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Награде у две кључне области: образовању и привреди
Све почасти Јовићу
и Лончару
„Размишљамо стратешки,
а не уско интересно,
Панчево предњачи”,
рекао је градоначелник
Иницијативни пројекат
„Панчево, диоптрија
оптимизма”
Свечаном академијом у великој сали
Културног центра у среду, 8. новембра, обележен је Дан града Панчева.
Том приликом уручено је највише
градско признање – Новембарска
награда двојици овогодишњих лауреата: професору Михајлу Јовићу за
област образовања и Жозефу Лончару за област привреде.
У програму су учествовали Панчевачко српско црквено певачко друштво, под диригентском палицом
Вере Царине, Тамбурашки оркестар
МШ „Јован Бандур”, глумица Софија
Јуричан и њен колега Миленко
Павлов, КУД „Станко Пауновић
НИС–РНП” и АКУД „Шпанац”.
О конкретним залагањима
Градоначелник Саша Павлов је говор
започео пожелевши добродошлицу
председнику Скупштине града
Тиграну Кишу, његовој заменици
Весни Арсеновић, одборницама и
одборницима, добитницима награда,
гостима из иностранства, представницима републичких и покрајинских
органа, локалних установа и институција, полиције, војске и безбедносних органа, цркава и верских заједница, као и осталим пријатељима,
Панчевкама и Панчевцима.
Рекао је да сматра да је овај догађај прави тренутак и место да све
присутне и ширу јавност извести о

конкретним залагањима и активно сти ма локал не само у пра ве и
додао:
– Стратешки приоритети о којима
сам овде говорио прошле године не
остају мртво слово на папиру, већ
добијају конкретну форму која ће се
у најпозитивнијем смислу одразити
на све оне што у Панчеву живе и
раде. Опредељење свију нас који у
овом тренутку чинимо владајућу
већину јесте да будемо добри домаћини, а добар домаћин кућу не прави
само за себе, ради себе и док је њега,
него за своје потомке и генерације
које долазе. Зато размишљамо стратешки, а не уско интересно.
Казао је да локална самоуправа
стално настоји да подиже ефикасност и квалитет услуга које пружа,
те да олакшава процедуре што су у
њеној надлежности.

– Непрекидно радимо на томе да
се инвестиције могу лакше реализовати. Уводимо новине и развијамо
нове механизме за доступност улога
и информација, а по много чему смо
препознатљиви као пример најбоље
праксе. Од прошлог Дана града до
данас Панчево је проглашено за најтранспарентнију локалну самоуправу у Србији, локални парламент је
проглашен за најодговорнији у нашој
земљи, Градски услужни центар је
кроз пројекат урбаног партнерства
Светске банке целом свету представљен као пример најбоље праксе.
Панчево предњачи – рекао је Павлов.
Иницијатива за модернизацију
Објаснио је потом да целокупни јавни сектор посвећено ради на обезбеђивању бољих услова за развој привредних субјеката, унапређењу
пословног амбијента и отварању

нових економско одрживих радних
места.
– Све иницијативе су у складу с
развојним циљевима у области
локалног економског развоја, који су
дефинисани у Стратегији развоја
града за период од 2014. до 2020. У
последње две године Град је убрзано
улагао велика средства у радове на
инфраструктурном опремању гринфилд „Пословне зоне север”, где се
очекују нове инвестиције, пре свега
нови производни капацитети. Ова
зона је данас комплетно инфраструктурно опремљена. У овом тренутку,
уз финансијску подршку Управе за
капитална улагања АП Војводине,
покрећемо радове на изградњи нове
саобраћајнице, чијом реализацијом
ће бити у потпуности завршен
општински пут с јужне стране комплекса – казао је градоначелник.
Према његовим речима, Град је у
складу са својим финансијским
могућностима започео реализацију
још једног приоритетног пројекта –
изградњу прве од три фазе потамишког колектора: за прву фазу радова
Град је из буџета издвојио 1,8 милиона евра. Павлов је истакао следеће:
– Изградња колектора повећаће
поузданост система градске канализације, те ће омогућити прикључење
и других нових корисника – преко
20.000 наших суграђана с Карауле и
из Малог рита. Тако ће се спречити и
загађивање земљишта и вода. Комплетна реализација ова два пројекта
је од суштинског значаја за развој
града, јер омогућава стварање стамбених и пословних зона. Радили смо
и на водоснабдевању северних села и
тај велики посао је при крају. Неопходно је поменути и пројекат „Банатско сунце за све” којим је модернизован рад топлане на Котежу, као и оно
што следи – санацију Хале спортова
на Стрелишту.
» Наставак на страни 5
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Среда, 8. новембар, 7.00. Сан ми пресеца звук будилника. „Још само пет
минута...”, промрмљам одлажући аларм.
Пет минута касније... Ћерка ме буди грабећи са стола нови таблет –
једино што ова нова генерација носи у школу уместо торбе пуне књига.
Љуби ме и декламује распоред: пошто је Дан града, часове имају само до
поднева, након тога се у школи приређује свечани ручак, а у госте им
долазе другари из Сингапура и Јапана. Допутовали су с професорима
како би се упознали са експерименталним панчевачким образовним програмом захваљујући коме наши ђаци годинама постижу најбоље резултате на PISA тесту. Ћеркица весело излази и хита ка школском минибусу
који је чека пред зградом.
Мимоилази се с достављачем који ми уручује пакет са седмодневним
залихама органске хране пристигле из панчевачких села. По одлуци градоначелника сви грађани једном недељно бесплатно добијају намирнице
које, потпомогнути средствима из градског буџета, узгајају најбољи пољопривредници, по којима је Панчево чувено широм планете. Извози се и
на Исток и на Запад, а године су толико родне да претиче и за све нас...
Спремам се и одлазим у Дом здравља на обавезно бељење зуба. Уредба
градских власти прописује да су неговање здравља и лепоте обавезни за
Панчевке и Панчевце, а сви прегледи и посете салонима лепоте финансирају се из посебног фонда. Услуге плаћају само они који се не одазову позивима на скрининге и третмане, па се разболе, благо поружне или изгубе
заштитни знак свих становника Панчева: осмех.
Гледам кроз прозор укусно уређене чекаонице Дома здравља и уживам у погледу на велелепну зграду савременог, највећег у Европи, Дијагностичког центра Опште болнице. Оглашава се мој службени ајфон –
стигао је подсетник на данашњи распоред рада редакције. Синиша прати централну прославу поводом Дана града, на којој ће бити угошћене
делегације из свих земаља света. Након тога иде на седницу Градског
већа, где ће се разговарати о ребалансу буџета и расподели вишка од
десет милијарди евра. Баш ме занима колико ће крајем године исплатити на рачуне грађана! Прошли пут је била лепа свота... Мира извештава
са симпозијума у Културном центру где странци уче како направити
програме који током читаве године привлаче реке посетилаца из целог
света. Глигорић иде у Полицијску управу – тамо инострани криминолози од наших краду занат и покушавају да схвате како то да нам је затвор
празан, а стопа криминала нула. Живковић прати доделу плакета нашим
спортистима који су и ове године прваци света у... па, у свему. Није ни
чудо, с обзиром на то какве сале и тренере имамо и колико се улаже у
спорт! Марина ће обићи јавна предузећа како би проверила хоће ли нам
и наредне године комуналије бити бесплатне. Испоставило се да су пројекти који се тичу коришћења енергије сунца и ветра и рециклаже били
пун погодак! Јордан ће припремити репортажу с туристичког конгреса
на коме ће бити речи о успешној сезони панчевачког аква-парка, једног
од најлепших на свету, и „Панчоленда”, атракције која је „Дизниленд”
довела на ивицу банкрота. Колега Станижан ће бити у јужној зони. Тамо
се одржавају предавања о начинима на које панчевачке фабрике производе чист ваздух за цео Балкан. Мој задатак је да пропратим дешавања
у Геронтолошком. Инострани новинари долазе да направе репортаже о
најстаријим људима на планети који срећно живе у Панчеву. Након тога
сви се окупљамо на пријему код првог човека града...
Док ми зубар поправља осмех, ја се преслишавам. Сваки пријем код
градоначелника почиње изговарањем десет градских заповести: 1. Воли
себе, свој град и читаву планету; 2. Помози другима; 3. Не такмичи се,
већ сарађуј; 4. Увек се осмехуј; 5. Не чини другоме оно што не желиш да
он чини теби; 6. Чувај природу; 7. Улепшај живот себи и свима око себе;
8. Захвали на свему што имаш; 9. Веруј у позитиван исход; 10. Устај,
закаснићеш на посао! Молим? Каква је ово... Ау, човече!
Среда, 8. новембар, 8.15. Ћерка ме буди и моли ме да јој на леђа ставим ранац који би и мени сломио кичму. Тражи ми 2.000 динара за другу од девет рата за екскурзију и паре за ужину. Празним новчаник. Киша
пада, зуб ме боли, немам пара за зубара, а нисам ни заказала. Бришем
крмеље и присећам се сна с киселим грчем на лицу... Данас је Дан града.
Јака ствар. Пих!

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Дневна мора

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Баук за наук
Пре сто година одиграла се Октобарска револуција. Догађај који је неповратно променио свет.
Тачно 7. новембра (или 25. октобра по јулијанском календару) бољшевици су освојили Зимски дворац
у тада шњем Петрогра ду, односно
власт у Русији, потоњем Совјетском

Савезу. Тим чином почело је најновије доба, како су га звали исконски
комунисти.
С друге стране, за поражене, пре
свега поборнике цара Романова, то је
био увод у катаклизму. Веома брзо
почеле су окрутне репресалије бољшевика над противницима, без обзира на то да ли је реч о поменутим
„белим” националистима или се
радило о другим левичарима који
нису били на „линији”. А ономе ко је
преживео крвави обрачун, следовали
су одмазда, гулаг... Бедно je завршио
и сам последњи император Николај
III, брутално устрељен, као и цела
његова породица, у мемљивом подруму у некој сибирској забити. Тако је
нови „праведни” систем веома брзо
показао своје свирепо наличје.
Попут многих других, и ова револуција појела је своју (и не само своју) децу и претворила се у много тога
против чега се борила. Диктатура
пролетаријата фактички је постала
диктатура привилегованих појединаца. Ствари су се у том погледу погоршале након смрти главног револуционарног идеолога Владимира Иљича
Лењина, са Стаљиновим доласком не
чело партије и државе, а метастазирале су након Другог светског рата.
После његове смрти престале су сурове егзекуције неподобних и мучења
по сибирским беспућима, али живот
обичног човека у комунизму, заправо тоталитаризму, није био достојан
цивилизацијских тековина 20. века.
Зато је стање у такозваним социјалистичким друштвима Источног блока
сасвим оправдано описивано као „иза
гвоздене завесе”.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Чик погоди?
На градском кеју, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

И било је јасно да је такво уређење
неодрживо и да ће, пре или касније,
изгубити трку с „трулим” капитализмом. И то да апсурд буде већи – на
пољу права радничке класе. Једноставно, запослени су неупоредиво
боље живели на Западу него на Истоку, па су искључиво у том смеру људи
мигрирали у потрази за егзистенцијалном срећом.
Но, упркос свему томе, Октобарска
револуција мора се посматрати у неупоредиво ширем контексту, јер је
донела и много доброг.
Рецимо, положај радника поправио
се у већини самих држава у којима се
догодила револуција, умањене су
социјалне разлике, а готово сви људи
имали су једнаку шансу за успех.
Затим, баук комунизма утицао је на
то да људска права изузетно добију на
значају и у капиталистичким земљама, ако ни због чега другог, макар да
би била предупређена нарастајућа
бољшевичка пошаст. И напослетку,
досањан је сан многих искрених комуниста који су се жртвовали како би
свет био лепше место за живот.
Нажалост, показало да су људи
кварљива роба и невероватно неотпорни на болест звану власт. То се
дало видети и када је реч о нашој
(пето)октобарској револуцији, чија се
огромна позитивна енергија олако
трошила и претапала у љути грабеж
привилегија и материјалних добара.
Ипак, ако ништа друго: октобарске
и сличне револуције остаће баук за
наук онима који умисле да су недодирљиви и да без последица бесконачно могу да деру кожу народу.
Ј. Ф.

Шекспир

АКО ТИ У ПАМЋЕЊУ НЕ ПРЕБИВА НИ НАЈМАЊА ЛУДОСТ НА КОЈУ
ТЕ ЈЕ НАВЕЛА ЉУБАВ, НИКАД НИСИ ВОЛЕО.
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САЛОН УМЕТНОСТИ ПАНЧЕВА

РАДОВИ ИНСПИРИСАНИ ПРИРОДОМ
Прва награда за
мозаик Снежане
Јовчић Олђе
У част уметнику
Палу Дечову
Четрдесет седми Салон уметности Панчева отворен је у
понедељак, 6. новембра, у Галерији савремене уметности.
Овогодишњи салон, на којем су
изложена дела тридесет аутора, посвећен је преминулом
уметнику Палу Дечову, у чију
част је постављена и изложба
под називом „У додиру са природом – импресије из атељеа”
у Свечаној сали Народног
музеја Панчева.
Уметници су имали прилику
да се искажу у више подтема:
сликарство – сликање ваздуха и
воде, еколошка инспирација,
јужнобанатске слике; графика,
цртеж и стрип; реч и слово;
вајарство – вертикале вајарских
узлета и конструкција и отворени сегмент: гранична интермедијална остварења.
Жири у саставу Душан Ђокић,
Ивана Маркез Филиповић и
Властимир Николић одлучио је
да главну награду додели Снежани Јовчић Олђи за мозаик под
називом „Пањ”. Друга награда
припала је Лариси Ацков Палић
за керамички триптих „Око цвета”, а трећа Николи Драгашу за
карикатуру.
Првонаграђена уметница
није била у прилици да се обрати публици јер се тренутно
налази у Јапану, али су своје
импресије о добијеним признањима поделили остали добитници признања. Лариса Ацков
Палић освојила је другу (откупну) награду за уметнички рад
за који она каже да се може
назвати ’слика од керамике’.
– Рад је комбинација фотографије која је транспонована
на керамику, где је накнадно
додат цртеж. Желела сам да

кажем да читава природа има
неку душу. Изненађена сам
што се то допало жирију. Увек
ми је драго када керамика
добије своје место – рекла је
Лариса Ацков Палић.
Никола Драгаш је истакао да
му је посебно драго што је награђен на четрдесет седмом Салону уметности. Овом приликом
он се представио илустрацијом
„Пут ка Тршићу”, која је својеврстан омаж Вуку Караџићу.
– Посебне похвале жири је
упутио следећим ауторима:
Небојши Јоцићу за мозаик у
комбинованој техници под
називом „Песак”; Горском
Кабадаји за триптих „Ангелка”
у техници оловка на папиру;
Горану Николићу, који први пут
излаже на Салону, за фотографију „Немир”; Милану Булатовићу за рад „Борба против сиве
економије” у експерименталној
техници од фискалних рачуна
и Василију Доловачком за
чаробну слику „Сага из равнице” – рекла је Ивана Маркез
Филиповић, уредница програма визуелних уметности Културног центра Панчева.

На изложби радова Пала
Дечова „У додиру са природом
слике – импресије из атељеа”,
коју је приредио кустос – историчар уметности Димитрије
Јованов, нашли су се цртежи,
слике и графике из заоставштине уметника, као и колажи, објекти и конструкције.
– Представљено је осамнаест
дела Пала Дечова која су
репрезентанти његовог позног
стваралаштва. У питању су различити уметнички медији, али
доминира слика, а она се протегла и у нешто што је између
слике и скулптуре, што је круна његовог рада у последњих
десетак година. На овај начин
обележавамо и четрдесет година од његовог првог излагања
на првом Јужнобанатском
ликовном салону у Опову 1977.
године – рекао је Димитрије
Јованов.
Салон уметности Панчева
први пут је одржан 1972. године
по угледу на Октобарски салон
Београда, ревијалну годишњу
изложбу ликовне уметности.
Програм Салона уметности реализује Галерија савремене умет-

ности Културног центра Панчева, у новембру, у склопу обележавања Дана града Панчева.
Уметнички радови се бирају на
конкурсу, а потом их награђује
жири састављен од еминентних
историчара уметности. На четрдесет седмом Салону уметности
своје радове су представили Горски Кабадаја, Василије Доловачки, Дејан Ратковић, Мирослав
Савков, Јелена Лалић, Нада
Оњин Жужић, Ивана Маркез
Филиповић, Снежана Миротић,
Снежана Јовчић Олђа, Милан
Булатовић, Небојша Јоцић,
Емил Сфера, Драгослав Хусар,
Владимир Томић, Марија
Димитрић, Милица Грбић,
Милан Манић, Никола Драгаш,
Шандор Шеберле, Томислав
Стошић, Јасмина Балтић, Милосав Урошевић, Јелена Бадњевац
Ристић, Нада Денић, Милан Јакшић, Иван Арсић, Лариса Ацков,
Драгана Купрешанин, Ивана
Штопуљ и Горан Николић.
Салон уметности биће отворен до 17. новембра, а изложба
у Музеју трајаће до 6. децембра.
М. Марић Величковић

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У ЧУМИЋЕВОЈ УЛИЦИ

Завршена још једна зграда за сиромашне
На плацу у Чумићевој улици
52 завршена је још једна стамбена зграда за наше сиромашне суграђане. Тим поводом 2.
новембра су је обишли градоначелник Панчева Саша Павлов,
члан Градског већа задужен за
стамбено-комуналне послове
Мишо Марковић, директорка
Градске стамбене агенције
Зденка Јокић и други гости.
Згра да има осам ста но ва,
при кљу че на је на град ски
топловод, а њена изградња је
кошта ла око 26 мили о на
динара. Право да конкуришу
за ста но ва ње у њој има ће
наши сугра ђа ни који због
ниских примања не могу да за
себе и чланове породице обезбеде кров над главом. Њима
ће станови бити дати у закуп
на осно ву кон кур са који ће

почетком идуће године распи са ти Град ска стам бе на
агенција.
У току је технички преглед
објекта и припрема документације за технички пријем и
добијање употребне дозволе.

Када те административне формалности буду завршене, ГСА
ће извршити укњижбу зграде у
Катастру непокретности и осигураће је од могуће штете.
Градоначелник Панчева Саша Павлов изјавио је да је

локална власт завршетком ове
зграде показала да мисли на
социјално угрожене суграђане.
Он је додао да је нова зграда
заједничка инвестиција Градске управе и Градске стамбене
агенције, а да ју је са девет
милиона динара подржало
Министарство грађевинарства
и инфраструктуре.
Зденка Јокић је рекла да ће
станове у новој згради моћи да
добију наши суграђани који
живе дуже од пет година на
територији Панчева. Додала је
да ће они морати да испуне и
неке друге услове, међу којима је одредба да немају имовину уписану на њих или на
чланове њиховог домаћинства
и да имају довољно новца да
могу плаћати закупнину, која
је непрофитна.
М. Г.

АУТОРСКА ИЗЛОЖБА

Униформе, медаље и ордени ЈНА
Поводом обележавања Дана
града у четвртак, 9. новембра,
у 17 сати, у Народном музеју
Панчево биће отворена ауторска изложба вишег кустоса
историчара Срђана Божовића
под називом „Униформе, медаље и ордени ЈНА”.
Захваљујући господину Вуку
Јокановићу, познатом колекционару из Панчева, који је за
потребе ове изложбе уступио
предмете из своје приватне
збирке, публици ће бити представљене униформе генерала,
пуковника, заставника, као и

униформе које су носили војници приликом служења војног рока. Посебан ексклузивитет чине униформе начелника
генералштаба Петра Грачанина, генерал-пуковника и
народног хероја Милутина
Мораче и ађутанта Јосипа Броза Тита пуковника Здравка Јоксимовића.
Југословенска народна армија састојала се од копнене војске, ратног ваздухопловства и
противваздушне одбране и ратне морнарице. У сваком од
ових видова ЈНА постојале су

разне врсте униформи. Најшира подела била је на радне
(свакодневне) и свечане. Боје
униформи су се разликовале
према припадности различитим видовима војске: зелена и
сивомаслинаста – пешадија,
плава – РВ и ПВО, бела – морнарица. Униформе су из године у годину биле све лепше,
модерније и квалитетније.
Могу се лако препознати и разликовати послератне униформе од оних из седамдесетих
или осамдесетих година 20.
века. Данас униформе ЈНА све-

доче о једном времену, војсци,
држави.
Други сегмент изложбе чине
ордени и медаље. Међу најзначајније медаље и ордење спадају: Медаља за храброст,
Медаља заслуге за народ,
Медаља за војне заслуге, Медаља рада, Орден за храброст.
Изузетно цењене биле су и
заставица „Најбоља јединица”
и Плакета оружаних снага
СФРЈ.
Изложба ће бити отворена до
14. децембра.
М. М. В.

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”.

и магистар кардиологије са
Института „Дедиње”. Од
новембра ће суботом специјалистичке ОРЛ прегледе
радити др Горан Митевски
из панчевачке Опште болнице, а гинеколошке – др
Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки
и Панчеваца бира Завод
„Панчевац”, посебно онда

Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири
и свој стручни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од најцењенијих стручњака
из Клиничког центра Србије и са Института „Дедиње”
у Београду.
Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Љубица Лазић из Клиничког центра Србије. Довољно је рећи да др Љубицу
Лазић колеге сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој земљи.
Ускоро ће, такође суботом,
заинтересовани моћи да
ураде и све врсте ултразвучних прегледа срца, рачунајући и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ову
услугу ангажован је један од
водећих стручњака у тој
области – dr sc. med. Слободан Томић, кардиолог,
доктор медицинских наука

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” 013/2190-900 и 013/21-90-903, а ово
су уједно и бројеви путем
којих се заказују прегледи.
Новости можете пратити и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници
Завода.
Д. К.

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Попуст
на протетичке услуге
Од самог отварања,
крајем прошле године, Центар за хитну и
рестауративну стоматологију „Никодент
медик” истиче се по
квалитету услуга, савременој опреми, професионалном и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Осим тога, све већи
број наших суграђана
одлучује се за услуге
ове стоматолошке
ординације, којом руководи
др Ђорђе Николић, због атрактивних цена и могућности
плаћања на одложено.
Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки,

у „Никоденту” су
одлучили
да
поново покрену
акцију у оквиру
које сви они
којима су неопходне услуге из
области протетике остварују
право на чак
30% попуста.
Искористите
ову прилику и
закажите преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај
савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
ДОСТА ЈЕ БИЛО

ОДБОРНИЦИ О ДАНУ ГРАДА

Расформиран
градски одбор
Градски одбор „Доста је
било” у Панчеву је распуштен
– саопштено је на конференцији за новинаре 8. новембра.
Одлуку о расформирању панчевачког одбора донео је прошле недеље Главни одбор
странке, на захтев чланова
Градског одбора у Панчеву.
Главни одбор је на истом
састанку за в. д. председника
„Доста је било” у Панчеву
именовао одборника Шандора Ђерфија.
– Главни одбор странке
донео је ту одлуку с циљем
да се нови састав Градског
одбора формира с новим
члановима, који ће несметано на локалу водити политику. Разлози за расформирање панчевачког одбора су
поступци и понашање двојице одборника – Николе
Ћебића и Жарка Јелисавчића, који су одступили од
принципа и вредности странке, опструишући рад Градског одбора. Такође, и одборнички пар Јовановић још
раније је изостављен из рада
странке, кроз више мера
односно кроз дисциплински
поступак због непотизма –
изјавио је Шандор Ђерфи на
конференцији за новинаре.
С обзиром на то да су одборници искључени из странке,
„Доста је било” их позива да
врате скупштинске мандате
које су освојили на локалним
изборима на листи „Доста је
било – Саша Радуловић”.
– Ћебић и Јелисавчић у
великој мери јавно износе
личне ставове, а не ставове
странке... Као проблем смо
препознали и то што се већ
неко време баве личном промоцијом, а остали чланови
странке у Панчеву су у свом
раду били спутавани, пре

свега од стране сада бившег
председника Ћебића – појаснио је Ђерфи и додао да је
Јелисавчић искључен јер је
био Ћебићев заменик.
Ђерфи је навео да ће од
наредне седнице локалног
парламента „Доста је било”
имати само једног одборника, то јест њега.

– Ја ћу изаћи из те одборничке групе која носи назив
„Доста је било” и на тај начин
ћу направити крајњу дистанцу од сада већ бивших чланова – изјавио је он и додао да
јавност треба да буде упозната с тим да ако преостало
четворо одборника формира
одборничку групу под називом „Доста је било”, то нема
везе са истоименом странком.
– Заправо четворо наших
бивших чланова моћи ће да
у Скупштини града формира одборничку групу, па чак
и под именом „Доста је
било”. Постоји таква опасност јер наша странка одраније има проблема с регистрацијом тог имена –
појашњава Ђерфи.
Како је додао, локални страначки избори биће у децембру,
када ће се бирати и председник панчевачког одбора.

