаревачког Џудо
клуба Јединство прошлог викенда су учествовали на јаком
међународном турниру „Илинден опен”, који је одржан у Софији. У конкуренцији преко 800
младих бораца Качаревци су
постигли запажене резултате.
Најсјајнија одличја су освојили Андријана Кртенић, Петар Новаковић и Илија Анђеловић, а бронзама су се окитили Марта Пешић, Кристијан
Лехни и Василије Стошић. Иако су добро радили, без одличја су остали: Растко Анђеловић, Николина Тошић, Александра Димитровски и Михајло Анђеловић.
Такође прошлог викенда, у
италијанском граду Бергаму џудиста Јединства Немања Нишић освојио је сребрну медаљу.
У исто време кадетска репрезентација Србије учествовала је
на турниру у Минхену, где је
освојила најсјајније одличје.

Лазар Албијанић, члан ЏК-а
Панчево, који се надметао у
категорији до 66 кг, дао је велики допринос освајању шампионске титуле.

У Београду је у недељу, 4. новембра, одржан финални турнир Првенства Србије у рагбију за петлиће и пионире.
Најмлађи рагбисти старчевачког Борца остварили су велики успех победивши све конкуренте, па су на крају титулу
шампиона државе донели у
Старчево.
– Ово је велики успех. Хвала
нашем тренеру Радивоју Ћосићу који нас је свему научио
– рекао је капитен Борца Марко Ђурановић.
У конкуренцији пионира Борац је заслужио титулу вицешампиона државе. Тријумфовала је Црвена звезда, која је
једина успела да савлада мале
Старчевце ове године.
– Сјајан резултат за овако
мали клуб као што је наш. Уложили смо много труда и рада,
али без помоћи Града и Спортског савеза Панчева не бисмо
успели. Верујем да смо оправ-

ФОТО: Владимир Стојшић

дали поверење – истакао је Радивоје Тасковић, председник
РК-а Борац.
У Старчеву рагби дани теку...

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЈЕЛЕНА НАЈБОЉА
У Молу је прошлог викенда
одржан велики међународни
турнир у рвању, на ком су одличне резултате остварили и
такмичари РК-а Динамо.
Јелена Крстовић је освојила
најсјајније одличје, а дронзама

су се окитили Јована Вићентић и Стефан Тодосијевић.
Боје Рвачког клуда Динамо дранили су и Немања Тишма, Михајло Вујиновић и Алекса Јовић.

ТРОФЕЈИ ЗА СПАРТУ
Такмичари Пливачког клуда
Спарта из нашег града имали
су много успеха у протеклом
периоду.
На митингу „Полетарац” у
Новом Саду Дуња Стоев је освојила средро на 200 м краул и
дронзу на 100 м леђно.
Прошлог викенда је одржан
и велики међународни митинг
у Зрењанину.
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ФАВОРИТ СЕ ПРОВУКАО ПОРЕД ПЕСКАНЕ

Овог викенда
Одбојка

Железничар оодио до
последњег минута

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 19 сати

Следи гостооање
лидеру
Лепа фуддалска представа виђена је прошлог викенда на терену СЦ-а „Младост”. Домаћа
„дизелка”, једно од најпријатнијих изненађења ове јесени у
Српској лиги „Војводина”, угостила је Братство из Пригревице, тим који је већ неколико
сезона у самом врху трећег ранга такмичења, а у дуел четрнаестог кола ушао је као први
пратилац лидера из Куле.
Гости су дили апсолутни фаворити у прошлонедељном сусрету, а на крају су се радовали
једном доду, који су освојили
дуквално у последњем, али и
једином шуту на гол домаћег
тима: Железничар–Братство 1:1.
Од самог почетка утакмице
Данило Ковачевић и његови саиграчи наметнули су свој стил
игре. Нису се уплашили фаворита, иако су дили свесни да
су опасни гости спремни да казне и најмању грешку.
У првом полувремену није
дило голова, а прави фуддалски рат распламсао се после
одмора. „Дизелка” је играла
своју игру и вредала прилику
да угрози голмана гостију. У
57. минуту Војкан Сарајлин је
дио најдлижи поготку, али га
је голман Братства непрописно зауставио ван свог шеснаестерца, па је оправдано додио
црвени картон.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – НОВИ САД
субота, 16 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАНОНИЈА
недеља, 13.15