ДВЕРИ

Панчевци се изборили
Градски одбор Двери честитао је празник суграђанима
и у саоп ште њу пово дом
Дана града осврнуо се тим
пово дом на исто риј ске
чињенице. Они су подсетили да је у Војводини вековима тињала жеља за слободом и уједињењем српског
народа, без обзира на то што
је Аустроугарска монархија
била империја у односу на
малу и израњавану Србију.

„Сви становници ондашњег
Панчева су дали свој допринос, а најпоштованији и најутицајнији међу њима: Павле
и Каменко – познати јавности као браћа Јовановић, Светислав Касапиновић, Љубомир Ненадовић, Константин
Пејчић, прота Васа Живко-
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вић, Јован Павловић, оснивач
листа ’Панчевац’, и многи
други најумнији људи тога
времена, како и доликује,
дали су највећи допринос.
Исто важи и за најчувеније
Србе који су један део живота боравили у Панчеву:
Михајло Пупин, Јован Јовановић Змај... Сви они су на
свој начин водили политичку борбу за аутономију у
односу на Беч, а поготово
Будимпешту, и очување српског народа од снажних покушаја германизације и мађаризације”, наводе Двери.
Двери подсећају да је делегат на Великој народној скупштини у Новом Саду тада
била Панчевка Марија Јовановић, супруга Каменка Јовановића. Она и још шест жена
биле су и први женски делегати, што је било незамисливо 1918. у Европи. Баш на
Великој народној скупштини
25. новембра 1918. године једногласно је донета одлука о
безрезервном присаједињењу
матици Србији и заједничкој,
братској заједници.

ШТА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО ПАНЧЕВО
ИЗМЕЂУ ДВЕ ПРОСЛАВЕ
Поводом 8. новембра, Дана града,
шефове одборничких група и представнике политичких странака у
Скупштини Панчева питали смо:
1. Шта је обележило Панчево између две прославе Дана града?

2. Шта би требало урадити до наредног празника, 2018. године?
Панчевци празник прослављају у
знак сећања на 8. новембар 1918.
године, дан када је српска војска прешла Дунав и ослободила Панчево.

Жељко Сушец,
Српска напредна странка:
– Оно што је дефинитивно
обележило Панчево и што је
било, а и даље је у фокусу
активности градске власти, то
је интензиван рад на обезбеђивању услова за развој привреде
и омогућавање отварања нових
радних места на територији
града Панчева. Дакле, то је
финализација активности на

опремању северне пословне
зоне, која треба да буде замајац новог привредног развоја
Панчева с крајњим резултатом
смањења незапослености и
подизања стандарда наших
суграђана. У вези с тим је,
наравно, и други велики пројекат – изградња потамишког
колектора, чиме ће се пословна зона прикључити на градски канализациони систем и
још нешто једнако важно –
обезбеђивање водоснабдевања
за северна села, које се приводи крају, тако да насељена
места до краја године треба да
имају здраву пијаћу воду из
градског водовода.
– Материјализовати све
претходне активности и изведене пројекте на тај начин да
грађани осете конкретно и
реално бенефите свега на чему
се напорно радило у протеклом
периоду. Довођење озбиљног
инвеститора, нова радна места
и у бројкама видљиво повећање стандарда наших суграђана. Уз то, константно побољшање услуга јавног сектора и
увођење иновација, што и може
бити у пуној мери оствариво уз
економски напредак.
Др Душан Стојић,
Демократска странка:
– Панчевци се више ништа
не питају у свом граду. Увек је
било утицаја централа странака, али никад од обнове вишестраначја нисмо као град били
овако обесправљени и пониже-

ово разумеју и да ускладе намете с реалним примањима и
могућностима грађана. Чак ни
за те мизерне плате, а по званичним истраживањима у
Србији је најнижи стандард у
Европи, на територији нашег
града нема пројеката и инвестиција који би значајно запослили људе, тако да Панчевци
и млади, а и старији гледају да
оду у иностранство и живе
живот достојан човека.
– Опозиционе партије су
немоћне да помогну грађанима, и то не само зато што је
градска скупштина претворена
у икебану извршне власти,
машину за изгласавање њених
предлога. У наредних годину
дана можемо да очекујемо
само нова обећања.
ни. Вршиоци дужности се
мењају у гарантном року од
шест месеци, не постоји ни
одговорност ни мотивација да
се управља у интересу грађана.
Одузето нам је право да користимо куће које смо годинама
градили и у које су генерације
улагале. То мора да престане.
– Пробудити се, супротставити, склонити лажне идоле, не
пристати на уцену и колонијални статус. Победити страх. Слобода је предуслов за оздрављење, сваки дан који изгубимо је
дан који ћемо морати да надокнадимо. Не заборавите, Дан
града је дан ослобођења.

покушавати. За Панчево односно житеље који чине овај град
потребно је обезбедити нормалан живот без страха и притиска, рад и право на сопствено
размишљање и мишљење, као и
могућност јавног изражавања
истог, а без последица по њих и
њима драге и блиске особе!

Заједничка борба за бољи живот
ске Краљевине Србије на челу с
капетаном Петром Арачићем
ослобођено од аустроугарске
армије. Симболично, наш град
дуги низ година додељује
новембарске награде и овим
путем желимо да честитамо
добитницима Жозефу Лончару
и Михајлу Јовићу и захвалимо
им на њиховом дугогодишњем
раду и доприносу нашем граду.

Такође, желимо да се лоша
пракса недовољног улагања у
културу и образовање промени,
те да више грађана има прилике да покаже своје таленте или
да ужива у садржајима који ће
их заинтересовати. Желимо и
да други људи који су се истакли великим успесима не буду
више онемогућавани да пренесу своја знања и вештине само

Никола Дангубић,
Социјалистичка партија Србије:
– Кадровска политика градске власти је толико динамична и склона променама да она
свакако може да уђе у круг
нечега што је истакнуто обележило Панчево између две прославе!
– Много тога је нашем граду
реално потребно, али то све
побројати нећемо успети, а ни

Срђан Гламочанин,
Српска радикална странка:
– У односу на пре годину
дана грађани Панчева не осећају никакав бољитак. Напротив, живи се све теже и теже, а
грађани су све сиромашнији и
сиромашнији и с тешком
муком, у великом проценту
буквално гладујући, плаћају
силне намете и дажбине како
општинске, тако и државне.
Општинска, као ни републичка власт уопште се не труде да

НОВА СТРАНКА
Чланови Градског одбора Нове
странке честитали су свим својим суграђанима Дан града и
поручили да је важно да се
напора и достигнућа панчевачких јунака сви свакодневно
сећамо и вреднујемо, не само
на Дан Панчева, јер су и њихове заслуге ванвременске.
– На данашњи дан 1918.
године Панчево је од стране Вој-

Тим поводом традиционално се најзаслужнијим институцијама или
појединцима на свечаној седници
Скупштине града додељује највеће
градско признање – Новембарска
награда.

због различитог политичког
опредељења. Задатак свих нас
је да се што активније боримо
за боље услове живота у нашем
предивном граду, јер ко ће ако
не ми који живимо овде – изјавила је Катарина Драгићевић,
портпарол Градског одбора
Нове странке у Панчеву, и на
крају додала:
– Срећан нам Дан града!

Никола Ћебић,
„Доста је било”:
– Може да се констатује да
за последњих годину дана у
Панчеву није урађено ништа у
смислу неког квалитативног
помака који је проистекао из
неке иницијативе градске власти. Град Панчево функционише по инерцији. Обављају
се редовни послови и ништа
сем тога. Највећи посао је обављен када је у питању рационализација у јавном сектору,
мада је градској власти било
битно да задо во љи захтеве
који су стигли с нивоа Републике, притом не водећи рачуна о смислу тога што се ради.
Сталне кадровске промене на
местима у Градској управи и у
јавним предузећима наставиле су се и на тај начин потпуно изгубиле смисао.

– Један од конкретних предлога за то шта треба урадити,
јесте да Панчево коначно може
да добије програмски буџет из
разлога јаснијег и ефикаснијег
коришћења градских средстава.
Соња Радивојев, Лига
социјалдемократа Војводине:
– Ништа није обележило
Панчево у протеклих годину
дана. Притисака на опозицију
има. Постоје и за грађане различити аршини, и то, на пример, приликом формирања
цене изношења смећа, ту је и
нерешено питање Апотеке
Панчево, али и наставак партијског запошљавања... Годину
је обележио и изостанак улагања
у Панчево било страног, било
домаћег инвеститора. Панчев-

це су захватили апатија и страх
од губитка посла. Зар то не
подсећа на давне тридесете
године прошлог века и рађање
највећег зла у историји човечанства? Одлазак не више само
младих, него свих оних који у
иностранство оду на „привремени” рад.
– Покушај отпора је светла
тачка у овој години, односно
онда када се опозиција удружила и напустила седницу
Скупштине града. До следећег
Дана града требало би променити све што је могуће, а пре
свега побољшати услове живота грађана Панчева.

Страну
припремила

Марина
Димитрић
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ОБЕЛЕЖЕН 8. НОВЕМБАР, ДАН ГРАДА ПАНЧЕВА

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

НАГРАДЕ У ДВЕ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ:
ОБРАЗОВАЊУ И ПРИВРЕДИ

АТП узима кредит
за исплату отпремнина

» Наставак са стране 1
Како је рекао, „коначно се остварује
велики сан свих нас Панчеваца, али
и наших комшија из јужнобанатских
јединица локалне самоуправе”.
– То је дуго обећаван, а тек сада
започет процес: реконструкција
Интерног одељења Опште болнице у
Панчеву. Зато још једном желим да
упутим велику захвалност Републичкој и Покрајинској влади. Преко
Управе за капитална улагања АП Војводине издвојено је 500 милиона
динара за ову намену. Уз све ово,
локална самоуправа је пратила започете инвестиције НИС-а на изградњи
нових погона. Не кријем задовољство
што ћемо у наредних неколико дана
бити у прилици да објавимо долазак
прве стране директне инвестиције у
наш град. Да би се спровели стратешки циљеви и Панчево позиционирало тако да буде у самом врху по
развијености у Србији, потребно је
много знања, усавршавања, велики
рад и ентузијазам – потребни су нам
стручни, образовани и вредни млади
људи – казао је градоначелник.
Пошто је навео да постоје бројни
програми које Град за њих спроводи,
Павлов је апеловао на младе из Панчева да искористе сваку шансу да се
усавршавају и да се укључе у одлучивање о томе какво Панчево желе.

Образовање и развој
наше уништене привреде
најважније су области у
животу сваког града.
– Зато ми је посебна част да уручим
Новембарску награду заслужним
суграђанима за изузетна постигнућа
управо у две кључне области: образовања, као камена темељца и првог
предуслова за напредно друштво, и
привреде, односно развоја маркетинга и брендирања. Управо то је у фокусу свих активности локалне самоу-

Потом је донет закључак којим се
прихватају уговори о приступању дугу
за објекат у Улици Змај Јове Јовановића 6, као и онај који се тиче примене
Уредбе о критеријумима за утврђивање
природе расхода и условима и начину
прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање на више
година, и то за услугу „исплата новчаних давања путем службених текућих
рачуна у области социјалне заштите”.
Већници су дали сагласност у вези
са задужењем по краткорочном
наменском кредиту за исплату
отпремнина за вишкове запослених

зонама у периоду јануар–септембар
ове године такође ће бити предмет
интересовања представника грађана у локалном парламенту. Невеликог, сигурни смо; дићи ће прсте
увис. Измена годишњег програма
управљања Парком природе Поњавица за 2017. годину била је следећа тема. Фонд за прибављање опреме потребне за функционисање
теренске службе биће повећан за
милион динара, а то ће се остварити смањењем предвиђеног износа
новца за изградњу дрвених осматрачница и ангажовање специјализованог возила.

у ЈКП-у АТП. Ради се о 183.000 евра
у динарској противвредности.
На седници одржаној 7. новембра
била је само једна тачка дневног
реда. Већници су били сагласни с
тим да Град Панчево учествује на
конкурсу за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП
Војводине с предлогом пројекта
„Примена савремених алата за управљање пројектима”. Укупна вредност
пројекта је 450.000 динара с ПДВ-ом,
а Град ће од Покрајине тражити
350.000 динара.
С. Т.

ПСЦПД и диригент Вера Царина
праве. Панчево је као име и бренд
синоним за град који оправдава поверење свих: инвеститора, институција,
појединаца, а пре свих вас – мојих
драгих суграђанки и суграђана.
Честитам вам Дан града Панчева –
поентирао је Павлов.
Киш и Павлов су после извођења
програма изашли на бину како би
уручили највиша градска признања
двојици славодобитника: професору
Михајлу Јовићу за област образовања
и Жозефу Лончару за област привреде. Пошто су прочитане њихове богате биографије (објавили смо разговоре с њима у претходном броју листа),
Јовић и Лончар су примили новембарске награде, па се у њихово име
публици духовито обратио Лончар:
– С обзиром на то колико је дуго
трајало читање моје биографије –
имам стотинак година, па, драге
даме, не рачунајте на мене. Јуче сам
упознао другог славодобитника, а
данас председницу жирија, што значи да се око награда уопште нисмо
договарали.
Наставио је у озбиљном тону:
– Деведесет девет одсто овог што је
градоначелник у својој беседи, у свом
извештају изнео јесте тачно: образовање и развој наше уништене привреде
најважније су области у животу сваког
града. Желим да вам кажем да је ово
признање јединствено на територији
бивше Југославије; ниједном граду

пре нашег Панчева није пало на
памет да оцени да је маркетинг функција будућности која може да допринесе свему племенитом и неопходном. Има много образованијих од
мене када је свет привреде и маркетинга у питању, али одлучио сам да
направим преседан: граду у коме
живим 70 година поклањам њему
намењен иницијативни пројекат, који
сам назвао „Панчево, диоптрија оптимизма”. Могуће је много тога учинити
за средину у којој човек живи.
Додао је да тај пројекат треба да
доведе до стварања дома привредника,
јединствене институције која је постојала у давно прошлим временима.
– Сматрам да је дом привредника
неопходан и данас. С великом чашћу
молим градоначелника да прими
овај поклон – рекао је Лончар и предао Павлову укоричену фасциклу.
Он је захвалио на поклону рекавши да, имајући у виду Лончарево
искуство и знање у овој области, нема
сумње да се међу корицама, засад,
крије квалитетан материјал, који ће у
складу с тенденцијама града Панчева
да се врати на успешан привредни
пут бити озбиљно размотрен.
После дуготрајног аплауза намењеног овогодишњим лауреатима
гости су дружење наставили у фоајеу
Културног центра на пригодном коктелу.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА

ОБАВЕШТЕЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

КОЈЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПРАТИТЕ?

Рок за плаћање 14. новембар

Вести, спорт и филмови

Д. МИТОВСКИ

Секретаријат за пореску администрацију Града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне
књиге – физичка лица да у уторак, 14.
новембра, доспева четврта рата за
порез на имовину за 2017. годину, 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.
Пореским обвезницима који су на
основу решења у репрограму за плаћање дугованог пореза на рате, скренута је пажња да обавезно измирују

Нацрт одлуке о просечним ценама
метра квадратног непокретности на
основу којих је за 2017. годину утврђена основица за порез на имовину
у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне
– пуно је име и презиме прве тачке
дневног реда што се пред градским
већницима нашла на седници одржаној 2. новембра.
Усвојен је, па то треба да потврде
и одборници на следећој седници
Скупштине града.
Просечне цене метра квадратног
одговарајућих непокретности по

месечне рате до датума из решења и
да до 14. новембра уплате износ са
уплатнице за четврту рату за порез на
имовину за 2017.
Они порески обвезници који нису
поднели захтев да плате дуговани
порез на рате, а нису у прописаним
роковима плаћали обавезе, треба да
уплате износ који чини неплаћена
главница по решењима увећана за
камату обрачунату у складу са законом, као и четврту рату за порез на
имовину за ову годину. Ови порески
обвезници такође могу поднети захтев да дуговани порез плате на рате
уз отпис 50 одсто камате.
С. Т.

Р. СТОЈИЋ

Како је хладно време увелико почело, све више времена проводимо код
куће с породицом и пријатељима, а
највише гледајући телевизијске програме. Најчешће су јесење шеме програма богате филмовима и серијама,
које већина нас воли да гледа како
бисмо се релаксирали и одморили
од сва кодневних оба веза. Нека
истраживања у последњих неколико
година показала су да су Срби чак на
петом месту на свету када је гледање телевизије у питању. Просечан
љубитељ телевизије у Србији проведе чак 300 минута дневно гледајући
своје омиљене телевизијске канале.
Ову позицију делимо са Американцима. У истраживањима која се баве
овом тематиком такође је утврђено
да је све мањи број младих људи који
гледају телевизију, али да је тако због
тога што они више користе друге
уређаје.
Питали смо наше суграђане да ли
они гледају телевизију, колико и које
емисије најрадије прате.

Н. ЈЕФТИЋ

Д. МИЉКОВИЋ

ДОБРИЦА МИТОВСКИ, пензионерка:
– На телевизији гледам скоро све.
Највише волим забавне програме, јер
желим да се разонодим. Политика ме
уопште не занима.
РАТОМИР СТОЈИЋ, пензионер:
– Углавном гледам јутарњи програм
и Дневник увече. Пратим и информативне и забавне емисије. Мало мање
гледам серије, некада погледам неки
добар филм, само не хороре, него неке
опуштајуће филмове. Зими више времена проводим испред телевизора,
док је лети то више у преподневним
сатима, уз јутарњу кафу.
НИКОЛА ЈЕФТИЋ, хемијски техничар:
– Мање-више и по овом хладном
времену имамо увек неке обавезе.
Највише пратим спорт, слабије
информативне емисије. Ријалити
програми ме јако иритирају јер су
препуни свађа и тензије, па то не гледам. Волим да погледам неки стари
добри филм.

В. ПЕТРОВИЋ

Б. СИМИЋ

ДАМИР МИЉКОВИЋ, маш. техничар
за компјутерско конструисање:
– Понекад гледам телевизију, и то
углавном информативне и едукативне
емисије. Не пратим политику, више
волим да гледам филмове и серије.
ВЕРА ПЕТРОВИЋ, пензионерка:
– Пратим вести и стране серије.
Волим и филмове који нису тешки и
напорни. Телевизор ми је углавном
укључен по цео дан, чак и док радим
неке друге ствари. Онда чекам да наиђе серија која мене занима. Не гледам ријалити емисије.
БОЈАНА СИМИЋ, графичка дизајнерка:
– Гледамо искључиво „Беби ТВ”
тренутно, јер имам мало дете. Суботом волим да гледам Кесића, а осталим данима, када завршим с послом,
погледам нешто на каналима
„History” и „National Geographic”.
Избегавам да гледам телевизију.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 10. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

СТРУЧНИ СКУП О АНТИМИКРОБНОЈ
РЕЗИСТЕНЦИЈИ
Позив на одговорно
коришћење
антибиотика

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Очување пејзажа и
историјских одлика
Било да се крене на север –
ка Мађарској, било на запад
– ка Хрватској и Словенији,
на југ – ка Црној Гори, или
на исток – ка Румунији, уочљиво је исто: све те државе
су у претходним деценијама у великој мери девастирале своје животно окружење, и то пре свега због
интензивирања привреде и
пољопривреде и жеље за
остварењем што већег профита.
Императив да сачувају
своје добро, у овом случају
пејзаж и историјске одлике
као што су рудерални агроекосистеми, живице и
шуме, успели су да постигну преко различитих мера
које је ЕУ својим државама
чланицама трасирала. Међутим, тенденција и агроеколошке мере (о појединим
смо писали у овој рубрици)
које преко својих програма
финансира ЕУ, довели су до
промене ситуације набоље.
У то се можете уверити и
сами приликом путовања у

Рудерални агроекосистеми односно традиционални
пољопривредни пејзажи
настали су током историје
кроз различите пољопривредне активности људи на
одређеном простору и представљају значајан ресурс. У
нашој земљи вредност традиционалних пољопривредних пејзажа није довољно
сагледана, а њихов убрзани
губитак доводи до губитка
важног дела културне
баштине, као и одрживе
пољопривреде.
Значај живице, тј. ветрозаштитних појасева детаљније
је приказан у „Панчевцу” број
4735, објављеном 20. октобра. Зарад повећања прихода по јединици мере пољопривредни произвођачи, не
хајући за потребу постојања
пољских (атарских) путева и
рудералних (зелених) површина, подоравају и трајно
уништавају ове вредности.
Само неке од негативних
последица јесу смањење биљног и животињског биодивер-

Спречити нежељено
продужење трајања
болести
Запослени у Заводу за јавно
здравље Панчево су дан оснивања те установе, 1. новембар,
обележили радно, тако што су,
између осталог, у Градској
управи организовали стручни
скуп под називом „Антимикробна резистенција: изазови и
могућности у свакодневном
раду с пацијентима”.
Овим ску пом Завод је дао
свој допри нос кам па њи за
раци о нал ну упо тре бу анти би о ти ка у Срби ји, која се

ЗАВОД ПРЕ СЕ ЉЕН НА ДВЕ ЛОКА ЦИ ЈЕ
Због реконструкције Интерног одељења Опште болнице, Завод за јавно здравље пресељен
је с досадашње адресе у Пастеровој 2 и своју делатност сада обавља на две локације: у Улици Вука Караџића 8 и у Улици 6. октобра 9.
Менаџмент Завода (директор, помоћници директора и главни техничар), Служба за правне, економске, финансијске, техничке и друге послове (правна служба, рачуноводство, комерцијала), Центар за превенцију и контролу болести (санитарни прегледи, вакцинација,
саветовалиште) и Центар за промоцију здравља, анализу и организацију здравствене службе, информатику и биостатистику у здравству налазе се у просторијама бивше Железничке амбуланте у Улици Вука Караџића 8.
Центар за хигијену и хуману екологију (одељење хигијене и одељење санитарне хемије и
екотоксикологије) и Центар за микробиологију (одељење клиничке и одељење санитарне
микробиологије) налазе се у бившој Очној амбуланти у Улици 6. октобра 9.
Завод ће функционисати на ове две адресе све док не буде завршена нова зграда те установе, која је већ годинама у изградњи.
реа ли зу је у окви ру „Дру гог
про јек та раз во ја здрав ства
Срби је” Мини стар ства здра вља.

Како наводе у Заводу, циљ
овог симпозијума, који је Здравствени савет акредитовао за
лекаре, стоматологе, фармаце-

уте, биохемичаре, медицинске
и санитарне техничаре и санитарно-еколошке инжењере, био
је да се скрене пажња стручној

и општој јавности на опасност
која прети јавном здрављу, те да
се свима упути позив на одговорно коришћење антибиотика.
О овој теми говорили су стручњаци и лекари из панчевачког
завода и Опште болнице, као и
из београдског Градског завода
за јавно здравље, те с Медицинског факултета у Београду. Они
су пренели поруке о томе да би
се контролисаном употребом
антибиотика смањили антимикробна резистенција, ризици од
смртног исхода и укупни здравствени трошкови за лечење, а
спречило би се нежељено продужење трајања болести.
Тако би се, нагласили су
стручњаци на овом скупу, сачувала делотворност антибиотика за генерације које долазе.
Д. Кожан

ВАЖАН ДОГАЂАЈ У СТАРЧЕВУ

Потписивање донорских картица
Грађани Старчева и околних
места имаће могућност да потписују донорске картице у
четвртак, 9. новембра, од 17
сати, у сали Дома културе.
Догађај ће организовати
Старчевка Весна Драгојерац,
која се годинама бави овим
проблемом и налази се у Тиму

за трансплантацију органа
Републике Србије. Помоћ у реализацији те хуманитарне активности пружиле су јој локалне
институције – Месна заједница, Дом културе Старчево и
удружење грађана „Стари Рас”.
Ову област присутнима ће
представити некадашњи дирек-

тор Дечје клинике у Тиршовој
– професор др Душан Шћепановић, председник Удружења
болесника Војводине – инжењер Зоран Мишковић, директори „Биомедицине Србије” –
др Јелена Бокић, Опште болнице – др Слободан Овука,
Дома здравља – др Стојан

Вишекруна и шеф Здравствене
амбуланте Старчево – др Милана Стевановић.
Организатори позивају заинтересоване грађане да им се
придруже и потпишу донорске
картице, које некоме могу значити живот.
Ј. Ф.

ПОВОДОМ 8. НОВЕМБРА, ДАНА ГРАДА

Положени венци на
споменик страдалима
неку од наведених земаља.
Добра ствар је да су исте те
земље велики број предела
од изузетног значаја и
законски заштитиле, чиме
су одређене локалитете
додатно унапредиле.
Но вратимо се на очување пеј за жа. У нај ве ћем
броју случајева само очување пејзажа спроводе и реализују невладине организаци је чија је основ на
делатност заштита животне средине, али и немали
број удружења чију делатност чине неки сегменти из
области одрживе пољопривреде и руралног развоја. У
ова квим про јек ти ма уче ствује и велики број истраживача којима су одржива
пољо при вре да и рурал ни
раз вој ужа ком пе тен ци ја.
Овај спој удру же ња и
истра жи ва ча пока зао се
као попри лич но успе шна
комбинација.