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Пожаревац: ПОЖАРЕВАЦ – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–МОКРИН
субота, 17.30
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–ИНЂИЈА
субота, 19 сати
Долово: ДОЛОВО – Н. ПАЗОВА
субота, 20 сати

Само десетак минута касније уследило је велико славље и
на терену и на тридинама. Капитен Ковачевић се најдоље
снашао после проигравања Сарајлина и послао је лопту тамо
где је око 300 посетилаца и желело да је види – у мрежу гостујућег тима.
Железничар је успео да контролише утакмицу све до њеног самог финиша, готово до
последње секунде. Када се очекивао крај утакмице, у надокнади времена, за госте је досуђен слододан ударац, који је
извео Огњен Швељо, један од
најдољих играча Братства. После његовог шута лопта је завршила у мрежи иза голмана
Катанића.

– Штета. Наивно смо изгудили два дода. Братство је можда најдоља екипа у лиги, али
успели смо да је надиграмо.
Гости су постигли гол из јединог шута. Шта је – ту је. Иако
доли када се гол прими на овакав начин, радује ме што играмо додро. Следи нам тешко гостовање у Кули. Хајдук је лидер првенства и неће нам дити
лако, али идемо да се надигравамо – рекао је после меча видно утучени капитен Железничара Данило Ковачевић.
„Дизелка” је тренутно на петом месту на тадели, са 24 дода.
– Нисмо имали среће иако
смо ди ли до љи про тив ник.
Штета, али морамо даље. Да
нам је неко пре почетка утак-

мице понудио нерешен резултат, вероватно дисмо га одмах
прихватили, јер су гости заиста изванредан тим. До краја
јесење сезоне остала су још три
кола, а ми ћемо покушати да
освојимо што више додова и
тако остваримо зацртани циљ
пре почетка првенства – истакао је Горан Мрђа, шеф стручног штада Железничара.
Фуддалери Младости су у
Омољици савладали Пролетер
с 3:1, у 12. колу Војвођанске
лиге „Исток”.
Голове за екипу коју предводи тренер Марјан Спасић постигли су Додић, Вукајловић и
Гиговић.
Младост је сада на седмом
месту, са седамнаест додова.

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО–НАФТАГАС

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
С. Бановци: ДУНАВ–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ОМЛАДИНАЦ
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ – РУ КОШ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН
Панчево: ДИНАМО–ШИМАНОВЦИ
недеља, 18 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Кула: ХАЈДУК–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Црква: БАК–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ДОЛИНА
Гај: ПАРТИЗАН–СТРЕЛА
Старчево: БОРАЦ–РАДНИЧКИ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДУНАВ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (У)

Прошлонедељни
резултати

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ
Јована Богдановић је освојила дронзане медаље на 50 и
200 м прсно у апсолутној категорији. Одличан је дио и Милош Спасић (ФИНА судија),
који је дез грешке одавио улогу стартера.

ДВА ТУРНИРА –
МНОГО МЕДАЉА
Каратисти Младости из нашег
града учествовали су на два
квалитетна турнира прошлог
викенда.
На међународном „Купу сунца” у Београду наши суграђани су освојили три златне и
дронзану медаљу, па су проглашени за најуспешнији клуд
у дордама.
Најсјајнија одличја су зарадили Лара Печеница, Лазар
Петковић и Младен Големовић, док се Софија Стефановић окитила дронзом.
Младост је остварила одличне резултате и на „Купу ослодођења Пожаревца”.

ДОЛАЗЕ ЗВЕЗДА И НОВОСАЂАНИ
Утакмицама седмог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за додове у Суперлиги за оддојкашице. Панчевачке „лавице” су на програму имале тешко гостовање у
Лајковцу, где су одмериле снаге с лидером на тадели и једином непораженом екипом у досадашњем шампионату.
Као што се и очекивало, оддојкашице из нашег града нису могле да начине изненађење, па су додови остали у Лајковцу: Железничар–Динамо 3:0,
по сетовима: 25:17, 25:19 и 25:9.
Коначан исход довољно говори о односу снага на терену.
Девојке које с клупе предводи
тренер Никола Јерковић колико-толико су парирале великом фавориту само у прва два
сета, а онда су „нестале” с паркета лајковачке хале.
Већ у наредном колу пред
„лавицама” ће дити ново велико искушење. У Халу спортова
на Стрелишту долази Црвена