зитета, нестајање путева, смањење квалитета обрадивог
подручја и индиректно форсирање инвазивних корова,
као и друго.
Што се тиче шума, побољшање пејзажа постиже се
пошумљавањем голети које
су за то способне, потом
чишћењем вештачки подигнутих засада, мењањем старих засада новим... Централно место при избору
шумских врста јесте да се
обезбеди аутохтоним врстама тог подручја да остану у
што већем броју, а на местима где их већ има, треба
помоћи природи да се сама
стабилизује. Стога залагање
за обнову, очување и унапређење традиционалног пољопривредног пејзажа треба да
буде императив, као и
заснивање живица и пољозаштитних појасева и шума
као дела укупног културног
пејзажа.

– На овом поднебљу историја
се често понавља и много је
жртава које су пале за нашу
слободу. Због тога треба да урадимо све што можемо да се то
више никад не догоди – рекао
је 8. новембра Тигран Киш,
председник Скупштине града
Панчева, на церемонији полагања венаца на споменик страдалима у ослободилачким
ратовима 1914–1918. године.
Тиме је почела прослава
Дана града, празника који се
од 2001. године обележава 8.
новембра, у знак сећања на

ослобађање Панчева 1918.
године, на крају Првог светског
рата.
Поред Киша, који је положио венац на овај споменик у
име Градске управе, то су учинили и представници Војске
Србије, Удружења потомака
ратника 1912–1918. године и
Градског одбора Удружења
бораца Народноослободилачког рата. Након тога глумац
Мирослав Жужић одрецитовао
је песму „Плава гробница”
Милутина Бојића.
М. Г.

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Захвалност за помоћ у Олгином лечењу
Изражавам дубоку захвалност
др Слободану Овуки, директору Опште болнице, и др Стојану Вишекруни, директору
Дома здравља, као и свим
људима запосленим у тим
установама, на томе што су

имали разумевања и изашли
нам у сусрет пруживши новчану помоћ за лечење моје сестре
Олге Предојевић.
Олга се и даље налази у Турској, где се лечи од леукемије.
Болест је напредовала и проме-

нила облик из хроничног у
акутни, те је Олга послата на
трансплантацију коштане сржи.
Олга је самохрана мајка.
Њен супруг је преминуо, па је
остала сама са двоје деце и без
примања. Са опаком болешћу

водимо битку већ две године.
Стога још једном желим да
захвалим свим људима доброг
срца који су нам помогли да
моја сестра оде на лечење.
Славица Јовановић,
радница Дома здравља
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ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗГРАДЊИ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ У ПАНЧЕВУ

НОВА ИНВЕСТИЦИЈА У ПАНЧЕВАЧКОЈ РАФИНЕРИЈИ
Руско-кинеско-српска
сарадња
Посао вредан 180
милиона евра
Производња топлотне
и електричне енергије
Компанија „ТЕ-ТО Панчево” и
кинески концерн „Shanghai
Electric Group” потписали су
прошле недеље уговор о изградњи термоелектране у Панчеву.
На свечаном скупу који је тим
поводом одржан у Београду
званичне документе о почетку
радова потписали су Александар Варнавски, директор компаније „ТЕ-ТО Панчево”, и Ји
Ксиаоронг, председник холдинга „Shanghai Electric Group”.
Овим чином дуго најављивана
енергетска инвестиција у
нашем граду ускоро ће почети
да се реализује, а посао је припао кинеском индустријскоенергетском холдингу „Shanghai Electric Group”, победнику
тендера одржаног у јулу 2017.
године, на којем су учествовале реномиране фирме из Грчке, Аустрије, Швајцарске и
Кине.
Према уговореним обавезама, кинеска компанија ће у
наредном периоду морати да
уради неопходну пројектну
документацију за енергетски
комплекс у Панчеву, да обезбеди испоруку опреме и материјала, изведе грађевинскомонтажне радове, као и да
организује обуку за будуће раднике панчевачке термоелектране. Пројектом је предвиђено да ТЕ-ТО Панчево буде
електрична централа комбинованог циклуса која ће производити електричну и топлотну

Панчево постаје енергетски центар
енергију за потребе Рафинерије нафте Панчево, а основни
енергент биће природни гас.
Преостали део електричне
енергије биће усмерен у енергетски систем Србије. Изградња треба да почне у другом
кварталу наредне године, а
завршетак и пуштање у рад
производног енергетског система планирани су за четврти
квартал 2019. године.
Енергетски пројекат
Да подсетимо, реч је о развојном енергетском пројекту компаније „Гаспром енергохолдинг”, која послује у оквиру
енергетског дива „Гаспрома”.

Ова фирма која је део светски
познате руске компаније 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 и ова 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 (укупно

инсталисане електричне снаге
око 39 гигавати).
– Располажемо великим
искуством у реализацији инвестиционих програма у електроенергетици у Русији. За
последњих десет година компанија је реализовала пројекте
изградње и модернизације
енергетских постројења укупне инсталисане електричне
снаге око 8,5 гигавати, укључујући сарадњу с партнерима из
Народне Републике Кине. Планирани обим инвестиција на
пројекту изградње ТЕ-ТО Панчево биће око 180 милиона
евра, а већи део инвестиција
обезбедиће „Гаспром енерго-

холдинг”. Очекујемо да ће се
као резултат узајамног обогаћивања искуством и заједничког рада компанија Србије,
Русије и Кине у Панчеву појавити савремен, поуздан и
потребан објекат у дугорочној
перспективи, што ће омогућити развој српске привреде.
Сигуран сам да ће успешна
реализација овог пројекта
потврдити високу конкурентну
способност и ефикасност
руско-кинеске сарадње код
извођења пројеката и на европским енергетским тржиштима
– изјавио је Денис Фјодоров,
генерални директор „Гаспром
енергохолдинга”, поводом пот-

писивања уговора о почетку
радова у Панчеву.
Сигурно снабдевање
С друге стране, Кирил Тјурдењев, генерални директор компаније НИС, истакао је да изградња ТЕ-ТО у Панчеву представља
још један гарант који ће допринети енергетској стабилности
Србије. Када је реч о значају овог
система за Рафинерију, први
човек НИС-а рекао је да ће са
увођењем овог система у оперативну функцију руско-српски
нафтни гигант обезбедити
сигурност у снабдевању електричном и топлотном енергијом
производних блокова у панчевачкој рафинерији. Он је изразио велико задовољство што је
НИС део овог значајног пројекта и што ће захваљујући њему
још једном потврдити статус најзначајније енергетске компаније у региону.
Према речима Александра
Варнавског, директора „ТЕ-ТО
Панчево”, у савременом термоенергетском систему у Панчеву (укупна инсталисана електрична снага износи 200
мегавати, а топлотна 121 гигакалвин) биће примењена најмодернија парно-гасна технологија која ће омогућити да се
обезбеди производња еколошки чисте енергије.
Да подсетимо, у јуну 2015.
године на Међународном економском форуму у Санкт
Петербургу потписан је споразум између НИС-а и „Центренергохолдингa” (припада групи
„Гаспром енергохолдинг) о
оснивању заједничке компаније
која ће градити термоелектрану–
-топлану. На основу тог документа, „Центренергохолдинг”
поседује 51 одсто акција у заједничком предузећу, а осталих 49
процената припада НИС-у.

НАГРАЂЕНИ ПАНЧЕВАЧКИ УЧЕНИЦИ

Они су будућност нашег града
Поводом обележавања Дана
града локална самоуправа је у
сарадњи с Регионалним центром за таленте „Михајло
Пупин” приредила пригодну
свечаност 7. новембра у просторијама Градске управе. Том
приликом су најуспешнијим
панчевачким ученицама, освајачима медаља на међународним и државним такмичењима у школској 2016/2017 из
математика, физике, географије, српског и енглеског језика, моделарства итд., уручене
симболичне новчане награде у
распону од 4.000 до 27.000
динара. Град је из буџета за ту
сврху издвојио укупно 442.000
динара.
Овогодишњи добитници награда су:
Даница Зечевић (3. награда
на Европској олимпијади математичара и 2. награда на Републичком такмичењу из математике), Огњен Тошић (2.
награда на Светској математичкој олимпијади и 2. награда на Републичком такмичењу
из физике), Марко Шушњар (2.
награда на Светској физичкој
олимпијади и 2. награда на
Републичком такмичењу из
математике), Александар Милошевић (3. награда на Републичком такмичењу из физике), Никола Булатовић (1.
награда на Републичком такмичењу из математике), Марта Бошњак (2. награда на Републичком
такмичењу
из
математике и 2. награда на
Републичком такмичењу из
физике), Андреј Танко (2.
награда на Републичком такмичењу из физике), Стефан
Ђорђевић (3. награда на Републичком такмичењу у истра-

живачким радовима – информатика), Марко Бундало (3.
награда на Републичком такмичењу у истраживачким
радовима – књижевност), Ђорђе Кербић (3. награда на Републичком такмичењу из књижевности и 3. награда на
Републичком такмичењу у
истраживачким радовима –
књижевност), Огњен Рољевић
(2. награда на Републичком
такмичењу у истраживачким
радовима – историја), Михајло Јаковљевић (3. награда на
Републичком такмичењу из
историје), Михајло Младеновић (3. награда на Републичком такмичењу из историје),
Дејана Маљковић (3. награда
на Републичком такмичењу из
српског језика и језичке културе), Марија Јуничић (3.
награда на Републичком такмичењу из српског језика и
језичке културе), Марија Цветковић (2. награда на Републичком такмичењу из српског
језика и језичке културе),
Лазар Мијатовић (најбоља
режија на 46. ревији филмског
стваралаштва деце и омладине Србије), Миња Дерикоњић
(2. награда на Националној
географској
олимпијади),
Петар Матек (3. награда на
Националној географској олимпијади), Данијел Дражилов (2.
награда на Националној географској олимпијади), Милан
Милетић (3. награда на Републичком такмичењу из српског
језика и језичке културе), Тара
Папић (3. награда на Републичком такмичењу из енглеског језика), Јелена Маслак (1.
награда на Републичком такмичењу из српског језика и
језичке културе), Душан Цвијетић (2. награда на Републич-

Сви заједно:
ком такмичењу из физике),
Теодора Милутиновић (најбољи сценарио на 46. ревији
филмског стваралаштва деце и
омладине Србије), Михајло
Марјановић (2. награда на
Националној географској олимпијади), Николија Станковић
(3. награда на Националној
географској олимпијади), Дубравка Дрчелић (2. награда на
Републичком такмичењу из
књижевности), Нела Деспотовић (2. награда на Републичком такмичењу из српског
језика и језичке културе),
Габриеј Едвард Етински (3.
награда на Републичком такмичењу из физике), Исидора
Мајкић (3. награда на Републичком такмичењу из математике), Никола Цинцовић (2.
награда на Републичком такмичењу из физике и 3. награда на Републичком такмичењу

ученици, родитељи, наставници
из информатике), Огњен
Петров (2. награда на Републичком такмичењу из математике), Александар Цуцић (2.
награда на Републичком такмичењу из математике и 3.
награда на Републичком такмичењу из физике), Теодора
Јовић (3. награда на Републичком такмичењу из српског
језика и језичке културе), Рената Живојин (1. награда на
Републичком такмичењу из
географије), Анђела Јовановић
(3. награда на Републичком
такмичењу у истраживачким
радовима – енглески језик),
Снежана Вуковић (1. награда
на Републичком такмичењу у
истраживачким радовима –
енглески језик), Миона Митрески (2. награда на Републичком такмичењу у истраживачким радовима – енглески
језик), Исидора Илић (1.

и професори
награда на Републичком такмичењу у истраживачким
радовима – енглески језик),
Милица Дрековић (2. награда
на Републичком такмичењу у
истраживачким радовима –
енглески језик), Марко Милованов (3. награда на Републичком такмичењу из историје),
Михаило Јовановић (1. награда на Републичком такмичењу
у авио-моделарству ), Илија
Стражмештеров (1. награда на
Републичком такмичењу у
ракетном моделарству), Милица Ристеновски (2. награда на
Републичком такмичењу у
ауто-моделарству), Ђурица
Радмановић (1. награда на
Републичком такмичењу у
авио-моделарству), Селена
Гвозденовић (3. награда на
Републичком такмичењу из
српског језика и језичке културе), Лазар Војновић (1.

награда на Републичком такмичењу из географије), Јелена
Цицварић (1. награда на Републичком такмичењу из математике и 3. награда на Републичком
такмичењу
из
физике), Алекса Вучковић (2.
награда на Републичком такмичењу из физике), Филип
Ранковић (2. награда на Републичком такмичењу из физике), Тадија Поповић (3. награда на Републичком такмичењу
из физике), Ања Батоћанин (3.
награда на Републичком такмичењу из историје), Валентин Фехер (3. награда на Републичком
такмичењу
у
истраживачким радовима –
историја), Даница Опарница
(2. награда на Републичком
такмичењу из књижевности),
Ања Шушњар (1. награда на
Републичком такмичењу из
физике), Огњен Шкрбић (1.
награда на Републичком такмичењу из физике), Александар Милановић (2. награда на
Републичком такмичењу из
физике), Александар Станојковић (2. награда на Републичком такмичењу из физике),
Михајло Слијепчевић (2.
награда на Републичком такмичењу из физике), Ана Бојковић (3. награда на Републичком такмичењу из физике),
Милена Митровић (награђена
на 33. ликовном конкурсу
„Железница очима деце”) и
Вељко Поткоњак (3. награда на
Републичком такмичењу „Шта
знаш о саобраћају”).

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Пешчани сат

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, колико вас има
утисак да година има облик
пешчаног сата и да ћемо,
потрошивши и ова преостала
зрнца у овогодишњем сату,
само окренути постоље и
покренути иста зрнца да
истим ритмом пропадају у
други део сата?
Заглави се понеко зрно
песка у процепу свакодневице, направимо од тога неколико успомена које сећање не
може да одвоји од прошлогодишњих. Кулисе којима огрћемо дане да бисмо убедили
себе да су другачији, посебни, драгоцени и веома важни
исте су, само смо ми, као
главни глумци, за неку нијансу другачији. Нека зрна песка
у нашем животном сату могу
јако да задеру исцртавајући
мапу протеклог времена.
Рутина која нас држи заглављене у илузији да се крећемо кроз живот најбољи је
цртач емоцијама по и у нама.
Ако смо послушно радили
све што се од нас очекује,
постали примерени и друштвено пожељни, зашто не
уживамо у нечему што су
нам објаснили да је живот?
Да ли је чекање да се нешто
догоди све?
Док су нам учитељи наметнути, а не изабрани, док су нам
тестови и провере мерило знања, резултат је (не)задовољство
применом наученог. Ако је све
што знамо довољно да кроз
живот идемо с лакоћом, онда

је у реду тако наставити даље.
Осећај да нисмо на овом свету
само да бисмо били добра
деца, која слушају, понављају
оно што су научила својој деци
и троше дане по правилима
других, пресудан је у чињењу
првог корака ка стварном учењу. Осећај да је живот много
више од простог окретања
пешчаног сата без задовољства
проживљеног времена; да сваки покушај вреди неупоредиво више од свих изговора за
нечињење; да смо одговорни
за сопствене изборе; да су нам
грешке лекције, а препреке
изазови. Потреба за променом,
коју време чини јачом, покренуће нас да на исте ситуације
одговоримо на другачији
начин. Жеља да срушимо стереотипе, предрасуде и наметнута очекивања довољна је да
нас живот кроз многе „случајности” наведе да чујемо, схватимо и пробамо нешто другачије, ново, непознато. Рутина
којом попуњавамо дане јако је
отпорна на промену и веома
је успешна у томе да нас враћа у сигурност истог. Само је
упорност та која може да уруши темеље једноличности и
пасивности, да обесмисли
изговоре и појача веровање у
себе и своје изборе.
Нико од нас не може знати колико пута ће окренути
животни сат. Треба да се
запитамо да ли је срећнији
онај који више пута окрене
пешчаник или онај ко је научио да ужива у сваком појединачном зрну песка.
На крају године сви окрећемо пешчани сат свог живота и сви добијамо исти број
зрна песка. Треба да постанемо свесни пролазности и
неповратности времена и да
не дозволимо да нам га једнолични дани одвуку у заборав.
Чекати да исцури пешчаник или уживати у времену
које нам је дато – одлука је,
као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Форум лепоте
у Минхену

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Последњег викенда у октобру одржан је тридесет други Форум лепоте у Минхену.
То је традиционалан сајам и
конгрес козметике, где на
једном месту (у више хала)
козметичари и естетичари
могу видети новитете и упознати се, путем презентација и радионица, с новим
сазнањима и трендовима у
козметици.
Утисак који је оставио овогодишњи форум, јесте да српски козметичари који су
озбиљно посвећени свом раду
не заостају за Европом. Презентовано је много нових
апарата за негу и подмлађивање лица и тела, а издвојио
се „Pedo Sprint”, који служи
за апаратурни педикир. Садржи наставке који успешно
решавају проблем заноктица,
жуљева, курјих очију и ураслих ноктију. Приказане су и
методе за лечење ураслих и
скврчених ноктију помоћу

растегљиве цикцак копче од
жице.
Када је реч о лицу, посебну пажњу привукао је апарат
HIFU. То је високоинтензивни фокусирани ултразвук
невероватних могућности у
подмлађивању и подизању
тонуса коже. Одређени проценат резултата видљив је
одмах, а целокупан невероватан лифтинг приметан је
након једног до три месеца,
колико је потребно за стварање нових колагених влакана.

На форуму у Минхену још
једном је потврђено да је
дерма пен (дерма фикс) и
даље апарат број један за
игличну мезотерапију.

Петак, 10. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР НЕБОЈША ТАСИЋ, УРОЛОГ

РЕДОВНЕ КОНТРОЛЕ – ЗДРАВИЈИ
И КВАЛИТЕТНИЈИ ЖИВОТ
Прегледи у Заводу
„Панчевац” обављаће
се суботом
Закажите радним
данима од 7 до 14
сати путем телефона
013/21-90-900 и
013/21-90-903
Тим лекара специјалиста који
раде у Заводу за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
из недеље у недељу све је бројнији, а пропорционално томе,
шири се и спектар прегледа
које пацијенти могу обавити у
овој установи. Плејади неких
од најбољих лекара српског
здравства које је Завод „Панчевац” окупио сада се придружио и др Небојша Тасић, уролог, који већ 25 година ради на
Одељењу урологије панчевачке Опште болнице. Познато је
да је Тасић неколико година
био и начелник тог одељења, а
потом и директор Болнице.
Прегледи у Заводу „Панчевац” обављаће се суботом, а
пацијенти их могу заказати
радним данима од 7 до 14 сати
путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
ПАНЧЕВАЦ: Које врсте прегледа ћете обављати у Заводу
„Панчевац”?
ДР НЕБОЈША ТАСИЋ: Кренућемо с класичним прегледима какви се раде и у другим
приватним ординацијама у
Београду и већим градовима,
при чему ћемо у складу са
здравственим стањем сваког
пацијента процењивати да ли
је неопходно, уз основни, урадити и ултразвучни преглед.
Након уводног прегледа радиће се и они додатни, нешто специфичнији и комплекснији,
ако се за њих постави индикација.
• Који симптоми указују
пацијенту на то да треба да
посети уролога?
– Пацијенте би требало поделити у две групе. Првој припадају они који немају никакве
тегобе, али имају одређени број
година када је, према стандардима Светске здравствене организације, препоручено да их
једном у одређеном периоду
прегледа уролог. Прецизније,
препоручује се да сваки
мушкарац након навршене 45.
године једном годишње превентивно обави овај преглед.
Након 55. године ту препоруку
би већ требало схватити као
обавезу. У прву групу спадају и
пацијенти који долазе на периодичне контроле, након што
им је дијагностикована нека
уролошка болест. Другу групу
пацијената чине они који имају разнородне тегобе. Оне су
најчешће повезане с мокрењем, које је учестало или отежано – када се најчешће јављају болови или печење. Врло се
често појављује и крв при
мокрењу, што може, а не мора
бити праћено боловима. Посебно је важно напоменути да
управо мокрење крви без болова захтева више пажње и алармантнији је знак за пацијента
да се обавезно и у што краћем
року јави урологу. Ово не треба никога да преплаши, јер
узрок мокрења крви може бити
безазлен, ако је, рецимо, реч о
нуспојави која се јавља због
конзумирања одређених лекова. Међутим, може се радити и

Страну
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Кожан

о неком далеко озбиљнијем
стању, па је стога важно што
пре отићи лекару и испитати о
чему је реч.
• Урологијом се бавите већ
четврт века. Које уролошке
болести су данас најчешће и да
ли се нешто у статистици променило у односу на период
када сте били на почетку каријере?

док болест толико не узнапредује да постане јасно од чега
пацијент болује. Уводни ток
болести може трајати јако дуго
и у том периоду по симптомима изгледа исто као доброћудно увећање простате. Само на
основу дијагностике која се
тада спроведе може се препознати о ком је обољењу тачно
реч. Добра вест је да је карци-

– Генерално, најчешће болести уринарног тракта везане су
за инфекције и за калкулозе,
али оне нису тако драматичне,
јер успевамо релативно лако да
их решимо. Нажалост, у
последње време честе су и
повреде урогениталног тракта,
било изоловане – на пример, у
виду уједа инсеката и других
животиња, било у склопу
општих повреда у саобраћајним несрећама и тучама.
Међутим, значајан део наших
пацијената, вишеструко већи
него пре тридесет година, јесу
пацијенти који болују од
малигних болести. Једна од три
најчешће врсте малигнитета од
које оболевају и умиру
мушкарци у јужном Банату
управо је рак простате.
• Због чега, по вашем
мишљењу, број забележених
случајева оболевања од канцера расте?
– Разлога за то има неколико. Један је можда тај што су
услови живота другачији:
разноразни токсини које уносимо у себе, као и стрес коме
смо изложени већ 20–30 година сигурно повећавају инциденцу. Међутим, не треба изгубити из вида ни то да је
дијагностика последњих година снажно напредовала, па
имамо све више могућности да
болест дијагностикујемо много брже него пре. То на неки
начин „диже” број новооткривених случајева. Такође, и продужење просечног животног
века утиче на то да се неке
болести јављају чешће. Конкретно, карцинома простате је
пре тридесет година сигурно
било упола мање, али главни
разлог је тај што су људи живели краће и болест, иначе карактеристична за старију животну
доб, није „стигла” да се манифестује.
• Могу ли одређени симптоми указати на рак простате у
раном стадијуму?
– Карцином простате, као и
добар део других карцинома
унутрашњих органа, нажалост,
нема посебну симптоматологију по којој би се издвојио све

ном простате лечив у свим
фазама. Кад кажем лечив,
мислим на то да га је могуће
обуздати или чак потпуно
искоренити. Чак и у метастатској фази се врло успешно
може лечити, тако да пацијенти не треба да губе наду ни у

том случају, јер циљ лечења
које спроводимо јесте да им
продужимо живот и да га они
проживе квалитетно, те да дођу
до оне очекиване старости до
које би дошли и да немају карцином.
• Не постоје довољно јаке
речи којима се може истаћи
значај превентиве. Шта је то
што човек, поред редовних
лекарских прегледа, може и
треба да учини ради очувања
свог здравља?
– Колико ћемо дуго и квалитетно живети, зависи од мноштва фактора. На неке, попут
генетике, не можемо утицати,
док на неке друге, као што су
окружење, политички услови,
околности на послу и слично,
можемо извршити ограничен
утицај. Држава ту такође треба
да има велику улогу. Јасан
доказ за то је Данска, где живи
најздравија нација на свету,
што је последица дугорочно
паметно вођене превентивне и
образовне политике. Ипак, по
мени, најбитнији утицај на то
да ли ћемо се разболети и
колико тиче се оне области у
којој ми сами регулишемо
услове свог живота – да ли се
редовно и здраво хранимо, да
ли конзумирамо алкохол или
дуван, да ли злоупотребљавамо лекове... Данас више нема
никаквих тајни о томе како
која супстанца утиче на наше
здравље, те нема потребе да
расправљамо о стварима које
су постале аксиоми. Стога је
још мање јасно зашто већина
људи избегава да се понаша
паметно и одговорно према
свом здрављу када је у прилици да то чини. Но изгледа да је
оно што је најједноставније и
најприступачније уједно и најтеже за већину људи.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Слатко од ораха

Сећате ли се обичаја из
детињства да се гостима нуде
слатко и кафа? То је било
обавезно послужење у свакој
кући и није се прескакало без
обзира на то ко би нам
дошао. Не само да се слатко
савршено слаже уз кафу већ
је то нешто што можете увек
имати у резерви.
Ово слатко од ораха није
класично слатко зато што се
не кува. Изузетно се брзо
спрема, јер се само измешају састојци, што га чини
идеалним послужењем за

изненадне госте. Такође,
термичком обрадом смањују се антиоксидантска својства ораха, па се препоручује конзумација сировог
медом, орах је изузетан
природни лек, јер мед помаже да његова лековита својства још више дођу до изражаја.
Ми вам препоручујемо да
направите брзу и лаку посластицу којом можете да послужите госте или да сами уживате у њој и тиме побољшате
своје здравствено стање.

Потребно: 250 грама језгра ораха, половина лимуна и 250 грама
меда.
Припрема: Орахе и лимун с кором исеците што ситније или потпуно самељите. Све помешајте с медом и одложите у стаклену теглу
с поклопцем. По жељи можете да комбинујете и лешнике, бадеме,
суво грожђе, семенке бундеве, цимет...
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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Петак, 10. новембар 2017.
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УСПЕХ ЗА ПОХВАЛУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПАНЧЕВАЦ У АМЕРИЦИ РАДИ НА ЛЕКУ
ЗА ОБОЛЕЛЕ ОД ЛЕУКЕМИЈЕ
Никола Ивица део
научног тима који
истражује јачање
имунитета оболелих
од ове болести
Досадашњи резултати
охрабрујући
За оболеле од леукемије изгледа има наде. На америчком
универзитету Харвард вишечлани тим научника спроводи
пројекат који треба да резултира проналажењем лека за ту
болест, а један од чланова тима
је и наш бивши суграђанин
Никола Ивица.
Након што је отишао у Америку, он је најпре у року дипломирао на Харварду, а сада је на
докторским студијама на још
једном чувеном америчком
универзитету: Ем-Ај-Тију. Колико су те високошколске институције цењене, говоре подаци да
их уписују само они којима успе
да положе изузетно тешке пријемне испите. Када заврше школовање, студенте Харварда и
Ем-Ај-Тија сматрају научном
елитом Америке.
Никола Ивица је недавно
боравио у нашој земљи и гостовао је у Јутарњем програму
Радио-телевизије Србије. Тада
је говорио и о важном истраживању у коме учествује.
Јачамо имуносистем оболелих
– Радим на пројекту за развој
нових терапија за лечење леукемије, који се своди на јачање имуносистема. Уколико се
у томе у потпуности успе, доћи
ће до значајних резултата и
биће то важно достигнуће. Ми
смо већ сада у стању да извучемо имуне ћелије из органи-

зма, да их мало репрограмирамо да нападају ћелије рака и
да их онда вратимо назад, у
пацијента. То има ефекта и
долази до излечења, што је
раније било немогуће. Досадашње терапије су препознавале
неке ствари на самој површини ћелија рака. Моја лабораторија и тим у коме радим сада
могу исто то да раде и у унутрашњости тих ћелија – објаснио је Ивица.
На питање да ли је свестан
колико су резултати истраживања у коме учествује важни за
оболеле од леукемије и колико би могли да им помогну, он
је одговорио потврдно. Рекао
је да терапија на којој ради
делује, и то далеко боље од
било које хемотерапије. Према његовим речима, резултати
истраживања у коме учествује

могли би лако да се примене и
у нашој земљи уколико би се
успоставила сарадња наших
научних установа и универзитета на којем он истражује.
Подсећамо, леукемија је
малигнитет ћелија крви и
коштане сржи. До те болести
долази када туморске ћелије
почну да се размножавају у
коштаној сржи и да потискују
здраве крвне ћелије. Због тога
долази до анемија (симптоми су
слабост, замарање, бледило
коже, срчане тегобе), малих
крварења по кожи и слузокожи
и честих инфекција које су праћене повишеном температуром.
Узрок добијања леукемије код
већине оболелих је непознат.
Претпоставља се да ова болест
почиње због генетских деформација или фактора спољашње
средине (јонизујућег зрачења,

изложености хемијским супстанцама – нпр. бензену), а
може се добити и као последица узимања цитостатика.
Никола воли науку
Током гостовања у Јутарњем
програму РТС-а Никола је
говорио и о свом животу пре
одласка у Америку.
– Морам рећи да сам у
основној школи имао фантастичне професоре који су ми
пренели пуно сазнања о основама науке. За моје образовање је важно и време које сам
провео у Истраживачкој станици Петница. То ме је додатно
инспирисало у жељи да будем
научник – додао је он.
Рекао је и да је на Харварду
дипломирао на смеру за хемијску и физичку биологију. На
питање како би дефинисао оно
што је тамо учио, објаснио је да
је у питању мешавина органске
хемије и биологије и додао да
су на том универзитету покушавали да га науче како да размишља о биологији из угла хемичара и физичара. Изјавио је да
још увек учи и да се стално усавршава, али да му то није тешко
јер се бави оним што воли.
Занимљиво је да Никола
Ивица није добар само у науци, већ је био успешан и у
спорту и постизао је запажене
резултате и у тој области. На
„Гуглу” се могу пронаћи текстови и фотографије из којих
се види да je он играо за одбојкашки тим харвардског универзитета и да је био незаменљиви члан те екипе.
Иначе, Николини родитељи
су лекари. Отац му је познати
панчевачки хирург, а мајка
анестезиолог у Општој болници у Панчеву.
М. Глигорић

ПОВОДОМ ИЗЛОЖБЕ ЗОРАНА ЈОВАНОВИЋА МАЧКА

Његове фотографије су уметничка дела
Један од наших најпознатијих
фото-репортера и наш суграђанин Зоран Јовановић Мачак,
који већ дуго ради у „Вечерњим новостима”, недавно је
приредио изложбу у Дому културе у Банатском Брестовцу,
под називом „Романтика
наших дана”.
Посетиоцима је представио 28
својих дела која доказују да су
фотографије које он ствара
много више од призора из свакодневице овековечених објективима његовог фото-апарата.
Јовановић је добитник више
домаћих и страних признања
и члан је неколико удружења
уметничких фотографа. Његове фотографије су објављивале и агенције „Асошиејтед
прес” и „Ројтерс”. Важи за свестраног фото-репортера, јер је
успешно снимао ратне сукобе
током деведесетих година, рок
концерте, спортске догађаје,
призоре из свакодневице и још
много тога. Када говоре о
њему, његове колеге кажу да су
му најбоље особине способност

да муњевито реагује када види
неки занимљив призор и
вештина да од сваке фотографије направи филмски кадар.
Пре четири године Јовановић је добио награду Удружења новинара Србије за фотографију „Заувек заборављени”.
Поводом тога је изјавио да му
то признање много значи јер
су, како је нагласио, колеге
вредновале његов рад и оцениле га значајним.

Права новинска фотографија, према Јовановићевим речима, мора да буде аутентична и
да има пуно симбола. На питање на које је фотографије највише поносан, Мачак је рекао
да су то оне које због провокативности ниједне новине нису
желеле да објаве, а касније су
награђиване.
Један од примера за то је
чувена фотографија „Косач”,
коју је снимио у близини пан-

чевачке рафинерије током
бомбардовања 1999. године.
Настала је у делићу секунде, а
објављена је више пута широм
наше земље и у свету.
Из богате Јовановићеве биографије треба истаћи и изложбу
његових дела коју је приредио
2014. године у Културном центру Србије у Паризу.
– Имам част и задовољство
да отворим изложбу једног од
најбољих српских фото-репортера и дивног човека Зорана
Јовановића Мачка. Његова
изложба нас води кроз искушења, људске судбине и печате
времена које његово око хвата
у секунди, што је обележје великих фотографа – рекла је на
отварању директорка Културног центра Славица Петровић.
Због Јовановићевих успеха
поносна је и редакција „Панчевца”. До деведесетих година
прошлог века он је радио као
фото-репортер у нашем листу,
а након тога је остварио уметничку каријеру.
М. Г.

ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА

Сећање на жртве Холокауста
Поводом 9. новембра, Међународног дана борбе против
фашизма и антисемитизма,
који је установљен у знак сећања на Кристалну ноћ, представници Града и Јеврејске
општине Панчево положиће
венце на спомен-обележје
Стратиште на Јабучком путу и
одаће пошту жртвама.

Очекује се да ће том скупу,
тачно у подне, присуствовати
председник Скупштине града
Панчева Тигран Киш, као и
представници Јеврејске општине, Удружења антифашиста,
Месне заједнице Јабука и други грађани.
Како је саопштено из
Јеврејске општине Панчево,

представници те општине
положиће венце поводом обележавања Кристалне ноћи.
Насиље које се догодило на
немачким улицама и трговима 9. новембра 1938. године
означило је почетак државно
организованог, правно легитимисаног и јавно подржаног
прогона Јевреја, који је завр-

шен убиством шест милиона
недужних мушкараца, жена и
деце.
Тај догађај, познат као Кристална ноћ, сматра се симболичним почетком Холокауста
и обележава се као Међународни дан борбе против фашизма
и антисемитизма.
М. Д.

„Хајдук на Дунаву”
Градимира Стојковића
У другом делу серијала под
називом „Хајдук на Дунаву”
Глигорије Пецикоза Хајдук
на летовању са својим ортацима упознаје две девојчице
Немице.
Ова дружина неочекивано
улеће у узбудљиву авантуру
након што пронађе десет килограма дроге. Шта кад се поред
свих проблема на Лепенском
виру појави последња особа
коју би ту очекивали да виде?
Награђиван и обожаван,
овај култни серијал о одрастању, уклапању и о недоумицама младих и након
више од тридесет година
носи у себи универзалне
поруке о љубави, пријатељству и заједништву. Важан
као прекретница у домаћој
књижевности за децу и мла-

де, серијал о Хајдуку и
данас нас подсећа на незаменљивост искрености и
поштења.

Два читаоца који до среде, 15. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Које место у
нашем граду је најромантичније у јесен?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Хајдук на Дунаву” Градимира Стојковића. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Сада сам сасвим О. К.”
Гејл Ханимен
Еленор Олифант говори оно
што мисли. Увек. Не води
много рачуна о томе како би
требало да се понаша.
Пажљиво избегава све социјалне интеракције. Можда ће
вам се учинити да је чудна.
Погледајте боље. Само је
другачија. И сасвим је О. К.
Већ осам година иде на
посао сваког дана, а викенде
проводи уз телевизију, замрзнуту пицу и флашу вотке.
Нема пријатеље. Њена мајка је једина особа с којом
разговара, а ни она је не разуме превише. Све се мења
када набаса на Рејмонда и
заједно с њим крене у неочекивану авантуру. Та згода
извући ће је из чауре њеног
малог света и натераће је да
обрати пажњу и на друге
људе. Нису сви толико дру-

гачији од ње. А неки јој могу
бити и врло блиски.
Ускоро, Еленор ће научити
да и они који су сами себи
довољни могу у срцу наћи
места за пријатељство и љубав.

Два читаоца који до среде, 15. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како се припремате за период слава?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Сада сам сасвим О. К.” Гејл Ханимен. Најбоље одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

А од мужа – кувар
У прошлом броју нашег
листа питали смо вас која је
ваша омиљена боја кишобрана. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Господар сенки” Доната Каризија за два
наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Кад не пада киша – црвена, а кад пада – свеједно. Тад
је само важно да је кишобран
при руци.” 064/8667...
„Она која ће је привући
мени.” 061/2497...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање коју књигу препоручују за

рођендански поклон. Они ће
освојити по један примерак
књиге „А слаби трпе оно што
морају” Јаниса Варуфакиса.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Зависи коме. Највише
волим да својој жени поклоним кувар. И онда чекам да с
речи у књизи пређе на дела.”
063/8271...
„Препоручујем ’Национални парк Србија’. Ту ће се
свако препознати, насмејати
и заплакати...” 064/3566...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања
потражите на страницама
овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ХРОНИКА
ТОКОМ ПОТРАГЕ ЗА УБИЈЕНИМ
ВЛАСНИКОМ ПЕКАРЕ

Сигнал телефона
лоциран у Старчеву

Петак, 10. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ХРАБРОСТ ВОДНИКА ИВАНА РИСТИЋА

СПАСАО ЖИВОТ ЖЕНИ НАПАДНУТОЈ
НА УЛИЦИ
Припадник Војске
Србије савладао
човека који је једну
жену више пута
ударио мотком
по глави, а затим
почео да је убада
ножем
Присутни гледали
у страху, нико није
помогао

Током полицијске потраге за
Николом Остојићем, власником једне београдске приватне пекаре, чији је нестанак
пријављен крајем прошле
недеље, сигнал његовог
мобилног телефона накратко је лоциран у Старчеву.
Засад није познато да ли
је то био покушај Београђанина Филипа Г., који је ухапшен због основане сумње да
је убио Николу Остојића, да
превари припаднике полиције и да их наведе на погрешан траг. Једино што се зна,
јесте да је полиција три дана
трагала за Остојићем док у
понедељак, 6. новембра, у

стаклорезачкој радњи Филипа Г. у Београду није пронађено Остојићево беживотно
тело.
Филип Г. је с несрећним
човеком, који му је био добар
пријатељ, најпре отишао на
пиће, а онда га је позвао у
своју радњу да наставе разговор. Тамо га је изненада
више пута ударио тупим
предметом и убио.
Као највероватнији мотив
за убиство наводи се жеља
Филипа Г. да, с обзиром на
то да је био у великим дуговима, украде од Остојића
новац и да га уложи у нови
посао.

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Ученик ошамарио
другарицу

Старији водник Иван Ристић,
стално запослен у панчевачкој
касарни „Стевица Јовановић”
као припадник Прве бригаде,
спасао је 5. новембра живот
жени која је била нападнута
преко пута те касарне – саопштило је Министарство одбране Србије.
Напад се догодио у јутарњим
сатима, а Ристић је приметио
да се нешто неуобичајено дешава док се спремао да крене
возилом на службени задатак у
Нови Сад.
Он је изјавио да је најпре
видео непознатог човека како
свом силином удара једну жену
мотком по глави. У једном тренутку мотка се преломила од
јачине ударца, а нападач је отрчао до свог аутомобила, извукао нешто и поново кренуо
према жени која је беспомоћно лежала на земљи.

– Приметио сам да у руци
држи нож и одједном га је сав
избезумљен зарио у њу. Искочио сам из возила, претрчао
пут и свом силином сам се
бацио на њега. У глави ми је
било само то да му одузмем
нож. Успео сам да га бацим на
земљу, а онда су мој возач десетар Јован Ђокић и командир

страже заставник Горан Васић
притрчали да ми помогну.
Успели смо да нападачу одузмемо нож и да га бацимо на
хаубу једног аутомобила који
је био паркиран у близини.
Након тога је реаговала екипа
наше хитне помоћи која је
дошла из касарне. Помогли су
избоденој жени и убацили су је

у свој аутомобил. За то време
смо моје колеге и ја држали
избезумљеног нападача закрвављених очију до доласка
полиције. Никада нисам видео
такав убилачки поглед код
неког. Не могу да заборавим ни
бледо лице и закрвављено тело
несрећне жене – истакао је водник Ристић.
Присећајући се трауматичног догађаја у коме је учествовао, рекао је да га је непријатно изненадило то што је око
места на коме се одиграо напад
било доста људи, јер је то био
пијачни дан на старом бувљаку. Међутим, сви су само незаинтересовано гледали и нико
није пришао да помогне нападнутој жени. Према Ристићевим
речима, неки људи су се чак
склањали у страну и окретали
главу да не би гледали, иако је
несрећна жена вриштала и тражила помоћ.
Ристић је изјавио и да у тренутку када је одлучио да реагује и да јој помогне, није размишљао о могућим последицама. Према његовим речима, једино што му је тада било
важно, јесте да спасе људски
живот.
– Сигуран сам да би сваки
припадник моје јединице и
Војске Србије реаговао исто,
без двоумљења и оклевања, јер
смо тако учени. Униформа коју
носимо је нешто што све нас
обавезује – закључио је он.

КРАДЉИВЦИ ВОЗИЛА НЕ МИРУЈУ

У Београду дневно нестане најмање три аутомобила

Отац девојчице која иде у
седми разред основне школе у једном месту у околини
Панчева поднео је пријаву
због вршњачког насиља против дечака из њеног разреда.
То је учинио зато што је он
на часу ударио његову ћерку
песницом у раме и ошамарио.
Према писању београдских медија које је девојчицин отац обавестио о овом
догађају, наставница која је
држала час када се то десило, наводно није видела ударац, али је чула шамар.
После инцидента је послала
девојчицу и дечака код пси-

холога, који је узео изјаве од
њих, али није обавестио
родитеље о догађају. Ни
школски полицајац није обавештен о овом инциденту.
Шта се догодило, откривено је тек када се девојчица
пожалила оцу. Она му је
рекла да је дечак који ју је
напао већ месец дана злоставља и омета у комуницирању с другима.
У Министарству просвете
је потврђено да се овај инцидент десио. Новинарима је
речено да ће о коначном
епилогу одлучити тим за
заштиту деце од насиља, који
постоји у свакој школи.

У Београду се сваког дана украду најмање три аутомобила, а
лоповима су најинтересантнији разни модели „фолксвагена”
„аудија”, „шкоде”, „пежоа”,
„опела”, као и „Реноови” аутомобили „меган”, „клио”, „каптур” и „лагуна” – изјавио је за
„Танјуг” Бошко Секуловић, шеф
Одсека за сузбијање деликата
на моторним возилима у Полицијској управи Београд.
Он је додао да је расветљавање крађа возила скопчано с
многим тешкоћама због недостатка доказног материјала,
неквалитетних трагова с лица
места, мањка информација о
тачном времену извршења крађе и непостојања сведока. Отежавајући фактори су и недовољна покривеност града
безбедносним камерама, као и
слаба безбедносна култура власника возила.
Секуловић је изјавио и да је
Министарство унутрашњих
послова више пута писало званичне захтеве за измене и
допуне кривичног закона којим
би се омогућило пооштравање
казни за крађу возила. Он је

прецизирао да су садашње
санкције веома благе и да
судије најчешће кажњавају
лопове новчано или затворским казнама до три или до
пет година.
– Тренутно је ситуација таква
да, уколико украдете „југо”, који
је врло мале вредности, или
неко новије возило, нпр. „рејнџ
ровер”, „бе-ем-ве” или „ауди”,
који коштају више десетина

хиљада евра, следи вам иста
затворска казна – додао је он.
Секуловић је апеловао на
грађане да обавезно обезбеде
аутомобиле неком електронском или механичком заштитом и да никако не остављају
кључеве у возилу. То је неопходно због тога што је за обијање аутомобила који нису обезбеђени на такав начин и њихову
крађу лоповима довољно од

тридесетак секунди до неколико минута.
Према његовим речима,
годишње се деси отприлике
50–60 крађа возила због заборавности возача. Они изађу из
аутомобила да би отишли до
апотеке, пекаре, школе или
обданишта, а кључеве оставе
унутра. Лоповима је довољно
да искористе погодан моменат,
седну у аутомобил и одвезу га.
Када је реч о скупљим аутомобилима који су обезбеђени
електронским
заштитама,
Секуловић је изјавио да лопови стално прате актуелна техничка решења у ауто-индустрији и да користе све
савременије уређаје за „пробијање” заштитних шифара и
кључева и стартовање возила.
Он је као пример навео
податак да се у Србији 2015.
године појавио уређај турбодекодер, уз помоћ којег се за
десетак секунди без оштећења
откључава електронска брава
на возилу. Према Секуловићевим речима, тај уређај се може
купити на домаћем тржишту
за око 1.200 евра.

ВАТРОГАСЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ СВОЈ ПРАЗНИК

Од почетка године сачували 1.600 људи
Припадници ватрогасно-спаси лач ких једи ни ца Сек то ра
за ванредне ситуације МУП-а
Србије током ове године реаговали су у 33.000 разли чи тих кри тич них ситу аци ја. То
је најчешће било због пожа ра (28.000 интер вен ци ја), а
поред тога што су их уга сили, спа сли су 599 живо та.
Захва љу ју ћи њихо вим реак ци ја ма након сао бра ћај них
несрећа и других ван редних
догађаја, спасено је још око
хиља ду људи који ма је била
потреб на помоћ – саоп шти ло је Мини стар ство уну тра шњих посло ва пово дом 7.

новем бра, Дана зашти те од
пожара.
Тај празник је установљен
далеке 1834. године, када је
тада шњи мини стар уну тра шњих послова Ђорђе Протић,
испу ња ва ју ћи налог кне за
Мило ша Обре но ви ћа, сачи нио и пот пи сао Уред бу о
гаше њу пожа ра. Тај прав ни
акт је био основа за формирање ватрогасно-спасилачких
јединица.
Од тада се обе лежава 7.
новем бар, већ 184 године,
ради инфор ми сања људи о
важности постојања професионалне службе чији припад-

ници брину о заштити људи и
њихове имовине од пожара,
као и о спасавању унесрећених у разним критичним ситуацијама.
Ватрогасно-спасилачке јединице делују на целој територији Србије, прве излазе на места
на којима су се десили ванредни догађаји, спасавају угрожене људе и материјална добра и
заједно с другим службама
отклањају последице несрећа.
У склопу својих редовних
активности припадници ватрогасно-спасилачких јединица
обављају још један посао који
изузетно воле. То су сусрети с

најмлађима и одржавање предавања на којима они имају
прилику да виде ватрогасце и
опрему коју они користе и слушају савете о томе како да се
понашају уколико се изненада
нађу близу пожара.
Велика пажња посвећује се
едукацији најмлађих, а она се
спроводи путем акција „Ватрогасац у школи”, „Полицајац у
заједници” и „Основи безбедности деце”. Током ове године
њима је било обухваћено више
од 60.000 најмлађих и 4.000
њихових учитеља и наставника у више од 1.000 школа на
територији Србије.

Припадници ватрогасно-спасилачких јединица настоје да едукују и одрасле о томе
како да се понашају у случају
да дође до пожара, па су тако
од почетка ове године одржали преко 500 показних вежби
на високим објектима, индустријским постројењима, у
школама и предшколским
установама.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Петак, 10. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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Рационализација броја запослених по сеоским предузећима
зависила је од затеченог стања и обима делатности.

СЕЛО

Мишо Марковић, члан Градског већа задужен
за стамбено-комуналне делатности и саобраћај

ПОГЛЕД ГРАДСКОГ ВЕЋНИКА НА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

РЕШИТИ ПРОБЛЕМ СЕОСКИХ ДЕПОНИЈА
Ускоро градска вода
у свим местима, чека
се Ново Село

Банатски Брестовац: По налогу Месне заједнице, у среду,
8. новембра, преостали део
Улице војводе Степе насут је
ризлом, а поправљен је и пут
у Улици 4. октобра, према
амбуланти, како би у зимском
периоду био омогућен лакши
приступ контејнерима.

Проширење
качаревачког гробља
Релативно нови члан Градског
већа задужен за стамбено-комуналну делатност и саобраћај Мишо Марковић недавно је одржао састанак с представницима сеоских јавних
комуналних предузећа.
Том приликом он се информисао о актуелном стању и
уочио неколико заједничких и
појединачних проблема.
– Неке од њих већ смо почели да решавамо. На пример,
Јабука је прикључена на градску водоводну мрежу, а у току
је исти поступак и у Глогоњу.
Тиме ће комуналне фирме из
поменутих села бити ослобођене обавезе која их је више
притискала него што им је
доносила добробити. С друге
стране, у Качареву је неопходно проширење православног
гробља, а нађена је солуција да
се искористи простoр на
немачком гробљу. Посао ће
ући у план за наредну годину,
одвијаће се фазно, па би требало да у року од пет-шест
година буде обезбеђен неопходан број гробних места – навео
је Марковић.
Депоније у насељеним
местима, које немају никакав
законски статус, тиште сва села
изузев Старчева и Долова, где су
сметлишта уклоњена, а услугу

Банатско Ново Село: „Концерт пријатеља” одржан је у
петак, 3. новембра, у спортској хали, а наступили су Српско културно-уметничко друштво „Понтес – мостови” из
италијанског Трста, КУД
„Јединство” из Панчева и све
групе фолклорне секције
Дома културе. У малој сали
те установе биће ускоро замењен преостали део столарије.

одношења смећа преузела је
ЈКП „Хигијена”.
– Жеља нам је да у перспективи сва места уђу у систем тог
градског предузећа, али то је
још увек у фази планирања.
Тако бисмо избегли и ситуаци је попут паље вина, које
често нису биле нимало наивне. Ипак, радници комуналних предузећа су сами или уз
нашу логистичку помоћ успевали да их санирају. Невољу
појачава и то када грађани
самоиницијативно доносе смеће и насумице га одлажу, што
може да изазо ве нежељене
последице. Стога ћемо се тру-

дити да у координа цији с
кому нал ном полицијом и
инспекцијом онемогу ћимо
појединцима да неовлашћено
улазе на сметлишта. С тим у
вези, почело је озбиљније уређење омољичке депоније, при
чему добро дође земља претекла од радова на изград њи
фекалне канализације у том
насељеном месту – истакао је
већник.
Као и у градским комуналним предузећима, и у сеоским
је обављена рационализација
броја запослених.
– Осцилације од села до села
зависиле су од затеченог ста-

ња и обима делатности, чиме
смо се водили приликом тог
незахвалног посла. Рецимо,
Старчево, иако највеће по броју становника, има најмање
запослених, али зато не обавља услуге одношења смећа и
дистрибуције воде – објаснио
је Марковић.
Како ствари стоје, Град у
перспективи намерава да реши
проблем неусловних депонија
у насељеним местима и споји
Ново Село на градску водоводну мрежу. Када је реч о буџетима у наредној години, они ће
малтене бити на истом нивоу
као и лане.