звезда, екипа која увек наступа с највишим амдицијама и
коју предводи дугогодишњи
тренер Динама и први сарадник селектора репрезентације
Александар Владисављев. Биће
то додра прилика за све поклонике игре преко мреже у нашем граду да дођу у што већем

КРОС ЛИГА „ФРАЊО МИХАЛИЋ”

ПАНОНИЈИ ТРИ ЗЛАТА

Златне медаље су освојили:
Лука Брајовић, Дамјан Стојановић, Дуња Дамњановић, Маша
Јованов, Уна Терзић и Анастасија Крстић. Средром су се окитили: Филип Јевтић, Огњен Дамњановић, Теодора Митровић и
Јована Татаров, а дронзе су зарадили Јован Милетић, Тамара
Гавриловић и Лука Костић.

Стране припремио

Александар
Живковић

Одбојка

У Београду је у судоту, 3. новемдра, одржа но че твр то ко ло
Крос лиге „Фрањо Михалић”. АК Панонија
из нашег града представио се са четири
атлетичарке, које су
се надметале у катего ри ја ма атлет ских
школа и пионирки.
Прву златну медаљу
Панонији је донела Хана Јарамаз у трци на 500 м, потом је најсјајније одличје освојила и Ана Драгојевић у надметању на 1.000 м, а успех „панонки”
наставила је Миља Остојин, која
је тријумфовала у трци на 1.500
м. Анђела Кићовић је на циљ
стигла осма, што је додар пласман с одзиром на то да до сада
није наступала на кросевима.

Од ли чан је дио и наш су гра ђа нин Урош Осто јин, ко ји је осво јио зла то у тр ци
мла ђих ју ни о ра и по след њи пут на сту пио у дре су де о град ског Пар ти за на, јер у
де цем дру пре ла зи у Па но ни ју.
Атлетичаре и атлетичарке из
нашег града предводио је тренер Саша Стојиловић.

дроју у „храм спорта”, да помогну оддојкашицама Динама
у важном мечу, али и да поздраве човека који је недавно
с националном селекцијом Срдије постао првак света.
Оддојкаши Борца су још једном одрадовали своје навијаче
и наставили су подеднички низ

у Првој лиги. Екипа коју предводи тренер Душан Јовић прошлог викенда се уздигнутих
руку вратила с неугодног гостовања у главном граду: Железничар–Борац 1:3, по сетови ма: 20:25, 14:25, 25:16 и
15:25.
Оддојкаши Борца су одлично започели овај дуел, релативно лако су повели са 2:0 и када
се очекивао дрзи крај сусрета,
уследио је пад у игри старчевачког тима. Млада екипа Железничара користила је све грешке гостију и успела је да се
врати у меч. На срећу навијача
Борца, то је дило све од домаћина у овом дуелу. Старчевци
су у четвртом сету поново преузели контролу над утакмицом,
па су искусно, дез великих продлема, меч привели крају и
освојили нова три дода.
Борац је сада на четвртом
месту на тадели, са 16 поена, а
наредног викенда дочекује Нови Сад.

СТРЕЛИЧАРСКИ ТРОФЕЈ БЕОГРАДА

НОВИ РЕКОРДИ, ПЕХАРИ...
Традиционални турнир у стреличарству под називом „Трофеј Београда” одржан је у недељу, 4. новемдра, у земунској
дворани „Пинки”. СК Панчево
се на том престижном надметању представио с дванаест
стрелаца, који су постигли одличне резултате.
Златне медаље су освојили
јуниорка Бардара Бекић и пионир Лазар Андреев, одоје у
гађању олимпијским луком, те
сениори Марија Људинковић
и Стефан Жикић, који су гађали компаунд стилом. Средрна
одличја су заслужили кадет
Стефан Кљајић и ветеран Недојша Стојановић. Сениорски
тим СК-а Панчево у саставу:
Дејан Форго, Дејан Јакод и Душан Грдић зарадио је дронзу у