ОДНЕДАВНО У СТАРЧЕВУ

Истраживање нафте и гаса
На простору Катастарске општине Старчево у новембру и
децембру НИС а. д. Нови Сад
обављаће сеизмичке радове у
склопу сопственог плана истраживања нафте и гаса у текућој
години. Та компанија добила је
све неопходне дозволе и сагласности надлежних државних
органа за проналажење нових
лежишта енергената, а пре
почетка посла обавестила је
Град Панчево и месне управе о
предстојећим активностима на
њиховој територији.

Месне актуелности

Тим поводом је представник
агенције „Гео оил”, која се бави
пословима прибављања сагласности и исплате штете, Владета Милојевић, учествовао на
састанку обају пољопривредних удружења грађана из
места, недавно одржаном у
свечаној сали Месне заједнице Старчево. Он је власнике
парцела које су на линији
радова обавестио о планираним истраживањима и затражио сагласност за улазак у
њихов посед.

Како ће током истраживања
неминовно доћи до одређене
штете на поседима, Милојевић
је ратаре детаљно информисао
о начину утврђивања штете и
ценовнику по коме се она
исплаћује. Тако ће записнички констатовани износи обештећења власнику у целости
бити измирени у року од десет
радних дана.
Машине ће пролазити и кроз
одређене делове Старчева, али
ће извођачи максимално водити рачуна да не ремете свако-

дневни живот грађана. Током
поменутог истраживања НИС
интензивно сарађује с градовима, општинама, месним заједницама и Министарством унутрашњих послова Републике
Србије.
За детаљније информације
сви заинтересовани могу се
обратити представнику фирме
„Гео оил” Владети Милојевићу на телефон 064/70-800-57
или Месној заједници Старчево на телефоне 631-144 или
630-010.

Долово: Вече техно-музике
под називом „Psytrance” одржано је у суботу, 4. новембра,
а том приликом је Доловац
Сергеј Митић (DJ Mitkus’s)
представио своје ауторске
нумере. Рукометашице су
суверено завршиле јесењи део
сезоне на челу Друге српске
лиге, остваривши победе у
свим утакмицама. Журка с
музиком из деведесетих година прошлог века биће приређена у петак, 17. новембра, од
21 сат, у Дому културе.
Глогоњ: У току је испирање
водоводне мреже, након чега
ће грађани моћи да користе
градску пијаћу воду. Награђивани ауторски филмови
Радована Ђерића биће приказани у среду, 15. новембра,
од 18 сати, у Дому културе.
Иваново: Удружење банатских Бугара „Иваново–Банат”
представило се на „Бугаријади” у суботу, 4. новембра, у
Новом Саду, а наступили су
први ансамбл, ђаци који уче
бугарски језик и осмогодишњи Матеја Гуран. Поводом
дана просветних радника у

школи је уприличен пригодан програм.
Јабука: Четрнаести Дечји
позоришни фестивал биће
одржан у суботу и недељу, 11.
и 12. новембра, од 12 сати, у
великој сали Дома културе.
Качарево: Комунално предузеће је прошле недеље, уз
помоћ машина ЈКП-а „Хигијена” и ДВП-а „Тамиш–Дунав”, завршило санацију сеоске депоније. Кошаркашки
клуб „Јединство” прославио је
45 година постојања. Голубарско друштво СС-79 приредиће бал у суботу, 25. новембра,
када ће, поред вечере и музике, бити организована и богата томбола, а сви заинтересовани могу се пријавити на
телефон 063/604-034.
Омољица: Радови на изградњи фекалне канализације
тренутно су у току у Улици
Петра Кочића, као и у самом
центру села. Дечја представа
под називом „Весело позорје” одржана је у петак, 3.
новембра, у Дому културе.
Старчево: Школа је обележила свој дан у среду, 8. новембра. Потписивање донорских
картица грађана из Старчева
и околних места биће спроведено у четвртак, 9. новембра, од 17 сати, у сали Дома
културе. Прво предавање ове
јесени у просторијама Друштва пчелара, на тему „Примена оксалне киселине”,
биће одржано у среду, 15.
новембра, од 18 сати, а говориће Лазар Дехељан.

АКТИВНОСТИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
„ИНФИНИТУМ”

Глогоњци радо
уче румунски

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ У КАЧАРЕВУ

Анализе снова и македонске књиге
Качаревачки Дом културе
имао је протеклих дана, пред
фестивал „Жаока”, још неколико запажених активности.
Најпре је уприличено интересантно вече 24. октобра, у
тамошњем Дому омладине,
када је психотерапеут Слободан
Николић, специјалиста за психолошку анализу снова, одржао
веома запажено предавање.
Чуло се много занимљивих
и нових информација о поменутој области. Акценат је стављен на неуропсихологију
сањања, као и на технике анализе снова у психотерапији и
корист коју може имати свако
ко на њих обрати пажњу.
Захваљујући питањима посетилаца предавање се претворило у живу дискусију између

њих и госта, а било је речи и о
литератури, научним делима,

медицинској употреби анализе снова, па чак и о употреби и

злоупотреби психологије у војне сврхе у свету.
С обзиром на број отворених
тема и показано интересовање
Качареваца директорка Дома
културе Невена Спремо најавила је да се може очекивати
да ово буде тек прво у низу
занимљивих предавања током
јесени.
Неколико дана након тога
она је дочекала представнике
Института за македонски језик
„Крсте Мисирков”, који су том
приликом даровали књиге
библиотеци Дома културе и
поразговарали о могућој
сарадњи.
Гости су то учинили и када је
реч о качаревачкој школи „Жарко Зрењанин” и глумачкој дружини „Видоје Дојчиновски”.

ЗА ВИКЕНД ДЕЧЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ

Малишани поново глуме у Јабуци
Четрнаести Дечји позоришни
фестивал у Јабуци биће одржан идућег викенда, у организацији Дома културе.
Манифестација ће бити отворена у суботу, 11. новембра, у 12

сати, у великој сали поменуте
установе, када ће домаће позориштанце „Мали принц” малишанима покушати да дочара „Ко се
шета око света”. Потом ће војловачки СКПД „Ђетван” одиграти

представу под називом „Game
Start”, а Луткарска трупа „Банатски шор” из Идвора извешће
комад „Вашар пред вашар”.
Другог дана, у недељу, 12.
новембра, Драмски студио

„Атеље младих” из Панчева
одиграће „Смешну бајку”, а
завесу ће на овај леп догађај
спустити домаћи дечји театар
комадом који се носи идентичан назив – „Мали принц”.

Културни центар „Инфинитум” из Глогоња већ неко време реализује велики број
активности, међу којима је и
учење румунског језика. Реч
је о младим људима, који сваког викенда шире спектар
знања – од упознавања с културом и традицијом нашег
источног суседа до учешћа у
драмској или рецитаторској
секцији.
Предавач Родика Марјану
истиче да до овог пројекта не
би дошло без помоћи релевантних институција.
– Захваљујући љубазности
Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој Града Панчева, омогућена је
набавка веома корисних српско-румунских речника, као
и оних двојезичних с математичким терминима, а
добијени су и ранци и свеске.

Стога се настава у глогоњском
Дому културе обавља оптималније, па је и мотивација
полазника видно увећана –
навела је Родика Марјану.
Вредно је напоменути да се
овај бесплатан курс одвија на
два нивоа, а похађају га и
деца која нису румунског
порекла с циљем да науче
језик својих комшија и пријатеља.
На часовима је тренутно у
току припрема коледарских
песама и један краћи комад,
а рецитатори увежбавају
наступе за предстојећу „Стиховизију”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Изложбе
Четвртак, 9. новембар, 17 сати, Народни музеј Панчево:
отвaрање изложбе „Униформе, медаље и ордени ЈНА”.
Петак, 10. новембар, 19 сати, Дом омладине Панчево: „Етно
глас” – отварање изложбе дечјих радова „Натписи на етнографским предметима”.

Петак, 10. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ

ПАНЧЕВАЧКИ ДАНИ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ
Наступили хорови из
Србије и Италије
Промоција нотарице
духовних песама за
децу и омладину

Представе
Четвртак, 9. новембар, 19.30, Културни центар: поводом
Дана града Панчева – монодрама „Надежда Петровић”.
Среда, 15. новембар, 18 сати, Културни центар: дечја представа „Боки и Оки шоу – Тајна великог носа”.

Тематски програм
Четвртак, 9. новембар, 19–21 сат, Дом омладине Панчево:
„Етно глас” – етномузиколошка радионица.
Петак, 10. новембар, 18.30, Културни центар: путописни
филм Панчевца Душана Милојкова „Бициклом по Банату без
динара у џепу”.
Недеља, 12. новембар, 17 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: „Етно глас” – промоција књиге др Димитрија
Големовића „Певање из вика”.
Уторак, 14. новембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: представљање књиге прича „Угризи живот” Радмиле
Лазић.

Музика
Петак, 10. новембар, 21.30, дворана „Аполо” Дома омладине: џез концерт „From Russia with Love”.
Субота, 11. новембар, 19 сати, Дом војске: „Етно глас” – концерт фолклорних ансамбала.
Субота, 11. новембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: музичко вече под називом „Madness Factory – Next
Generation”.
Недеља, 12. новембар, 18 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: „Етно глас” – концерт певачких група.

МОЈ

Протеклу недељу обележили су
значајни јубилеји музичких
манифестација, међу којима су
и „Панчевачки дани духовне
музике”, који се већ двадесет
година одржавају у нашем граду. Од 3. до 5. новембра на три
локације – у Светосавском
дому, Преображенском храму
и Светоуспенском храму –
ширила се духовна музика,
коју је ове године изводило
дванаест хорова из целе Србије и хор из Италије.
На отварању манифестације, у присуству многобројних
гостију и свештенства, говорили су уметничка директорка
фестивала мр Вера Царина,
градоначелник Саша Павлов,
као и академик и дугогодишњи
диригент ПСЦПД-а Димитрије Стефановић.
Он се у свом излагању осврнуо на прошлост и оснивање
црквеног хора у Панчеву и
истакао знамените личности
које су активно учествовале у
раду хора и допринеле његовој

дуготрајности, али је и захвалио свештенству и мр Вери
Царини, која је од 2000. године подигла ниво хора у музичком и уметничком смислу.
Овом приликом се обратио и
певачима, којима је поручио да
они нису само сведоци и присутни верници, већ активни
учесници током богослужења.
– Ако приликом певања разумете црквенословенски текст,
што није лако, али је могуће,
отвара вам се пут ка личној и
заједничкој молитви – истакао
је Димитрије Стефановић.
Након уводних речи присутнима се обратио и Немања
Вујић, дугогодишњи сарадник
у реализацији „Панчевачких

ЗАВРШЕН ЈУБИЛАРАН
ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

Квалитет и разноврсност

избор МОЈ

Митови из
„Метаморфоза”
Алиса Оравец,
студенткиња на Институту
за уметничку игру
ФИЛМ „Клавир” („The Piano”, Jane Campion), који сам
одгледала као домаћи задатак из предмета компаративна режија, на мене је оставио
дубок утисак. Иако је то већ
стари филм (1993) и гледала
сам га као млађа, сада сам га
анализирала детаљније. Фасцинирало ме је тумачење
немог лика. Глумица без
иједне изговорене речи кроз
цео филм изражава све своје
дубоке и јаке емоције, љубав,
љутњу, бес, бол, знаковним
језиком, али и својим покретима – мимиком. Недостатак
не доживљава као хендикеп,
него нам открива и друге
начине комуникације. Музика писана за овај филм (Michael Nyman) предивна је и
оставља снажан емотивни
утисак.
СЕРИЈА: Касно увече када се
вратим с факултета и после
физички напорног дана,
прија ми питка, опуштајућа
серија. Доскора сам пратила
руску серију „Кухиња”. То су
комичне, али и драматичне
приче главног кувара Лаврова и његових колега, шефова, као и пратећег особља,
који су у симпатичним међусобним конфликтима, али
када им искрсне неки проблем пред гостима и странцима, пожртвовано бране
један другог и изглађују
ситуацију. Они раде тимски
у кухињи и ресторану француских специјалитета у хотелу у Москви. Глумци су симпатични, говоре пријатним
руским језиком, а ликови

које тумаче имају животне
ситуације сличне нашој свакодневици. Надам се наставцима ове серије.
ПРЕДСТАВА: Управо сам
под утиском изведене плесне
представе „Метаморфозе 2”,
у којој и ја учествујем. Представа је настала као самосталан рад студената плесача и
кореографа Института за
уметничку игру, под менторством доцента Александра
Николића и кореографкиње
Јоване Иконић. Дело творца
Овидија идеално је за експериментисање и после две
хиљаде година подстиче
уметнике да се плесом, на
савремени начин, древни
митови пренесу у нама приступачну димензију. Кроз
античку митолошку причу
Овидије филозофски говори
о метафоричним трансформацијама, о настанку света и
његовом функционисању, о
смислу и бесмислу постојања, моралним ставовима и
трагичним судбинама хероја
и бесмртника. Изведба се
планира и у другим местима,
као и у нашем граду, те стога
позивам панчевачке љубитеље савременог плесног израза да је погледају и уживају.

Двадесети Панчевачки џез
фестивал у потпуности је
оправдао очекивања посетилаца квалитетним програмом
који је био на нивоу светских
џез фестивала.
Од отварања, када су наступили састави „Snakeoil” Тима
Берна, квартет Џоа Лована и
мађарски „Canarro”, почела је
џезерска грозница, која је била
присутна и наредних неколико вечери.
Светска премијера пројекта
„Artistry in Broken Rhytam”
sastava „Undectet” Владимира
Николова и Срђана Ивановића,
с којима је свирао и Панчевац
– саксофониста Кристијан
Млачак, пружио је могућност
публици да први пут чује невероватне композиције младих
талентованих уметника. Након
њих је наступио квартет Авишаја Коена, за ког и они који су
имали прилику да га слушају у

дворани „Аполо” када је наступио с Марком Тарнером кажу
да је овог пута нашим суграђанима приредио невероватан
концерт с пуно емоција. Љубитељи џеза осетили су ову енергију и узвратили овацијама и
громогласним аплаузима.
Ове године ни они који воле
вокални џез нису остали ускраћени, јер је треће вечери наступила сјајна Чајна Мозис, која
је у склопу европске турнеје
представила ауторски албум
„Nightintales”. Исте вечери је
свирао и „Fish in Oil”, познат
као један од најбољих клупских џез састава у Србији.
Последњег дана фестивала
састав „Velvet Revolution”
Данијела Ердмана донео је
потпуно нов звук, на инструментима који нису уобичајени
за џез, а фестивал је затворио
наступ квартета Амброза Акинмузира.

С ТАКМИЧЕЊА У РУМИ

Признање за
„Тамбураторијум”
На трећем Mеђународном такмичењу тамбурашких оркестара које је одржано у недељу, 5.
новембра, у Руми, тамбурашки
оркестар „Тамбураторијум” из
Панчева освојио је сребрну
плакету.
– Циљ нам је био да представимо банатску музику коју
је компоновао тамбураш

Макса Попов и веома нам је
драго што смо успели да
освојимо ово значајно признање – рекао је Будимир
Стојановић, оснивач „Тамбураторијума”.
На такмичењу је учествовало
десет оркестара из Републике
Српске, Хрватске, Руме, Суботице и Панчева.

дана духовне музике”, који је
за ову прилику приредио изложбу. Он је испричао и нешто
више о симболици која је коришћена у осмишљавању визуелног идентитета фестивала.
Друге вечери публика је
имала прилику да упозна
Ведрану Дабовић, поетесу из
Бијеле у Црној Гори, која је
написала нотарицу духовних
песама за децу и омладину под
називом „Мир и слога и вјера
у Бога”.
У књизи која је настала у
протеклих годину дана налази
се тринаест духовних песама
намењених деци и омладини с
циљем зближавања деце с
Богом кроз духовно појање.
Ведрана Дабовић је истакла
да је за децу јако важно да се
упознају с духовношћу, али да
им вера уђе у срце полако, а не
насилно.
– Вера је јако важна. С њом
деца лакше преброде тегобе у
животу. Она их учи традицији
и обичајима, поштовању и култури, и шта је један нормалан
и здрав живот – рекла је Ведрана Дабовић.
Исте вечери одржан је и
округли сто под називом „Значај духовне поезије и хорског
певања за децу и инклузивне
хорове” на којем су учествовале Добрила Јовановић, дефектолог, и Олгица Илић Митевски, дефектолог и хоровођа.
Разговор је водила мр Вера
Царина, која је активно сарађивала са Инклузивним хором
„Звуци у јабуци”. Све говорнице

су потврдиле да и даље постоје
предрасуде према особама са
сметњама у развоју, али да је
инклузија добар начин да се то
превазиђе. Олгица Илић
Митевски испричала је колико је позитивних промена
наступило код људи из дома
„Срце у јабуци” од када су
постали чланови хора, а посебно када су почели да певају
духовну музику.
Током две вечери на фестивалу су учествовали хор Саборне цркве у Новом Саду „Св.
Георгије” (диригент: Богдан
Ђаковић), хор „Обреновачке
девојке” ЦОТК ТЕНТ из Обреновца (диригент: Виолета
Ненадић), хор Цркве Св. Спиридона Чудотворца из Трста
(диригент: Ана Каира), Дечји
хор „Хаџи Рувим” из Ваљева
(диригент: Вања Урошевић),
Инклузивни хор „Срце у јабуци” из Јабуке (диригент и руководилац: Олгица Илић Митевски), Црквено певачко друштво
– хор „Преподобни Роман
Слаткопојац” (диригент: Татјана Крга), вокални ансамбл
„Сион” из Сремске Каменице,
мешовити хор „Преподобни
Рафаило Банатски” из Зрењанина (диригент: Сенка Милисављевић), хор Храма Свете
Петке из Пожаревца (диригент: Љиљана Ракић), као и
хор, дечји хор и подмладак
Панчевачког српског црквеног
певачког друштва.
Покровитељи фестивала су
Град Панчево, Преображенски
храм и Светоуспенски храм.

„ТАПИСЕРИЈЕ” МИРЈАНЕ ЈАКШИЋ ТОДОРОВИЋ

Од хобија до књиге

У среду, 1. новембра, у Градској библиотеци је одржана
промоција књиге „Таписерије”
наше суграђанке Мирјане Јакшић Тодоровић.
Књига је резултат њеног
истраживања и дугогодишњег
рада у области рукотворина.
Поред фотографија, могу се пронаћи и текстови о техникама и
начинима израде таписерија.
Иако је све почело као хоби у
њеној шестој години, када је научила да везе, а касније и да хекла,
штрика и нецује, Мирјана Јакшић
Тодоровић успела је да захваљујући свом таленту за ткање освоји
веома значајне награде.
Награда која је обележила
њено бављење ручним радовима
је прво место на конкурсу листа
„Нада”, под називом „Вучко”,
поводом Зимских олимпијских
игара у Сарајеву 1984. године.

Мирјана Јакшић Тодоровић
рођена је у Сребреници 1944.
године. Завршила је Вишу
педагошку школу, групу за географију, историју и техничко,
у Београду. У Панчево се доселила 1970. године, где је свој
радни век провела као наставник у ОШ „Васа Живковић”.
Она има сопствени стил у раду
и изумитељ је новог рама –
„Мириног рама” за ткање.
Књизи је претходила изложба радова која је одржана у
априлу у Градској библиотеци
Панчево.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ФОРД ескорт 1991.
годиште, бензин-гас,
регистрован.
063/723-85-39.
ПЕЖО 206, 2005,
сребрни металик,
изузетан, гаражиран
1.4, бензин, власник.
064/123-63-65.
(250585)
ПРОДАЈЕМ голфа 2,
1987. годиште,
бензин, плин, у
возном стању. Тел.
063/744-08-24.
(250576)
ПРОДАЈЕМ фијат
пунто 2001. 063/75000-16. (250709)
ЛАДА самара, 1991.
потребно улагање у
мотор и лимарију.
064/367-25-54.
(250719)
ПРОДАЈЕМ рено клио
3, 2007. годиште,
регистрован. 061/35300-77. (250730)
БЕСПРЕКОРНА астра
Ј, 2010, 1.6, 115 кс,
38.000 км. Први
власник. 063/810-8694., (250740)
ЛАДА 110, 2003,
регистрован до
октобра 2018, прешао
123.000, 1.200 евра.
063/882-18-99.
(250763)
ПУНТО 2009, 51.000
км, гас, кука,
гаражиран, као нов.
064/243-87-20.
(250791)
ПЕЖО 206, 1.5 ХДИ,
2003, троје врата,
регистрован до 30.
децембра 2017, 1.650
евра. 064/866-21-09.
(250783)
ЈУГО корал 1.1, 2005,
регистрован до маја
2018, очуван, 550
евра. 064/243-84-52.
(250793)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. годиште, 4.000
евра. 064/514-05-06.
(249726)

РЕНО СЕНИК, 2005.
годиште, регистрован
до 16. јуна 2018,
дизел 1.9 ДЦИ,
прешао 199.000 км, у
мом је власништву од
2009. године, 2.400
евра, договор.
063/228-998.
(250882)
ЛАДА 1200 С, на
продају, 1992.
годиште, регистрован
до краја марта 2018.
061/605-95-68.
(250797)
РЕНО 4 ГТЛ, 1980.
годиште,
нерегистрован, без
акумулатора, увоз из
Словеније,
регистрација
Панчево, 210 евра.
064/438-66-06.

ОГЛАСИ

ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2009, петора врата,
динамик опрема, на
име. 064/587-50-24.
(250846)
АСТРА 2.0, дизел,
2002, караван, клима,
у првој боји, на име.
064/587-50-24.
(250846)
ГРАНДЕ пунто 1.3,
мултиџет, дизел, 2006,
петора врата, фул
опрема, власник.
064/130-36-02.
(250846)
ПРОДАЈЕМ пасата Б
5.5, караван, 2003.
годиште. 064/051-1718. (250887)
ГОЛФ 6, прешао
50.000 км, одличан.
063/892-08-35. (2507)
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ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало,
продаја делова,
долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 063/89208-25, 064/230-52-21.
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, до
2.500 евра. 063/116583-75. (250807)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
70 до 1.200 евра.
060/040-90-21.
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ пресу за
балирање клас
меркант 50.
063/472-440. (25057)
ГАРАЖЕ

ГАРАЖА за издавање
у центру, Лењинова.
063/263-193.
(250689)
ТВИНГО 2004, клима,
нове гуме,
регистрован до
октобра 2018, 1.900
евра. 064/144-27-40.
(250854)
КАМИОН 35.8 дизел,
1984. годиште,
урађена генерална,
власник, повољно.
063/278-117,
064/176-91-85.
(250860)
АСТРА 1.4 бензин,
2001. годиште, у
одличном стању,
1.800 евра.
063/196-93-74.
(260842)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2008, петора врата,
атестиран плин,
106.000 км,
регистрован.
064/587-50-24.
(250846)

ПЕЖО 307, sw, 1.6,
бензин, 2004.
годиште, панорама
кров, 3.000 евра.
064/514-05-06.
РЕНО КАНГУ, пик-ап,
1.5 ДЦИ, 2004,
продаја, замена за
путнички, 2.300 евра.
063/320-618. (2506)
ГОЛФ двојка, дизел,
петора врата,
регистрован годину
дана, у добром стању.
063/174-80-31. (2501)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

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

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета
квалитетно
преснимавам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(250589)
ВЕШ-МАШИНА и
половни делови од
веш-машина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07. (2506)
ТВ половни, 37, 55,
72. 066/348-975, 348975. (250648)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера,
монитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463.
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

БЕЛИ СЛЕЗ, расад
стране сорте,
квалитетно, повољно.
064/324-92-34.
064/035-75-22. (СМС)
ПРАСИЋИ на продају.
Мића, 064/303-28-68.
(СМС)
НА ПРОДАЈУ ћурке.
064/125-27-06. (СМС)
КЕСЕ свих врста,
повољне цене,
производња.
„Атлантис плус”,
064/255-57-86. (2496)
БУКОВ пелет биомакс
краљево, форест
Ивањица, С-биом
Лозница, достава на
кућну адресу.
065/234-16-10. (2508)
БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
060/603-32-32. (2501)
МАНГУЛИЦЕ, 300
жива мера, 400
полутка. Имам и
јариће. 062/167-1681. (250290)
СВЕ врсте огревног
дрвета. Мерење код
вас кући. 065/501-5651. (246600)

ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим
печење на дрваражањ. 064/997-7909. (249437)
АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде и гелендери,
АЛУ и ПВЦ столарија.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(249924)
ПРОДАЈЕМ пећ крека
весо, ТА пећ за
ремонтовање.
063/728-51-05.
(250538)
ПРОДАЈЕМ изузетно
очуван регал.
063/386-277.
(250539)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91.
(250590)

ГРЕЈАЛИЦЕ, кауч,
комоде компјутерске,
кухињске собне
столове, столице,
полице. 065/353-0757. (250560)
МЕШАЛИЦА 10.000
динара, бетон,
ломљени крупан,
поклањам. 069/21397-37. (250562)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
сандучар и писаћи
сто од ораховине.
063/709-44-97.
(250570)
ПРОДАЈЕМ
вертикални замрзивач
горење, 100 л, очуван,
7.000 динара. Тел.
063/717-34-08.
(250659)
ПРОДАЈЕМ пећ камин
алфа, на угаљ и дрва.
061/158-17-94.
(250691)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, кухиња
10.000 динара, нова.
371-568,
063/773-45-97.
(250666)
СВИЊЕ од 100 – 140
кг, мангулица, јарац
алпинац, звати после
17 сати. 065/961-9214. (250671)
ПРОДАЈЕМ крека
весо пећ, 60 евра.
Тел. 065/335-12-73.
(250678
ПРОДАЈЕМ
ремонтоване ТА пећи,
достава/монтажа,
повољно. 063/898-0082. (250682)
ПРОДАЈЕМ очувану
гарнитуру, тросед,
двосед и фотеља.
064/140-65-99.
(250739)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ замрзивач
горење са 6 фиока.
069/602-967. (250706)
ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер, шпорет –
струја, плин, гас,
угаона гарнитура,
орман, кожни двосед,
тросед, фотеља,
комода, храстовина,
сточићи, кварцна
грејалица. Тел.
063/861-82-66.
(250781)

ПВЦ кесе за пекаре,
радње, пиљаре и
остало, бутик кесе,
кесе штампане – ваш
лого. 064/923-07-60.
(250778)
ДРВА исечена и
исцепана, повољно.
064/080-86-99.
(250310)
БУКВА, багрем, цер,
услужно сечење и
цепање. 064/357-8208, Босанац.
(250314)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 6
кв магнохром.
063/804-57-99.
(250761)
ПРОДАЈЕМ букву,
храст, цер, са
услужним сечењем.
063/364-310,
„Топлина ММА”.
(250752)
ПРОДАЈЕМ два
балконска прозора и
два двоседа нова,
повољно. 064/172-9092. (250803)

ПРОДАЈЕМ крмачу за
клање, Борачка 1.
064/306-87-33.
(250818)
ПРОДАЈЕМ меснате
прасиће од 20 до 40
кг, товљенике од 110
– 300 кг. Клање и
достава. 063/812-3604, 062/691-205.
(250828)
ПРОДАЈЕМ
ремонтоване ТА пећи
од 2 до 6 кв, достава,
монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335930. (250831)

ПРОДАЈЕМ пушку
бокерицу 12 мм.
065/311-41-66.
(250835)
ПРОДАЈЕМ две крека
весо пећи за 65 евра.
063/433-511. (250848)
КАУЧ самац,
телевизор, ловачки
ножеви, дубоке
ципеле, усисивач,
гоблени, лустери,
064/635-77-42.
(250875)

ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер, ормани,
тросед, душеци,
комоде, витрине, сто,
каучеви, телевизор,
фрижидер, машина за
сушење веша, кожна
гарнитура угаона,
кухиња, фотеље,
компјутер, столови,
шпорет. 064/155-3813. (250881)
КОМПЛЕТНО
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава
монтажа, гаранција,
повољно. 061/641-3036. (250884)
ПРОДАЈЕМ вешмашину горење,
зимске гуме 195/65 R
15 91 T и летње 205
55 R 16 V. Тел.
063/892-08-35.
(250887)
ПРОДАЈЕМ
фрижидер, вешмашину, половне
делове веш-машина,
ТА пећ. 346-790,
064/129-73-60.
(250893)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо
гвожђе, фрижидере,
веш-машине,
замрзиваче. 064/15844-10, 063/101-11-47.
(250409)
КУПУЈЕМ значке,
медаље, ордење,
новац, сатове,
пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (2505)

КУПУЈЕМ значке,
медаље, ордење,
новац, сатове,
пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(250535)
КУПУЈЕМ старо
гвожђе, веш-машине,
фрижидере, шпорете
и све остало. 061/62707-31. (250634)
КУПУЈЕМ гвожђе,
лим, бакар, месинг,
старе славине, вешмашине, фрижидере,
замрзиваче,
акумулаторе, каблове.
060/521-93-40.
(250623)
КУПУЈЕМ славине и
неисправне ТА пећи.
061/198-81-42.
(250682)

КУПУЈЕМ половни
дрвени кревет 2 х 2 м.
Тел/СМС. 063/751-0779. (250790)
АМБАЛАЖУ пива,
вина, ракијске флаше
и гајбе празне,
откупљујем. Тел.
061/142-23-69.
(250776)
КУПУЈЕМ старе фотоапарате, стрипове,
играчке, албуме са
сличицама, сатове,
пенкала, књиге,
упаљаче,
грамофонске плоче и
све врсте ситних
антиквитета. 063/80457-99. (250761)
КУПУЈЕМ старо
гвожђе и белу
технику. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(250814)
КУПУЈЕМ ТА пећи
свих величина,
исправност није
битна. 064/366-57-87,
335-930. (250831)
КУПУЈЕМ ТА пећи,
исправност није
битна. 335-974,
063/705-18-18.
(250831)
КУПУЈЕМ перје,
старински намештај,
слике, стари новац,
сатове, лустере,
старинско покућство.
063/705-18-18, 335974. (250831)
КУПУЈЕМ полован
намештај, половне
плинске боце, старо
перје и остало.
066/900-79-04.
(250847)

КПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала,
разгледнице, књиге,
ситне антиквитете.
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(250866)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећих
свих кв, добро
плаћам. 061/641-3036. (250884)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ХИТНО, спратна кућа,
намештена, 220 м2,
Јабука, ново насеље.
063/715-99-00.
(249557)
ПРОДАЈА плацева,
укњижени,
Пелистерска и
Кајмакчаланска.
063/894-88-11. (2495)

ПРОДАЈЕМ плац на
Кудељарцу.
061/252-89-66.
(249604)
ПРОДАЈЕМ локацију
за градњу у Ул.
Бранка Ановића 8,
плац 5,6 ари.
Извађена
информација о
локацији. На плацу
укњижено 260 м2,
фронт 15 м.
063/704-89-18.
Надица. (249447)

ПРОДАЈЕМ
испарцелисано
грађевинско
земљиште, Јабучки
пут. 060/504-54-44,
061/187-55-13.
(250510)
ПРОДАЈЕМ
грађевински плац, 8
ари, Козарачки
просек.
Тел. 060/601-60-23.
(250297)
КУЋА на продају,
Омољица, цена
повољна. Тел. 167331. (250169)
ПРОДАЈЕМ кућу од
100 м2 са зиданом
гаражом и два ара
плаца. 063/386-277.
(250539)

ДЕБЕЉАЧА, 130 м2,
7.5 ари,
продајем/мењам за
панчевачки стан.
064/928-89-68.
(250555)
ХЕКТАР грађевинског
земљишта, северна
зона, асфалт, струја,
вода, 18.500. 063/89484-23. (250557)
ПРОДАЈЕМ кућу без
посредника,
Новосељански пут, 7
ари. 063/153-37-70.
(250561)

ПРОДАЈЕМ кућу
Долово, без
посредника, 16 ари.
063/153-37-70.
(250561)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара,
добар прилаз и
ширина плаца.
069/213-97-37.
(250564)
ПРОДАЈЕМ земљу у
Долову, Ливадице,
прва и осма дуж.
061/153-34-61.
(250566)
КУЋА, централно
грејање, 94 м2,
Омољица, код
Поњавице, на 10 ари,
одмах усељива.
Договор. 061/133-8371. 250569)
ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву.
Тел. 601-281.
(250597)
МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ари, без
улагања, усељива,
70.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
КУЋА на елитном
месту 300 м2, нова, 4
ара, 130.000. (679),
„Трем 01”,
063/836-23-83.
(250267)

УЖИ центар, 120 м2,
3.5 ара, за
реконструкцију,
65.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(250267)
НОВА МИСА, спратна
кућа 9 х 12, 2.5 ара,
брзо усељива.
064/221-36-12. (2506)
ПЛАЦ 8 ари, нова
Миса. 064/169-02-56.
(250645)
ВОЋЊАК 18 ари,
Кудељарски насип.
063/472-669. (250610)
БАШТУ – грађевинско
земљиште, Јабука,
површине 6 ари са
воћњаком. 013/344895, 064/172-38-03.
(250618)

ДВЕ одвојене
стамбене јединице,
гаража, канал, ПВЦ,
грејање, повољно.
064/124-48-15.
(250602)
БАВАНИШТЕ, кућа 80
м2, новије градње, 9
ари, повољно.
064/535-65-04.
(250675)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици. 013/23221-30, 063/162-50-00.
(250680)
СТРЕЛИШТЕ, 157 м2,
ПО + ПР + I + три
стамбене јединице,
плац 225 м2, 70.000,
договор. (636),
„Стрелиште
некретнине”, 069/19696-05. (250683)

ВОЈЛОВИЦА, 60 + 60
м2, 10 ари, хитно,
21.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(250725)
НОВА МИСА, 160 км,
2 ара, усељива,
70.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(250725)
ШИРИ центар, 3 АРА,
32.000; Маргита, 4.5,
30.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (2507)
САЛОНСКА кућа
близу центра, 140 м2,
6 ари хитно, 65.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00. (250)
КУЋА, Миса, почетак
Србијанске, 84 м2, 2.5
ари, 23.000. (300),
„Ћурчић, 063/803-1052. (250736)

НОВА породична
кућа, стара Миса, 98
м2, две стамбене
јединице, ПР + I,
28.000. (636),
„Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(250683)
НОВА МИСА, етажа
куће, гаража, подрум,
део дворишта, 40.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2504)
НОВА МИСА, 160 м2,
подрум и гаража,
60.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
ЦЕНТАР, плац 17 ари
и 65 м2. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(250714)
КУЋА, центар, 100 м2,
59.000; 100 м2, 3 ара,
69.000; Маргита, 260
м2, 5 ари, 62.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.

ЈАБУЧКИ, усељива, 90
м2, 12 ари, плин,
канализација, 36.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(249451)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

КУЋА за рушење,
близу Горње цркве
(Маргита), 5 ари,
40.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(249451)
ХИТНО, башта, 20
ари, кућа, гаража,
воћњак. Пелистерска
18-е. 064/866-22-98.
(250745)
БАВАНИШТАНСКИ,
до пута, новија, 60 м2,
13,5 ари, укњижена,
25.500. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (250735)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

СТАРЧЕВО, главна
улица, лепа приземна,
75 м2, 6.5 ари, 24.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(250735)
ВОЈЛОВИЦА,
приземна, 139 м2 +
локал 30 м2, на 7,29
ари, 31.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(250770)
КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска, 88 м2,
трособан на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250770)
БАНИЈСКА, дворишна
спратна, укњижена
два стана, 120 м2,
29.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250770)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу са два стана, ЕГ,
за стан. 061/224-4797. (250768)

ПЛАЦ 8,5 ари, две
куће на плацу, 120 м2
и 65 м2. 063/256-207.
(250778)
ТЕСЛА, 65 м2, 1.8 ари,
42.000, договор.
(238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (25078)
ПРОДАЈЕМ кућу,
Омољица, Милоша
Црњанског 105,
21.000 евра. 060/61730-13, 064/142-83-45.
(250796)
СТАРЧЕВО, кућа 50
м2, 5 ари, 13.500, 140
м2, 10 ари, 19.500.
„Гоца”, 063/899-7700. (250827)
НА ПРОДАЈУ ланац
земље, Новосељански
пут и на малом
Наделу два ланца.
064/483-51-96.
(250830)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Кудељарском, 140 м2,
легализована, етажно
грејање. 061/590-2470. (250851)
ОМОЉИЦА, плац
11,5 ари, струја, вода,
започет објекат.
064/260-05-34.
(250852)
КУЋА, стара Миса,
реновирана, 20.000
евра, 3 ара плаца.
063/804-07-85.
(250845)
ПРОДАЈЕМ кућу без
посредника. Тело.
355-039. (250882)

ДВЕ куће 100 + 60 м2,
реновиране, усељиве,
5 ара, 1/1, цена
37.000 евра.
Козарачка. Тел.
063/804-07-85.
(250845)

ПЛАЦ 13 ари,
Банатски Брестовац,
на продају. 063/70057-51. (250883)
ПРОДАЈЕМ 75 ари у
северној зони, поред
пута. 066/354-791.
(250755)
ПРОДАЈЕМ плац на
Јабучком путу 17,5
ари, повољно.
063/719-42-71.
(250890)
ПРОДАЈЕМ кућу у
насељу Топола,
повољно. 069/186-5405. (250890)
НА ПРОДАЈУ ланац и
четвртина земље,
стари црепајски пут,
ланац и по, у петој
дужи и ¾ ланца у
шестој дужи. 065/28353-01. (250891)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ плац на
Јабучком путу,
минимално 15 ари.
Тел. 065/334-17-26.
(246244)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ТАМИШ КАПИЈА,
гарсоњера, II спрат,
34 м2 + остава, до
Тамиша, 34.000 евра,
власник.
061/264-80-00 (СМС)
ТАМИШ КАПИЈА,
троипособан, III
спрат, 72 м2 + остава,
до Тамиша, 950
евра/квадрат,
власник.
061/264-80-00 (СМС)
БЕЗ ПОСРЕДНИКА
продајем трособан
стан 73 м2, на Тесли.
064/175-63-14 (СМС)
ПРОДАЈЕМ стан без
посредника,
Радомира Путника 14,
62 м2 Тел. 063/272913. (СМС)
ТЕСЛА,
једноипособан (2001),
преко пута „Дис”-а,
45 м2, тераса, V, ЦГ,
СББ, кухиња, клима,
одмах усељив, сређен.
Договор.
063/254-638
МИСА, 34 м2, 17.500;
ПР, 70 м2, 24.000.
063/377-835. (248790)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 56 м2.
064/173-85-17.
(250489)

ОГЛАСИ

ЦЕНТАР, продаја
станова, 40 – 120 м2,
650 – 850
евра/квадрат, са ПДВом. 063/323-584.
(248462)
НОВА МИСА, стан, 85
м2, продајем.
063/272-594,
063/225-928. (249929)
СТАН на новој Миси,
Приморска 27, 39 м2,
II спрат, сопствено
централно грејање на
струју, 22.000 евра,
власник. 063/711-4189. (250097)
ХИТНО продајем
двособан стан, 50 м2,
ЦГ, сређен, Котеж 1,
фиксно, 28.000 евра.
064/129-27-62.
(250382)
ПРОДАЈЕМ у мирном
крају одмах усељив
салонски трособан
стан површине 104 м2,
укњижен, налази се у
згради старије градње
на првом спрату са
два улаза, потпуно
сређен, плус зидана
гаража и велики
подрум. 064/422-4263. (250306)
КОД америчке зграде
мењам двособан стан
за мањи на Тесли.
062/361-676. (250560)

КОД америчке
продајем двособан
стан, у Самачком
гарсоњеру. 065/35307-57. (250560)
ВОЈЛОВИЦА,
дворишни стан, 61 м2,
гаража, укњижен,
17.000, договор.
061/147-82-23.
(250594)
ТИП СТАНКО,
једнособан, 32 м2,
први спрат, ТА,
20.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(250579)
СОДАРА, војне
зграде, двоипособан,
ПР, сређен, 33.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(250579)
ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
40.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250579)
СТРЕЛИШТЕ, почетак,
двособан, други
спрат, тераса, 24.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(250579)
КОТЕЖ 2,
двоипособан, 63 м2 +
тераса, трећи спрат,
40.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (25)
СТРЕЛИШТЕ, киндер
зграда, гарсоњера 27
м2, сређена, 18.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(250579)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан у Панчеву, Тесла,
двособан, 38 м2, за
стан у Краљеву.
063/891-25-70.
(250626)

15

marketing@pancevac-online.rs

ТЕСЛА, трособан, 66
м2, IV, двостран, без
улагања, цена по
виђењу. 063/827-5858. (249764)
БЕОГРАД, Звездара,
44 м2, нов, I, ЦГ, 1.800
евра/квадрат. (679),
„Трем 01” , 063/83623-83. (250635)

ЦЕНТАР, 57 м2,
двоипособан, ЦГ, III,
сређен, 45.000. (679),
„Трем 01” , 063/83623-83. (250635)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
24 м2, центар, други
спрат, власник, 18.500
евра. 065/200-62-24.
(250662)

ХИТНО, двоипособан,
75 м2, ЦГ, II, две
терасе, лифт,
двострано орјентисан,
усељив, 38.000. (679),
„Трем 01” , 063/74079-95, 063/836-23-83.
(250635)
СОДАРА, 56 м2,
двособан, ЦГ, VI, није
задњи, лифт, усељив,
30.000.(679), „Трем
01” , 063/740-79-95.
(250635)
СТАН на продају,
Максима Горког 49.
064/290-45-09,
061/348-20-00. (2506)
СТРЕЛИШТЕ, мањи
двособан, 46 м2, са
етажним грејањем.
Тел. 064/2167-71-74.
СТРЕЛИШТЕ, стан 66
м2, I спрат, В.
Влаховића, 37.000
евра. 064/305-92.00.
(250670)

СТРЕЛИШТЕ, 39 м2,
ПР, 22.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”, 069/19696-05. (250683)
СТРЕЛИШТЕ, 66 м2,
двособан, IV, 30.000.
(636), „Стрелиште
некретнине”, 069/19696-05. (250683)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
двособан, III, 30.000;
комплет реновиран.
(636), „Стрелиште
некретнине”, 069/19696-05. (250683)
СТРЕЛИШТЕ, 39 м2,
једнособан, IV,
19.500. (636),
„Стрелиште
некретнине”, 069/19696-05. (250683)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(250714)

СТРЕЛИШТЕ,
новоградња, 50 м2,
двособан, I спрат,
42.000; са делом
намештаја. (636),
„Стрелиште
некретнине”, 069/19696-05. (250683)
СТРЕЛИШТЕ, 74 м2,
трособан, III спрат,
38.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”, 069/19696-05. (250683)
СОДАРА, стан у низу,
65 м2, ПР, сређено, 60
м2, 25.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(250683)
ПРОДАЈЕМ стан, 68
м2, у строгом центру
града, без
посредника. Тел.
064/511-25-10.
(250713)
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ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ПОНУДА

НОВОГРАДЊА,
гарсоњера, 29 м2, II,
етажно грејање,
20.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(250714)
НОВА МИСА, 47 м2,
новија градња, код
школе, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (250714)

ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2,
Стрелиште, 21.000;
Тесла, центар, 15.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
ДВОСОБНИ, 55 КВМ,
Стрелиште, 26.000;
Котеж, Тесла, 28.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
СОДАРА, изузетан
трособан, I спрат,
сређен, хитно, 500
евра квадрат.
063/690-269. (250699)

ЈЕДНОИПОСОБАН,
40 м2, новоградња, С.
Саве, усељив,
повољно. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(250722)
ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, нови део, 28 м2, ЦГ,
усељива одмах. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(250722)

ДВОСОБАН, Тесла,
ЦГ, први спрат,
повољно, усељив.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(250722)
ДВОСОБАН, Котеж,
57 м2, 6 м2, тераса,
30.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(250722)

ДВОИПОСОБАН,
војне зграде, Тамиш,
повољно, 63 м2 + 6 м2.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(250722)
ТЕСЛА, двоипособан,
новоградња, усељив,
гас, тераса, остава,
поткровље. 069/82248-24. (250704)
ТЕСЛА, дуплекс,
новоградња, тераса,
паркинг место, ЦГ, од
инвеститора. 069/82248-24. (250704)
СТАН, 200 м2, пет
спаваћих соба, три
купатила, остава,
сушиона, гас, усељив.
069/822-48-24.
(250704)
КОТЕЖ 1, 57 м2,
двособан, лифт, ЦГ,
хитно, 28.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (250725)
СТРЕЛИШТЕ, 64 м2,
двоипособан, лифт,
ЦГ, 30.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (250725)
ТЕСЛА, 68 м2,
трособан, 38.000; 73
м2, трособан, 41.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00. (2505)
ТЕСЛА, 50 м2,
двособан, 25.000; 52
м2, двоипособан,
26.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(250725)
СТРЕЛИШТЕ, 46 м2,
двособан, лифт, ЦГ,
23.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(250725)
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ГЕОРГИ
ДИМИТРОВА,
двоипособан, рађено
купатило, ЦГ, V,
36.500. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (250735)
КОТЕЖ 2, двособан,
57 м2, квалитетно
реновиран, VI, 35.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(250735)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 57 м2, VII,
24.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(250736)
СТРЕЛИШТЕ,
једнособан, 34 м2, III,
ЦГ, одличан, 23.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(250736)
СТРЕЛИШТЕ,
двособан, 54 м2, II,
ТА, са гаражом,
25.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(250736)
ЦЕНТАР, двособан, 51
м2, II, ТА, сређен,
33.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(250736)
ЦЕНТАР, нов
укњижен, 37 м2.
063/208-352, власник.
(250737)
СТРЕЛИШТЕ,
двособан, 53 м2, IV,
тераса, 21.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (249451)
МИСА, једнособан, 37
м2, тераса 20 м2,
20.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64.

СТРЕЛИШТЕ,
двособан, 52 м2, VI,
ЦГ, уредан, 24.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(250735)
ТЕСЛА, двособан, 50
м2, I, TA, уредан,
28.500. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(250735)
КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двоипособан, 68 м2,
III, 42.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (250735)
ПРОДАЈЕМ стан, 60
м2, ТА, Цара Лазара
103. 062/848-21-68.
(250751)

ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 43 м2,
сређен.
069/129-19-87.
(250748)
НА ПРОДАЈУ стан 36
м2, Марка Кулића
32/4. 062/858-33-47.
(250756)
ЈЕДНОСОБАН, 30 м2,
18.500, договор, нов,
приземље, нова Миса,
власник.
063/304-222.
(250774)
ТЕСЛА, ДВОСОБАН,
49 м2, 26.000;
двособан, 53 м2,
26.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250770)

СТРЕЛИШТЕ,
двособан, 59 м2, ТА,
25.000; двособан, 53
м2, 21.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250770)
КОТЕЖ 2,
двоипособан, 68 м2,
V, 37.500, лифт.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
МИСА, двоипособан,
63 м2, први спрат,
32.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250770)
МИСА, двособан, 46
м2, 24.500;
једноипособан, 40 м2,
22.500. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250770)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ
(заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
АКЦИЈЕ ОД 2. ДО 30. НОВЕМБРА
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед
урина)
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
TSH - цена: 450 дин. fT4- цена: 450 дин. fT3- цена: 450 дин.
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 2, двособан
60 м2, лифт, ЦГ,
35.000; двособан, 58
м2, 28.500. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250770)
ТЕСЛА, једнособан,
33 м2, 22.500;
двособан, 52 м2,
30.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250770)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
25 м2, 16.000;
двособан, 50 м2,
30.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (250770)

МАРГИТА,
двоипособан,
58 м2, 34.000;
једноипособан, 35 м2,
20.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(250770)
КОТЕЖ 1, двособан,
62 м2, III, ЦГ, потпуно
сређен, 35.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(250779)
ТЕСЛА, двособан, 51
м2, III, ТА, тераса,
29.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(250779)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 м2, IV, ЦГ, усељива,
16.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(250779)
ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2, VII, ЦГ, без
улагања, 25.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(250779)
КОТЕЖ 2, 57 м2,
двособан, преуређен
у двоипособан, ВП,
ЦГ, сређен, 34.000.
(336), „Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(250779)
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КОТЕЖ 2, 66 м2,
двоипособан, IV, ЦГ,
IV, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (250779)
ЦЕНТАР, два локала,
30, 24.000, двособан,
ТА, II, договор. (338) ,
„Јанковић”, 348-025.
(250794)
КОТЕЖ 2, двособан,
ЦГ, 28.500; Котеж 1,
једнособан, 40,
договор. (338) ,
„Јанковић”, 348-025.
(250794)
УЛИЧНО, 60, код
Стакларе, 23.000;
Содара, 1.0, ЦГ,
19.000. (338) ,
„Јанковић”, 348-025.
(250794)
СТАНОВИ, 60 м2 и 65
м2, подно грејање,
лукс, новоградња,
Моше Пијаде.
063/272-994. (250804)
МЕЊАМ стан на
Вождовцу, 84 м2, нов,
дуплекс, етажно
грејање, V спрат за
стан у Панчеву, уз
доплату.
060/023-23-65.
(250819)
ПРОДАЈЕМ стан,
центар Стрелишта, 38
м2, ЦГ, власник.
063/161-95-53.
(250820)
ТЕСЛА,
једноипособан, III, ,
42 м2, ЦГ, 24.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(250839)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(250839)

НОВА МИСА,
двособан, III, 58 м2,
ТА, 23.000. (320),
„Премиер”, 063/80044-30. (250839)
СТАРА МИСА, кућа за
рушење, 4,3 ара,
19.500. (320),
„Премиер”, 063/80044-30. (250839)
ЦЕНТАР, двособан, 55
м2, II, 32.000. (320),
„Премиер”, 063/80044-30. (250839)
ПРОДАЈЕМ два стана
на Содари. Хитно.
064/867-48-61.
(250862)
ВЕЋИ стан на Котежу
2, могућ сваки
договор. 013/315-738,
065/331-57-38.