СУПЕРЛИГА
жене
Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО

3:0

ПРВА ЛИГА
Београд: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ

1:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Н. Пазова: МЛАДОСТ – ОДБОЈКА 013

3:1

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–КИКИНДА

31:22

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ТОПЛИЧАНИН 39:26
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Бајмок: РАДНИЧКИ–ДОЛОВО
мушкарци
Апатин: АПАТИН–ДОЛОВО
Вршац: МЛАДОСТ–ЈАБУКА

30:28
21:32

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Сомбор: СОМБОР – ОРК ПАНЧЕВО

39:35

41:34

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БЕОВУК

108:75

ПРВА СРПСКА ЛИГА
С. Митровица: СРЕМ – КРИС КРОС

73:49

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Рума: РУ КОШ – ДИНАМО
Шид: ПАРТИЗАН–МЛАДОСТ
С. Пазова: С. ПАЗОВА – ЈЕДИНСТВО

75:66
54:84
100:85

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БРАТСТВО

1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР

3:1

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

0:0
0:0
1:2
0:0
3:2

ШАХОВСКИ КУТАК

Wynne
8
7
6
5

надметању олимпијским луком, даш као и кадети Јован
Шпехар и Ана Велимиров.
Треда нагласити да је Марија
Људинковић поставила нови
државни рекорд, с 571 кругом,
као и то да је пехар намењен
најуспешнијем младом такмичару отишао у руке Лазара Андреева.

4
3
2
1
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Мат у два потеза
(решење из прошлог дроја: Дд2)
Издор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

КО ЈЕ СЛЕДЕЋИ?
Максималан учинак
Динама
Побеђују и девојке
„Жуто-црни” настављају победнички
поход кроз Суперлигу. Прошлог
викенда на програму је било шесто
коло најјачег рукометног надметања
у нашој земљи, а момци које предводи
тренер Иван Петковић остварили су
и шести тријумф: Динамо–Кикинда
3С:22 (С4:С2).
Фантастичан
почетак
нове
првенствене трке за бодове плод је
сјајне атмосфере која влада у табору
Динама, али и преданог рада момака
који у сваку утакмицу улазе с великом
жељом за победом. Изгарају на терену
за сваку лопту, за сваки освојени педаљ
терена, за блокаду, за сваки погодак...
Када популарни „вукови с Тамиша”
тако играју, онда тешко може да им
се одупре и много јачи ривал од иначе
веома добре Кикинде.
Тако је било и прошле суботе у Хали
спортова на Стрелишту. Равноправна
борба одвијала се само у првих
двадесетак минута утакмице, а онда
су Петкови момци додали гас... Вељко
Милошевић је сјајном реакцијом „на
црти” поентирао за СС:С0, а већ у
следећем нападу Ненад Вучковић је

Игра

лиги и то ме изузетно радује и
користим ову прилику да још једном
честитам мојим момцима на томе.
Испунили су све задатке, играли су
пожртвовано, борбено. Начин на који
побеђујемо значи да смо у прелазном
року погодили с појачањима. Поносан
сам што сам тренер овог тима Динама.
Пред нама су два гостовања, у
Суботици и у Новом Пазару, али ми
на сваку утакмицу идемо са жељом
да тријумфујемо – рекао је тренер
Динама Иван Петковић.
Најефикаснији у редовима „жуто-црних” био је Милош Костадиновић,
са седам голова. Иван Димитријевић
је био прецизан шест пута, а Ненад
Вучковић је пет пута савладао
противничког голмана.
Серију победа наставиле су и
рукометашице ЖРК-а Панчево. Оне
су у шестом колу Супер Б лиге на
свом терену савладале Топличанин
из Прокупља с 39:26 (С9:СС).
Био је то меч у коме се питање
победника није постављало ниједног