СТАН, М. Кулића 32, I
спрат, 40 м2, 13.000
евра, реновиран. Тел.
063/804-07-85.
(250845)
СТАН 40 м2, III спрат,
Приморска 27, 17.000
евра, нов, усељив,
укњижен. Тел.
063/804-07-85. (2508)
СТРОГИ центар,
повољно, 55 м2, ЦГ,
4/5, усељив, 29.900,
власништво. 061/32440-85. (250844)
ТЕСЛА, IV, стан 52 м2,
25.000 евра, 52 м2,
груби радови, 10.000
евра. 063/845-47-46.

МИСА, поткровље,
100 м2, укњижено,
новоградња, сива
фаза, са свим
прикључцима.
065/333-55-25.
(250886)
СОДАРА, трособан,
ЦГ + гаража,
42.000; двоипособан,
ЦГ, 38.500. (396),
„Лајф”, 061/662-9148.
(4748)
СОДАРА, 46 м2, ЦГ,
29.000, Ж.
Зрењанина,
двоипособан, ТА, за
сређивање, 30.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(4748)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, леп
трособан, ЦГ, 42.500,
строги центар
трособан, 72.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48. (4748)
ТЕСЛА, двособан, ТА,
27.000; једнособан,
приземље, 20.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(4748)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан
стан без посредника,
Тесла, Котеж 1, Котеж
2, центар.
063/873-03-60.
(250239)
КУПУЈЕМ
једнособан/двособан
стан за реновирање,
исплата одмах.
064/206-55-74.
(250325)

ПОТРЕБНИ станови
свих структура, брза
исплата. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250325)
ХИТНО купујем мањи
двособан стан, Котеж
2, нижа спратност.
062/207-004. (250714)
АГЕНЦИЈИ „Тесла
некретнине” потребни
станови и куће за
продају. 064/668-8915. (250789)

ПОТРЕБАН трособан
стан на Тесли, за
познатог купца.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(250789)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна
исплата.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(250770)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза
исплата. (320),
„Премиер”, 063/80044-30. (250839)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан,
ненамештен.
066/209-400.
(249694)
ИЗДАЈЕ се једнособан
стан на Миси са
грејањем.
013/371-561
(250269)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
једноипособан стан
на Стрелишту.
066/372-378
(250525)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан,
Содара, ЦГ, интернет,
кабловска. 013/377148, 064/502-89-32.
(250552)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан празан,
Стрелиште. Тел. 311071, 064/587-25-35.
(250565)
ИЗДАЈЕМ собу са
заједничком
употребом кухиње и
купатила. Тел.
060/031-07-26.
(250554)
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ИЗДАЈЕМ стан
Спортски центар нова
Миса, 45 м2, све
посебно. 064/363-6008. (250632)
ПОВОЉНО издајем
мањи намештен стан.
Ужи центар. 063/81092-39. (250654)
ИЗДАЈЕМ велики
полунамештен стан,
посебан улаз, бројило,
Карађорђева.
064/994-13-16. (2506)
ИЗДАЈЕМ намештену
кућу код
Полљопривредне
школе, погодна за
ученике, самице...
064/313-85-86
(250669)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси,
за војна лица, самце.
063/839-56-81. (2506)
ИЗДАЈЕМ мањи
намештен стан на
Миси. 064/267-74-24
(250686)
ИЗДАЈЕМ новију кућу,
120 м2, са окућницом
у центру Старчева.
063/502-211. (250674)
ИЗДАЈЕМ собу
самцима, Стрелиште.
320-847 (250613)
ИЗДАЈЕ се
полунамештен
двособан стан на
Котежу 1. 064/218-7780. (250697)

ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера, I спрат,
Котеж 1. 062/245-726,
064/866-23-75.
(250732)
НАМЕШТЕНИ:
једнособан +
једноипособан,
новоградња,
двориште, 80 евра,
код хотела „Тамиш”.
064/122-48-07.
(250726)

ИЗДАЈЕМ кућу
намештену, 100 м2, 3
ара, колски улаз,
близу центра, Гоца.
063/899-77-00. (250)
ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан на
Стрелишту. 062/11463-73.(250728)
СТАН, Тесла, 38 м2,
двособан, без грејања,
ненамештен. 064/42627-09, 064/238-09-46

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан, 37 м2,
ЦГ, Котеж 2.
064/074-31-29.
(250753)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру града.
063/862-10-74
(250747)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, II,
ЦГ, клима. 062/83374-36. (250760)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан код
бувљака, централно
грејање, намештен.
062/778-601,
064/844-15-48.
(250749)
НАМЕШТЕН стан,
Котеж 1, 57 м2, ЦГ,
140 евра. 063/779-4414 (250784)

СТАН трособан,
комфоран, кућа,
издајем гаражу,
магацин, грејање,
Котеж. 061/225-1643.(250737)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, једнособан.
061/667-29-58.
(250826)
ПОВОЉНО,
преноћиште у центру.
064/154-95-65.
(250849)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу у кући, самици,
самцу. 064/130-36-02.
(250846)
ИЗДАЈЕМ засебну
кућу, двособан стан,
етажно грејање.
064/807-10-40.
(250869)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан са
гаражом, нов, етажно
грејање. Тел. 062/80740-02. (250894)
ЛОКАЛИ

СТРЕЛИШТЕ, центар,
издајем локал, 16 м2,
у згради, нов.
065/966-66-61,
013/362-135.
ИЗДАЈЕМ локал нов,
код Зелене пијаце,
велики излог,
прометна улица.
063/617-421.
(250628)
ИЗДАЈЕМ два нова
локала, центар, један
опремљен салон
лепоте.
063/734-82-31.
(250638)
ИЗДАЈЕМ локал 25 м2,
може магацин,
Карађорђева 33.
346-448. (250644)

ИЗДАЈЕМ два локала
20 м2 и 15 м2, а могу
оба да се споје у
један већи локал,
центар. 063/802-7907. (250650)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
центар, излог до
улице. 066/314-803.
ИЗДАЈЕМ два локала,
170 м2 и 70 м2,
Јабучки, главни пут.
063/759-12-47.
(250663)

ПРОДАЈЕМ пословну
зграду у центру, 1650
м2 и 500 м2.
060/312-90-00.
(250604)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2,
на Стрелишту. Тел.
064/267-71-74.
(250664)
ИЗДАЈЕМ локал и
магацин у центру.
064/267-72-17.
(250693)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у Зелену пијацу.
060/351-03-56.
(250696)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ пословни
простор 85 м2,
дуплекс, две климе,
два купатила, погодно
за медицину, ЕТ
стручњаке, угао М.
Требињца и
Касапиновићеве.
064/255-79-24.
(250698)
ЛОКАЛ 30 м2, два
улична улаза, строги
центар, издајем.
066/344-033. (250710)

ПРОДАЈЕМ локал у
Жарка Зрењанина 32,
25 м2 + 8 м2,
укњижен, употребна,
разрађен. 345-534,
064/246-05-71. (2507)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру Панчева.
063/276-029. (250782)
ИЗДАЈЕМ локал у
најпрометнијој улици.
Тел. 065/543-21-41.
(250787)
ЦЕНТАР, 16 м2,
сређен, излаз на две
улице, 15.000.
„Олимп”‘, 351-061,
063/494-898. (250779)
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ИЗДАЈЕ се разрађен,
опремљен локал за
све намене, насеље
Младост. 062/886-9703. (250880)
ИЗДАЈЕМ фризерскокозметички салон,
нов, комплетно
сређен, Тесла, 200
евра. 064/514-05-06.
(250512)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН кувар/ица
са искуством.
„Кафана са
разлогом”, 064/06050-50. (СМС)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ –
потребне раднице за
рад у кухињи и за
роштиљем, локал у
центру. 063/834-8810. (250105)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ –
потребне раднице за
рад за роштиљем и у
кухињи, локал у Браће
Јовановић. 063/89755-04. (150105)
ФИРМИ NEXT LOGISTICS потребан возач
Ц и Е категорије, са
искуством у
међународном
транспорту. Никола,
063/271-907.
ПОТРЕБНИ возачи физички радници са Ц
категоријом за
дистрибуцију пића на
територији јужног
Баната. Тел. 063/494512, 062/446-285.

КОНОБАР/КОНОБАР
ИЦА потребан
ресторану.
064/126-83-53.
(250598)
КУВАР потребан
ресторану.
064/126-83-53.
(250598)

ШИВАРИ потребне
раднице за рад на
индустријским
шиваћим машинама.
069/238-07-65.
ПОТРЕБАН радник и
радница за рад у
прехрамбеној радњи
– унос, излагање робе,
рад на каси, итд.
Услови: општа
култура,
комуникативност,
уредност, тачност.
Кратку биографију са
сликом слати на
адресу – Цара Лазара
9, за конкурс. (25081)

ПОТРЕБНА девојка
или млађа жена за
помоћ у кући,
пеглање, спремање.
Послати СМС са осн.
подацима.
063/263-193.
(250689)

ОЗБИЉНОЈ фирми
хитно потребни
водоинсталатери.
064/037-40-26.
(250629)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у Маркету
„Бомбончић”. Доћи у
суботу, 11. новембра
2017, у Улицу Моше
Пијаде 4, од 18 до 20
сати. (4738)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу.
060/043-52-98.
(250604)
ФИРМИ потребан
возач са Ц и Е
категоријом.
061/155-98-18.
(250607)
ХИТНО, ГП „Дуга”
Шабац, потребни
радници у стални
радни однос и то:
молери, гипсари,
фасадери и
керамичари. Послови
се изводе у Београду
и Панчеву. 063/213555, Петар Сакан;
064/192-97-85, Сава
Миливојевић Дука.
(250641)

ПОТРЕБНА куварица
са искуством, за
стални радни однос.
069/822-48-23.
(250704)

ПОТРЕБНИ диспечери
транспорта са
одличним познавањем
енглеског језика и
рада на рачунару.
Пријаве слати на
dispatchertransporta
@gmail.com (250309)
ПОТРЕБНО особље за
рад у продаји у
пекари и бурекџија за
повремени рад. CV
слати на email:
pekarasmiljanic
@mts.rs. Поштом, Ул.
Иве Курјачког 87,
Панчево. (250729)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН конобар и
аниматор за рад у
играоници „Острво са
благом” у „Авив
парку”. 062/333-502.
(250731)
ПЕКАР, хлеб, пециво,
преподневни рад,
помоћни и
продавачица.
064/120-09-42,
(250341)
ПОТРЕБНА радница
са искуством, за рад у
прехрамбеној радњи
PRO TRADE, позвати
063/572-023. (250824)

ЧАСОВИ. Основе
електротехнике.
Професор са
искуством. 062/80197-58. (249245)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери,
уграђујем,
поправљам, замена
гуртни. 064/181-2500. (249404)

ДИМНИЧАР,
чишћење димњака,
котлова и каљевих
пећи. 063/155-85-95.
(249420)

ПОТРЕБНА радница
за рад у трафици.
064/853-83-50.
(250821)
CAFFE „FLAMINGO”
тражи девојку за рад,
са искуством.
069/364-10-04.
(250833)
ПОТРЕБНИ возачи Б
категорије за превоз
пецива, пут
обезбеђен. 060/86407-71. (250877)
ПОТРЕБАН већи број
КВ електричара.
Контакт тел. 065/84700-95. (250874)
ПОТРЕБНЕ
конобарице, Крчма
„Шареница”. 064/34993-43. (2508719
РЕСТОРАНУ у
Панчеву потребна
помоћна радница са
искуством. Потребан
и помоћни кувар.
064/149-99-73.
(250872)

ПОТРЕБНИ радници
за рад на бензинској
пумпи у Панчеву. 351601. (250861)
ПОТРЕБНА
конобарица. Тел.
063/525-115. (250863)
ПОТРЕБАН помоћни
радник у штампарији,
са или без искуства.
Минимум ССС,
пожељна Б
категорија, звати од
17 до 19 сати.
063/295-789. (250665)
ШТАМПАРИЈИ
потребан радник са
познавањем
графичких програма
CDR AI PSD. 060/45565-66. (250665
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак,
сејанац, одвоз шута
малим и великим
кипером. 064/664-8531, 013/342-338.
(СМС)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
уградња, сервис.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(249924)

ДИХТОВАЊЕ дрвених
прозора и врата
алуминијумским
лајснама, квалитетно
и брзо. 063/801-8476, 065/801-84-76.
(249924)
СРПСКИ језик,
часови, основци и
средњошколци.
Искусна професорка.
Миса. 064/322-46-79.
(249936)
ЕЛЕКТРИЧАР,
поправке бојлера,
шпорета, разводних
табли, индикатора,
инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(250339)
ОРЕМ и фрезујем
баште малим
трактором Тома
Винковић. Дуле,
064/163-58-85.
(250359)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина,
бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(246610)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало,
најповољније.
065/361-13-13.
(248800)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(250558)
ИЗВОЂЕЊЕ свих
грађевинских радова.
064/866-25-76.
(250595)

ДИПЛОМИРАНОЈ
правници са
положеним
правосудним испитом
потребан посао. Тел.
063/747-61-78.
(250593)ЧАСОВИ
немачког језика,
коноверзација за рад
на немачком
говорном подручју.
062/816-33-78.
(230562)
КЕРАМИКА, кречење,
глетовање и
малтерисање.
064/866-25-76,
061/659-70-31.
(250595)
МАЛТЕРИСАЊЕ,
зидање, реновирање
кровова, стиропор,
фасаде, бетонирање.
Повољно. 063/865-8049. (250582)
РАДИО БИХ као
физички радник за
дневницу. Тел.
062/967-12-61.
(250584)
ПОПРАВЉАМО ПВЦ
АЛУ и дрвену
столарију, ролетне,
венецијанери,
стаклорезачке услуге.
Сигурносна врата.
060/545-34-04.
(250652)
РАЗНЕ физичке
послове радимо:
ископи, штемовање,
селидбе и друго.
065/600-05-30.
(250653
КЕРАМИЧАР,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318780. (250673)
ХЕМИЈА, физика,
математика,
статистика.
Основцима,
средоњшколцима,
студентима.
Професорка.
063/842-81-90.
(250676)
ТРАЖИМ посао
возача Ц и Е
категорије, велико
искуство каде ринфуз.
Звати увече, 065/63118-89. (250677)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(250687)
НЕГА старих,
болесних и
инвалидних лица.
063/868-04-51.
(250263)
ДУБИНСКО прање
тепиха и мебла.
Превоз бесплатан.
302-803, 064/129-6379. (250692)
ПОМОЋ у кући,
чишћење станова и
пословних
просторија. 063/72508-80. (250696)
ОБАРАЊЕ стабала,
крчење плацева,
чишћења рушења,
одношење ствари.
060/035-47-40.
(250627)
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење
олука, висински
радови. 065/535-2456. (250616)

РАДИМО све физичке
послове, рушења,
ископи, бетонирања,
обарање стабала,
одношење ствари,
итд. 064/122-69-78.
(250627
ПРЕВОЗ робе
комбијем, локал 800
динара. 060/720-7270. (250637)
ЧИСТИМ подруме,
таване, дворишта, шут
и све остало,
повољно. 061/627-0731. (250639)

ЧУВАЛА бих дете у
свом стану. 346-448.
(250644)

СТОЛАРСКЕ и
браварске услуге.
Александар, 064/15720-03. (250649)
ПРЕВОЗ робе, ствари,
селидбе комбијем 3.5
тоне. Јоца. 061/61627-87. (250649)

МАТЕМАТИКА,
статистика, физика,
информатика,
могућност месечног
плаћања, професор.
Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(250625)
ФАСАДЕ, стиропор,
гипс, глетовање,
кречење, повољно.
060/521-93-40.
(250623)

ЕЛЕКТРИЧАР ради
инсталације,
поправља старе,
повољно. 060/521-9340. (250623)
ЧИШЋЕЊЕ и
спремање станова,
педантно и
квалитетно. 061/41244-50. (250841)
ХОБЛОВАЊЕ,
фуговање, поправка и
лакирање паркета,
као и бродских
подова. 064/341-7960. (250798)

ЧУВАЛА би старију
особу или децу у
преподневнм сатима.
065/624-76-23.
(250800)
ВРШИМ превоз,
селидбе, са
радницима, у свим
правцима, 1.000
динара тура. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(250814)
ЧИСТИМ шут, рушим
старе објекте, чистим
подруме, таване и
дворишта. Златко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(250814)
ИЗДАЈЕМ казан за
печење ракије 120 л,
са превозом и
монтажом. 063/315381.
ТВ И САТЕЛИТСКЕ
антене, монтажа,
дигитализација В,
IPTV и антена плус.
064/866-20-70.
(250750)
ЕЛЕКТРИЧАР,
поправка, израда
инсталација, ТА пећи,
бојлера, најјефтиније
у граду. 063/804-5799. (250761)
ПОПРАВКА бојлера,
ТА пећи, ел. шпорета,
осветљења и
инсталације.
Електричар Марко.
Тел. 069/174-14-78.
(250700)
ЧАСОВИ српског за
све узрасте, веома
повољно.
064/140-31-31.
(250701)

ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим кипером до
два кубика. 065/33423-38. (250785)
МАТЕМАТИКА,
физика, хемија,
механика, часови.
Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(250786)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипс радови, фарбање
столарије, чисто,
повољно, квалитетно.
063/304-476. (250707)
ЕНГЛЕСКИ свим
узрастима, долазим,
јефтино, 23 године
искуства. 013/251-7897, 063/782-51-48.
(250779)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим
искуством из
Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)
ПРЕВОЗ малим
кипером, шљунак,
песак, сејанац, ризла,
шут, утовар. 063/246368. (250050)
СЕЛИДБЕ, превоз
робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. (250058)
КИПЕР превоз до два
кубика, песак,
шљунак, шут, 1.300
динара. 062/355-154.
(247875)
СЕЛИДБА, 1.000
динара, могућност
радника. 063/174-7769. (250194)

СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(249702)
БРАВАРСКОЛИМАРСКА
радионица израђује и
уграђује грађевинску
лимарију и браварију.
Конструкције, хале,
коване ограде, капије,
гелендере, тенде
терасе и осталу
металну галантерију.
064/068-10-85.
(250174)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замена.
013/331-657,
064/495-77-59,
061/651-56-96.
(250571)
ИЗДАЈЕМ рамске
скеле, металне
подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (250)

ПОПРАВКА
телевизора, сетоп
боксова, рисивера,
ЦО 2 апарата, ауторадија, остало.
063/800-01-96. (2507)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације,
водоводне адаптације,
замена вирбли,
батерија, вентила и
санитарија, све за
воду, 0-24,
пензионерима екстра
попуст, долазим
одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(250614)
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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.selidbe-bomboncic.com (4738)
СЕЛИДБЕ
„Бомбончић” – Борис,
комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(4738)
СЕЛИДБЕ
„Бомбончић” – Борис
– комбијима,
камионима,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. (4738)
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.selidbe-bomboncic.com (4738)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника.
Најповољније. Иван.
063/107-78-66. (4738)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп
намештаја. Иван.
063/107-78-66.(4738)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације,
водоводне адаптације,
замена вирбли,
вентила, батерије,
санитарије, прикључка
воде и канализације.
Од 0-24 сата,
пензионерима екстра
попуст. Долазим
одмах. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/29045-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (2506)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и
поставке новог крова,
црепа, рогови,
патошење, изолације,
најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/29045-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (2504)

МАРКИЗА, ПВЦ
столарија, ролетне,
комарници,
венецијанери, хармоврата, уградња и
поправка. 013/352967, 065/886-85-95,
063/886-85-95.
ПЕРФЕКТ – демит
фасаде, зидање,
малтерисање,
глетовање, кречење,
керамика, кров.
063/122-14-39.
„РОЛО НАЈ” вам нуди
поправку, уградњу
ролетна,
венецијанера,
тракастих завеса,
роло-комарника,
хармо-врата, тушкабина, роло-челична
заштитна врата, тенда.
Ми смо
најквалитетнији,
најјефтинији, са
највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344594, 063/894-21-80.
(250702)
СЕЛИДБЕ на свим
дестинацијама, екипа
радника, превоз.
Одвозимо нeпотребне
ствари. 063/731-7767, 064/280-30-16.
Владимир. (250711)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ
столарија, ролетне,
комарници,
венецијанери, све
завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(250716)
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.
(250294)
МОЛЕРСКОФАРБАРСКИ радови,
фасаде, гипс,
керамика.
062/834-66-50,
064/390-00-87.
(250742).
ДУБИНСКО прање
мебл намештаја,
тепиха, душека.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(250357)

ОГЛАСИ

ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере,
замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере,
поправљамо
квалитетно са
гаранцијом.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(250843)
РАЗНО

ЕСТРАДНА ШКОЛА:
хармоника,
клавијатура, виолина,
певање. УЕУ „Балкан”
Панчево. Тел.
060/632-36-90.
(250236)
ИНВАЛИД.
ПЕНЗИОНЕР, 1968,
тражи жену ради
брака, сличних
година. 065/672-8701. (250588)
БЕСПЛАТАН ОДМОР
за пензионерке.
Самош. Тел. 064/95849-19. (250806)
ПОТРЕБАН архитекта
или примењени
уметник за помоћ око
распоређивања
уметничких слика у
стану. 064/146-07-84.
(250817)
ОГЛАШАВАМ
неважећом ђачку
књижицу ОШ
„Мирослав Антић” на
име Стефан
Стаменковић. (20083)
МУШКАРАЦ, 55
година, материјално
обезбеђен, жели да
упозна жену или
девојку до 40 година,
ради дружења,
излазака, звати око 21
сат. 013/352-203.
(250754)
ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора.
Повољно. 063/709-4497. (250570)
ИЗДАЈЕМ двособан
апартман на
Златибору, центар,
интернет, КТВ,
паркинг, ново. Тел.
063/759-98-77.
(250812)

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу о неприступању изради студије
о процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 06. 11. 2017. године, донео је
решење о неприступању изради студије о процени
утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкције ТС 400/220/110kV „Панчево 2”, на к.п. бр.
13242/2 к.о. Панчево, носиоца пројекта Електромреже Србије АД Београд из Београда, Улица Кнеза Милоша бр. 11
Решење о неприступању изради Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.

marketing@pancevac-online.rs

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

Специјална болница
за психијатријске болести
„Ковин” Ковин

ТРАЖИ:
1. Руковаоца багером-скипом
2. Возача Ц и Е категорије
3. Водоинсталатера
4. Зидара-тесара
5. Физичког радника
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима. Доћи
лично.