тренутка. Девојке које предводи тренер
Марко Крстић доминирале су од првог
до последњег минута, а већ у осмом
минуту имале су предност од 8:С. С
обзиром на то да је све текло по плану,
најискусније играчице, Светлана
Ничевски и Марија Милићевић, нису
ни улазиле у игру. На голу је још
једном била одлична Сања Павловић,
а прилику је добила и Марија
Лазаревски.
Панчево је играло у саставу: Марија
Лазаревски, Невена Џелајлија (четири
гола), Невена Којић (један), Невена
Станишковић (шест), Ивона Пешић,
Сања Павловић, Светлана Ничевски,
Александра Васић (пет), Катарина
Шуберић (седам), Ивана Цветиновић
(седам), Јована Јовановић (девет
голова), Теодора Станојевић и Марија
Милићевић.
Девојке ЖРК Панчева после шест
кола имају скор од пет победа и једног
пораза, а у наредном колу гостују у
Пожаревцу.
А. Живковић

СУПЕР ВЕТЕРАНКЕ

бацио одличну контру за Милоша
Костадиновића, а овај је у лету лопту
ухватио једном руком и јурнуо ка голу
Кикинђана. Ефектан погодак најбољег
актера утакмице подгрејао је
атмосферу у дворани и натерао је
тренера гостију да затражи тајм-аут.
Није вредело. Голман Златановић је
фантастично одбранио ударац
Кикинђана, „севнула” је још једна брза
контра, а Баруџић је био неумољив за
С4:СС.
Још бољу игру Динамо је пружио у
другом полувремену. Капитен Бранко
Радановић и Вељко Милошевић
„царовали” су у одбрани домаћег тима
и били готово непрелазни бедем за
Кикинђане. Гости су покушавали на
разне начине да се одупру „панчевачкој
машинерији”, форсирали су игру без
голмана, с више играча у нападу, што
је
Дистолу,
Вучковићу
и
Димитријевићу омогућавало да
постигну ефектне поготке преко целог
терена и таквим потезима измаме
салве аплауза многобројних гледалаца.
– Кикинда је одличан тим, клуб с
високим буџетом. Мало сам се
прибојавао овог дуела. У првом
полувремену смо играли нешто
слабије, али смо се у наставку
утакмице пронашли. Одбрана је још
једном била кључ победе. Динамо је
тим с најмање примљених голова у

У Руми је недавно одржан велики међународни турнир рукометних
ветерана, на коме су се надметале екипе из осам земаља.
Ветеранке Динама су у групи савладале Војводину, Фрајле и
Медицинар, па су као првопласиране у полуфиналу одмериле снаге са
екипом Кроације из Славонског Брода. Сусрет је окончан без победника
(9:9), али даље се пласирао хрватски тим, јер је боље изводио пенале –
11:10. У борби за треће место наше суграђанке су савладале ривалке из
Словеније с 10:6.
Поред бронзаних медаља, у Панчево је стигао и трофеј намењен
најбољем голману на турниру, а заслужила га је Јелена Јовановић.
Боје Динама су браниле: Вера Битевић, Марија Крстић, Снежана
Милићев, Биљана Зубић, Наташа Војин Станчуљ, Марика Алити, Гоца
Дурић Бабић, Драгана Антонијев, Зорица Јованов, Јасмина Дангубић,
Бранка Вуковић, Јелена Јовановић, Слађана Филиповић, Зорица Марков
и Мирјана Косановић.

Постоји она с лоптом између обруча или голова.
Преко мрежа.
Тениских, одбојкашких...
Или друштвених.
Речима.
Или сликама.
И сенке знају да се играју.
Ипак, најлепша је дечја игра.

Капија
Кад си напољу, сам, кад ти је хладно...
Кад ти не иде, кад ниси сасвим свој.
Ако решиш да то мењаш.
Потребно ти је да отвориш неку од капија.
Сопственог ума, јер то даје ширину.
Или дома свог.
Свакако и срца и душа драгих особа.
Ту је, у ствари, дом.

И боја
Створити животни колорит, врашки је тежак посао.
Мораш скоро непрестано да мислиш.
Мада, и сивим ћелијама је потребан одмор.
Баш зато да би могле да стварају.
Слике.
И речи.
Боју свакодневице.
То свако мора сам.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Александра
Јеротић,
домаћина:

Марко Петровић,
промотер:

– Наредни викенд
ћу провести са својим дететом. Шетаћемо и уживаћемо.

– Вероватно ћу отићи у
биоскоп да гледам домаћи филм „Јужни ветар”.

Марија Пешић,
економиста:
– Видећу се с пријатељима и дечком. Погледаћу
неки филм и читаћу књигу.
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