„ TEHNOMARKET” DOO PANČEVO

RASPISUJE KONKURS
ZA SLEDEĆE RADNO MESTO:
1) BRAVAR - 10 IZVRŠIOCA
– RADNO ISKUSTVO U PROIZVODNJI ALUMINIJUMSKE BRAVARIJE - 5 GODINA
Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoj CV na
e-mail: ljilja@tehnomarket.com, ili se javite lično na
adresu: Skadarska 73, Pančevo.
Kontakt telefon 013/307-703.
O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta MRS ŠP „Debeljača” i distributivni gasovod od Pe
cevi pritiska do 4 bar za snabdevanje naseljenog mesta
Debeljača sa korisničkim gasovodnim priključcimaDGM „Debeljača” na životnu sredinu. Projektovana trasa gasovoda DGM „Debeljača” prelazi preko sledećih katastarskih parcela: 1888/1, 1888/57, 1886/81, 1896/2,
1885, 1886/28, 1872/1, 1882/55, 1883, 3305, 1882/23,
1596, 1880/18, 1880/130, 1880/59, 1880/179, 1880/42,
1896/1, 1898/1, 232, 1898/2, 197, 266, 484, 689, 724,
1147, 1169, 1406, 1583, 1602, 1735, 1861, 1898/24, 163,
291, 663, 761, 1087, 1199, 1561, 1618, 1848, 1880/85,
1946/3, 1884/43, 1881, 1882/1, 1879, 739, 1114, 1113,
1898/43, 140, 319, 629, 788, 1075, 1222, 1547, 1628,
1838, 1818, 1650, 1520, 1256, 1053, 810, 602, 348, 112,
1901/1, 1902, 1910/76, 65, 398, 559, 857/1, 1012, 1300,
1471, 1675, 1783, 1938/2, 1950/1, 3641/1, 3699/1,
1749, 1910/114, 1910/24, 20, 452, 521, 858, 893, 931,
971, 1361, 1433, 1711, 1910/1, 1911, 1912/2, 1933/3,
1933/2, 3770, 1933/7 u KO Debeljača, projektovana
merno regulaciona stanica „Debeljača” se locira na parceli broj 1933/7 KO Debeljača, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta Preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa JP „SRBIJAGAS” iz Novog Sada, Narodnog fronta br. 12.
Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca
projekta, može se izvršiti u prostorijama inspekcije, SO
Kovačica ul. M.Tita br. 50, u periodu od 03.11.2017. do
13.11.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 sati.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje
o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.
Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za
predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu
sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

ОГЛАШАВА
давање у закуп пословног простора путем
прикупљања писаних понуда
Даје се у закуп део објекта рехабилитационог одељења у кругу Специјалне болнице за психијатријске
болести „Ковин” у Ковину, Улица Цара Лазара 253,
укупне површине 48 метара квадратних, катастарска
парцела 69, к.о. Ковин, зграда број 6, ради отварања
продавнице мешовите робе.
Рок трајања закупа З (три) године. Након потписивања уговора о закупу, закупац је у обавези да у року
од десет дана пословни простор стави у функцију.
Услови за давање простора у закуп:
– Закупац преузима обавезу прибављања сагласности
за отварање продавнице од
надлежних органа и уређења и опремања пословног простора неопходним инвентаром.
– Закупац се обавезује да продаје прехрамбене артикле, искључиво безалкохолна
пића, кафу, средства за личну хигијену, писма, разгледнице, цигарете, дневну и
недељну штампу и друге артикле у циљу снабдевања
пацијената и особља Болнице.
– Радно време продавнице је од 0 до 19 сати.
– Трошкове грејања, електричне енергије и других комуналних услуга сноси закупац
и биће уређени и утврђени у паушалном износу Уговором о закупу.
– Почетна цена месечног закупа износи 16.448,00
динара.
– Плаћање се врши месечно до 10. за текући месец
– Уговро о закупу закључује се на период од три године.
– Учесници у поступку прикупљања понуда могу бити правна и физичка лица, која
су измирила локалне пореске обавезе према буђету
Општине Ковин.
Понуда мора да садржи:
1. за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу
становања
2. за предузетнике и правна лица: пословно име , матични број и ПИБ, седиште, потпис овлашћеног лица
и печат.
3. понуђени износ закупнине, који мора бити изражен у динарима и мора бити
већи од почетног износа из јавног огласа
Закупац нема права давања у подзакуп трећим лицима нити коришћења исте за друге намене.
Уз понуду се доставља:
1. фотокопија личне карте за физичка лица,
2. фотокопију потврде или решење о регистрацији за
обављање делатности,
3. доказ да је понуђач измирио пореске обавезе према буџету Општине Ковин, и буџету Општине у којој
има седиште фирме,
4. Потврду банке да понуђач није у блокади задњих
месец дана
– Одабрани понуђач приликом потписивања уговора
обавезује се да као гаранцију преда две бланко соло
менице.
– Понуђену цену месечног закупа, заинтересована
лица достављају у затвореној коверти са назнаком
„Понуда – закуп пословног простора за продавницу” у
року од 15 дана од дана објављивања огласа, поштом
или лично на адресу: Специјална болница за психијатријске болести „Ковин” Ковин, Ул. Цара Лазара бр.
253.
– Отварање понуде извршиће се наредног дана након
истека рока за достављање понуда, са почетком у 10
сати, у СБПБ „Ковин” у сали за седнице.
– Неблаговремена, односно неуредна понуда ће се одбацити.
– Уколико два или више понуђача понуде исти износ
закупнине, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.
– Разгледање просторија може се обавити радним даном од 8 до 13 сати.
Ближе информације могу се добити путем телефона 013/302-273 или 062/880-32-42 и 063/783-07-12.

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 10. новембар 2017.
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После кратке, а тешке болести преминуо је 1. новембра 2017. наш

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

МЕТОДИЈЕ БОЖИНОВСКИ

ДРАГАН ТОДОРОВ
1941–2017.

Обавештавамо пријатеље да нас је 4. новембра
2017. заувек напустио наш

Бол, туга и сећање на тебе остаће вечито у нашим срцима.
преминуо 4. новембра 2017.
Ожалошћени: супруга АНЂЕЛКА, синови ДРАГАН и ГОРАН,
снаја ДРАГАНА, унуци ДУШАН, МАРИЈА, МИА и ЛУКА, сестра
ЉУБИЦА, браћа ВАСИЛ и АЛЕКСАНДАР са породицама
(18/

Ожалошћени: супруга АНКИЦА,
син БОРИСЛАВ и шурак АЛЕКСАНДАР
(53/250687)

Последњи поздрав брату

Поштованом

Последњи поздрав драгој куми

ВЛАДИМИР НЕСТОРОВИЋ
1944–2017.

Последњи поздрав нашем драгом куму

Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, син САША,
снаја ЗОРАНА и унук ОГИ
(21/250573)

МЕТОДИЈУ
БОЖИНОВСКОМ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАНУ ТОДОРОВУ
ДРАГАНУ ЛЕПОМ

МЕТОДИЈУ
БОЖИНОВСКОМ

од ЛЕПЕ и ЉУБИШЕ с децом

ДАНИЦИ
АНГЕЛОВСКОЈ

1940–2017.

Брат ВАСКО и снаја
МЕНКА с породицом

последњи поздрав од
Станара у Дунавској 6,
Панчево

од породица
ЗДРАВКОВИЋ
и АВРАМОВИЋ

(56/250714)

(55/250703)

(47/250658)

(69/250769)

ВЛАДИМИРУ
НЕСТОРОВИЋУ

ПОПУСТ

Последњи поздрав нашем драгом

3. новембра 2017. преминуо је наш

Обавештавамо кориснике наших

од породице БЕРГИНЦ
(49/250663)

услуга да на цене огласа и читуља
одобравамо попуст свим радним да-

Последњи поздрав

Последњи поздрав

нима осим средом.

ЉУБИВОЈЕ ЈЕШИЋ
1928–2017.
Сахрана је обављена 7. новембра 2017. на гробљу у Банатском Брестовцу.
Ожалошћени: синови МИЛОЈЕ
и ДРАГОСЛАВ с породицама

ВЛАДИМИРУ
НЕСТОРОВИЋУ
1944–2017.

Последњи поздрав дугогодишњем
члану
управе

Последњи поздрав

Твој НЕСТ-ЛИФТ

(16/250559)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ВЛАДИМИРУ

(23/250575)

ВЛАДИМИРУ
НЕСТОРОВИЋУ

ВЛАДИМИРУ
НЕСТОРОВИЋУ

од УРОША, ЈАНИЈА,
ЂУРОВИЋА, ЉУБЕ,
РАПЕ, ДАРКА
и МИРОСЛАВА

ВЛАДИ
НЕСТОРОВИЋУ
Почивај у миру.
АНЂА и породица
НЕНАДОВИЋ

(48/250660)

(40/250632)

Драгог нашег Теју

понедељком и уторком
од 8 до 18,

Вечно захвално
Удружење риболоваца
„Тамиш”

од комшија
у Љ. Ковачевића 22

(85/250829)

(32/250611)

4. новембра 2017. преминуо је наш драги отац

ВЛАДИМИРА НЕСТОРОВИЋА
с љубављу и поштовањем, чуваћемо у нашим срцима.
НАНА, ЂУРА, МИЛОШ, БОЈАНА и ВЕРА
(42/250642)

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

СЛОБОДАН ДИКЛИЋ ДУШКО

ПАНЧЕВАЦ

Сахрана је обављена 5. новембра, на православном гробљу у Црепаји
С љубављу и поштовањем његови најмилији:
син БРАНИСЛАВ с породицом и ћерка
БРАНИСЛАВА с породицом

телефон:

(59/250720)

013/301-150
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Последњи поздрав

Последњи поздрав другу

С великом тугом опраштамо се од нашег другара и пријатеља

НЕНАДУ
ЦАКИЋУ

НЕНАДУ ЦАКИЋУ
од ГАЛЕТА и ЈЕЛЕНЕ
(80/250805)

Последњи поздрав другу

НЕНАДА ЦАКИЋА

од ЛАЛЕТА с породицом
(72/250777)

НЕНАДУ
ЦАКИЋУ

Последњи поздрав нашем другу

Оставио си траг у нашим животима и обезбедио место у нашим сећањима и срцима.
Нека те анђели чувају.

МИШИЦА и БОЛЕ
(4/250530)

Последњи поздрав

Последњи поздрав од другара: ЖУЛЕТА, ДУЛЕТА, ЛАЛЕТА, ВЛАДЕ,
ДРАГЕ, ДЕКИЈА, БАКИЈА, ШПАНЦА и АНЂЕЛКА с породицама

ЦАКАЈИ

НЕНАДУ ЦАКИЋУ
ЋОНЕ, ЂУКА
и СТРАХИЊА

(54/250690)

(8/250544)

Нека те анђели чувају, друг наш.
6. новембра 2017. изненада нас је напустио наш драги
ПЕСКО и ЈЕФТА
(81/250810)

НЕНАД ЦАКИЋ

ВЕСЕЛИН
МАРКОВИЋ

6. новембра 2017, у 75. години преминуо
је наш драги

(6/250533)

Хвала Весо за искрено
дугогодишње дружење.

др СЛАВКО ТОМИЋ ПУЛАН
1955–2017.

Последњи поздрав.
Породица ВИДАКОВИЋ

Последњи поздрав

Комшије ЈЕЛКА
и ЈОВИЦА
(67/250765)

Ожалошћена породица: мајка СОФИЈА, ћерка МИЛЕНА, супруга
ДРАГАНА, сестра СВЕТЛАНА, зет РАЈКО и стриц НИКОЛА
(64250757)

Последњи поздрав нашем драгом ДОБРОМ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ВЕСЕЛИН МАРКОВИЋ
1943–2017.

НЕНАДУ
ЦАКИЋУ

Сахрана ће се обавити 9. новембра 2017, у
13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга ГОРДАНА,
син НЕМАЊА, снаја ДУШИЦА, унуке
АНГЕЛИНА и САРА, сестра КОВИНА с
породицом и остала родбина и пријатељи

Последњи поздрав нашем колеги

Породица ЛАЛИЋ
(5/250531)

Последњи поздрав драгом и поштованом пријатељу

(66/250765)

Последњи поздрав поштованом колеги

СЛАВКУ ТОМИЋУ
од тетке МИЛЕСЕ, брата НИКИЦЕ
и сестре ЛЕПЕ с породицама
(70/250769)

др СЛАВКУ ТОМИЋУ

ВЕСЕЛИНУ
МАРКОВИЋУ

Последњи поздрав драгом сестрићу

чика ВЕСИ
Служба стоматолошке здравствене заштите
Дома здравља Панчево
(102/250895)

од породица ДАКИЋ
и ДРНДАРСКИ

др СЛАВКУ ТОМИЋУ

(68/250765)

стоматолог у пензији

ПАНЧЕВАЦ

СЛАВКУ

ПОПУСТ
од тетка ДАНЕ с децом
(65/250757)

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

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО
(52/ф)

телефон:
013/301-150
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Последњи поздрав мојој мами

Последњи поздрав драгом зету и течи

КАТИЦА МИЋИЋ
ПАЈИ ЖЈАКУ
КАТИЦИ

ПАЈИ ЖЈАКУ

МИЋИЋ

Нека те анђели чувају.
Породице СТОЈАНОВИЋ и ЂОРОВИЋ

Драги Тајо, увек си био велики борац, али
си сада изгубио ову тешку животну битку.
Увек си био наш ослонац и нада.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

(98/250870)

Мом

Твоје неутешне ћерке ЈАСМИНА
и ЗОРИЦА, зетови и унуци

(94/250864)

10. новембра навршава се шест месеци откако
ниси с нама

Твоја МАРИНА

(88/250843)

Последњи поздрав драгом брату

Мама, нисам те могла
сачувати од смрти, али
ћу те сачувати од заборава, јер је смрт јача од
живота, али не од љубави према теби.

Постојиш у свакој сузи која падне, у сваком трену када ти име изговоримо, када желимо да те
загрлимо, да те пољубимо.
Ниси нестала, само си заспала.
Ожалошћени: син ЖЕЉКО, снаја ЈАСМИНА
и унука ХЕЛЕНА

(96/250867)

Драгом зету и течи

Последњи поздрав комшиници

ПАЈИ
Изгубила сам свој ослонац у животу.
Супруга МИРА

НИКОЛА ТАДИЋ

(89/250853)

Последњи поздрав мојој сестри

ПАЈИ

ПАЈИ

КАТИЦИ

Сваки тренутак проведен с тобом био је драгоцен. Хранио си нас истином, разумевањем, лепотом и неизмерном љубављу и поштовањем.
Хвала. Не забораваљамо те вољени. Ту си увек
негде поред нас.
Твоји: МИЛКА, МИМИЦА, МИЋА, ТАМАРА и
АЛЕКСАНДРА с породицом
(100/2508769)

МИЦИЋ

Неутешне сестре СОЊА
и ПАВЛИНКА
и брат МАРТИН

последњи поздрав од
АЦЕ, ТАЊЕ, ДРАГАНЕ
и ЦАЛЕТА

(91/250853)

(92/250853)

Драгом зету

Последњи поздрав комшији

КАТИЦИ МИЋИЋ
Заувек ћеш остати у мом срцу и мислима.
Ожалошћена твоја сестра АЊИЧКА с породицом
(95/250865)

Почивај у миру.
Станари зграде
у Стевана
Шупљикца 157

Сећање на

(46/250656)

1. новембра 2017. напустио нас је наш драги
комшија

Последњи поздрав супрузи, мајци и баки

МИОДРАГА МАРКОВИЋА
13. XI 2006 – 13. XI 2017.

С љубављу његови најмилији

КАТИЦИ МИЋИЋ

ПАЈИ

ПАЈИ

(74/250792)

Наша вољена преминула је 6. новембра, али ће
заувек живети у нашим срцима.

Волели смо те као сина,
туга је превелика.
МИЛЕНА и ПЕРА
МАРИН

од породице
ЈОВАНКИЋ

(90/250853)

(93/250853)

Ожалошћени: супруг ЂУРА, син ЖЕЉКО
и ћерка МАРИНА
(97/250868)

ЛАЗАР
ПЕТРОВИЋ

грађ. инжењер
1942–2017.
Поздрав вољеном другу
од његове генерације
1957/61 Гимназије
„Урош Предић”

20. II 1942 – 1. XI 2017.
Незаборавни куме, хвала ти на деценијама
дружења и пријатељства.
ПЕРА и ДОБРИЛА
МАРКОВИЋ

(2/250523

(1/250524)

Последњи поздрав

Сећаће га се
с поштовањем станари
у Браће Јовановић 24-ц

Вољеној

У суботу, 11. новембра
2017. године навршава
се тужних шест месеци
откада нема више наше
драге ћерке

ДАНИЈЕЛА
ПАНИЋ
2010–2017.
Вечно живиш у нашим
срцима.

ВАЛЕНТИНИ
УРОШЕВСКИ
ДУШАН
АРСЕНОВИЋ

Заувек ћеш бити
нашим срцима.

у

Породица СИМИН

Стрина ТАНА и браћа
ГОРАН и ЗОРАН

(50/250668)

(101/250888)

ВАЛЕНТИНЕ
УРОШЕВСКИ
рођ. Димић
1966–2017.

Твоја сестра МИКА
и ДЕЈАН

Породица ПЕЈИЋ

(77/250799)

(75/250795)

12. новембра 2017. године даваћемо годишњи помен нашој милој

Годину дана откада нас
је напустио наш драги

Нека те у тишини вечног мира чува наша љубав јача од заборава.
Отац ЈЕФТА и мама
СТОЈНА

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

(76/250799)

ДУЛЕТУ

Тина, сваким даном нам
све више и више недостајеш...

(41/250640)

Последњи поздрав драгом пријатељу, који нас
је изненада напустио

ЛАЗАР
ПЕТРОВИЋ

ЛАЗАР
ПЕТРОВИЋ

ПАНЧЕВАЦ

ВЛАДИ

ИВАНА, ВЕСНА, ДУШАНКА и РАДЕ

Породице РЕГОДИЋ и БАЈИЋ

(86/250835)

(22/250574)

телефон:
013/301-150

ПАВЛИНКИ
НЕСТОРОВСКИ

СВЕТОЗАР
ЏАИЋ

Била си наша снага, наша утеха и нада. Остаћеш вечно у нашим срцима.
Твоји најмилији

Сећање на њега чувају
супруга, синови, снаје
и унучад

(73/250779)

(84/250825)
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10. новембра 2017. навршава се десет година од преране смрти

У недељу, 12. новембра 2017. године, у 11 сати, на Католичком гробљу у Панчеву даваћемо петогодишњи помен
нашем драгом супругу, оцу и деди

МОМИР Б. КОПРИВИЦА
9. XI 2014 – 9. XI 2017.
Прошле су три године од твоје смрти. И
даље смо тужни.

СТИПАНУ СТЕВИ БАРАШЕВИЋУ

С љубављу твоји: супруга КАЈА, син ДЕЈАН,
ћерка САЊА и унуци ЛУКА и УНА

Сећамо се, причамо о теби и не верујемо
Твоја вољена породица
(58/250717)

(19/250572)

11. новембра даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном супругу, оцу и деди

ЉУБИНКУ СТОЈКОВУ
1951–2017.
ЗОРАН
ПЕТКОВСКИ

Био си наш понос, радост и љубав. Волећемо Те
и сећати заувек.
Твоји: супруга ЈОВАНКА, син ИВИЦА, ћерка
ИВАНА, снаја СЛАЂА, зет ГОРАН и твоји унуци
СОФИЈА, ОГЊЕН и АЛЕКСАНДАР
(43/250643)

14. XI 2014 – 14. XI 2017.

ДЕЈАН МУГОША
1965–1992.
Драги сине почивај у миру и нека Те чувају анђели.
Воле Те твоји ЈАСКА и тата
(29/250605)

12. новембра 2017. године, у 11 сати, обележићемо годину дана од одласка наше вољене

Боли сваки дан, свака
помисао на тебе, боли
тренутак који те је однео и што никада нећемо остварити све оно
што смо заједно намеравали. С љубављу и поносом чувамо највећу
успомену на тебе, драги
Зоране.
Мама и тата
(28/250601)

12. новембра 2017. даваћемо шестогодишњи помен

Сећање на нашег драгог

БРАНКА
ДАКИЋА

МИЛАН
МИЛАНОВИЋ

1997–2017.

Нисам те могла сачувати од смрти, али ћу те
сачувати од заборава.
Живети с тобом било је
лепо и лако, реци ми сада како.

… Вољени не умиру док
живе они који их воле...

Твоја супруга ВЕРА

Твоје ћерке ДУШИЦА
и ЈЕЛЕНА
с породицама
и супруга СТАНИЦА

(10/250547)

(17/250567)

11. новембра навршавају
се три године без нашег

НИКОЛА АНЕВ
18. XII 1982 – 12. XI 2011.

(57250717)

СЕЋАЊЕ

МИЛУТИН
ДОБРОСАВЉЕВИЋ

СТОЈАНКЕ ЈОВЧИЋ
1945–2016.

10. новембра навршиће
се три године откада је
преминуо мој супруг

Двије тужне године

Протеклих шест година су испуњене болом и сузама, али твој осмех, племенитост и доброта живеће заувек у нама.
Твоји најмилији: мама, брат и тата

СЕЋАЊЕ

Успомену на тебе поносно чувамо у нашим срцима.
Супруга МИЛЕВА, син ЖЕЉКО,
кћерке СНЕЖАНА, РАДОЈКА,
ДАНИЈЕЛА и МАРИНА

(11/250458)

Красиле су те све најлепше особине: љубав, племенитост и доброта које си пружао несебично свима

СТАНИСЛАВА РАКОВИЋА

СТАНА
ВЕСЕЛИЋ

ВАСЕ ПЕТРОВА

Вријеме пролази, сјећање и туга заувјек остају.
Твоја сестра РАДА, зет
ЗДРАВКО и сестрић
НИКОЛА

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

(63/250738)

(44/250646)

12. XI 2013 – 12. XI 2017.

Бескрајна захвалност за сву пожртвованост, љубав и доброту.
Твоји најмилији: СТОЈАДИН, ГОГА, НЕНА,
ЗОРАН, МАРИУС, РАДМИЛА, унуци и праунуци
(78/250801)

СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији
(45/250647)

СЛАВИЦА ЗРНИЋ
14. XI 2004 – 14. XI 2017.

СЕЋАЊЕ

Петогодишњи
помен
нашем вољеном

13. новембра 2017. навршавају се четири године
од смрти моје супруге

Заувек остајеш у нашим срцима.

БЛАГОЈЕ ПАРЕЖАНИН БАТА

Твоји: ДРАГАН, МЛАДЕН и МИЛИЦА
(87/250837)

1998–2017.
Много нам недостајеш.
Носимо те и даље у срцу и чувамо од заборава.
Твоја породица
(79/250803)

ПАВЛОВИЋ
ЈОВАНКА
МАРКОВ КЕКА

2006–2017.
Увек ћемо се сећати њене доброте, и с љубављу
чувати успомене на њу.
Син ЗОРАН, снаја
ЈАСМИНА, унуке
СЛОБОДАНКА
и СЛАВИЦА
(20/250572)

ГОЈКУ
МИЛОВЦУ

БОРИКЕ
ЧИКИЋ

Године пролазе, али љубав, сећање и туга вечно
трају.
Супруга СТАНА и ћерке
ЗОРИЦА и МАРИЦА
с породицама

1944–2013.
Нисам могао да те сачувам од смрти, али сачуваћу те од заборава.
Твој супруг МИЛОВАН

(71/250775)

(7/250535)

МИЛЕВА ЦАКОВИЋ
11. новембра, у 11.30, на Новом гробљу у Панчеву, обележавамо шестомесечни помен.
Њени најмилији
(99/250873)

ВИДОЈЕ

МИЛКА

11 година
1 година
Љубав и захвалност према Вама трајаће заувек.
Ћерке СНЕЖАНА и ВЕСНА с породицама
(62/25)

Петак, 10. новембар 2017.
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5. новембра навршавају се две године откако
није с нама мој вољени супруг

СЕЋАЊЕ

НЕНАД ГУЛИЋ

МИЛАДИН БАНЂУР

Двадесет година не постоји време које може да умањи тугу.
Не постоје сузе које могу испрати бол из наших срца.
Тешко је живети рањене душе, видети те свуда, а не наћи те нигде.
Тугују за тобом: мама, тата и сестра НЕВЕНА с породицом

Био нам је понос и велики ослонац у животу,
предиван супруг, отац и деда. Нека те анђели чувају. Почивај у миру.
Твоји најмилији: супруга ВАСКА,
ћерка СНЕЖАНА, син НЕНАД, снаја ЗОРИЦА,
унучад ТИЈАНА, ЛУКА, ВЛАДА и ДУЊА

(9/250456)

11. новембра одржаће се годишњи парастос нашој драгој и никад
непрежаљеној

ПАРЕЖАНИН

(3/

Година је прошла, а бол не престаје

ЈЕВТО

БАТА

1994–2017.

1998–2017.

ГОЦА
2001–2017.

С љубављу и поштовањем њихови најмилији

ВАЛЕРИЈИ КАНАЧКИ
1972–2016.
Њени најмилији

Твоји: бака ДОБРИЛА КАНАЧКИ, сестричина
ОЛГИЦА, зет ЗОРАН
и сестра ТАМАРА МИЛОСАВЉЕВ

(31/250608)

(36/250623)

Парастос ће се обавити, у 10 сати, на Католичком гробљу.

9. новембра навршавају се четири године од
смрти наше драге и незаборављене супруге, мајке, свекрве и баке

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

(30/7230718)

ВАЛЕРИЈА КАНАЧКИ
1972–1916.
С љубављу се сећамо

СЕЋАЊЕ
10. XI 2017.

У суботу, 11. новембра, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо једногодишњи помен нашој драгој

СЛОБОДАН
АЛЕКСОВСКИ

др ВАЛЕРИЈЕ
КАНАЧКИ

ДРАГИЊА
ЈОЈИЋ

ДРАГИЊИ ЈОЈИЋ
1943–2016.

Твоји: супруг СЕКУЛА, син ПРЕДРАГ, снаха
МАРИЈАНА, унука ИСКРА и унук ОГЊЕН

(82/250811)

(38/4738)

Још увек мислимо на
тебе.

Твоји најмилији: син ЗОРАН
и ћерка ЗОРИЦА с породицама

(15/250556)

Породице КАНАЧКИ
и СТАЈИЋ

(24/250727)

Дванаест година пишем... а и даље не верујем да
те нећу видети

Сестра БЕБА
с породицом

Никада те нећемо заборавити. Увек ћеш бити у
нашим мислима.

ЈЕЛЕНА КРСТИЋ НЕНА

(60/250271)

11. XI 2005 – 11. XI 2017.
Године су болне, а туга доживотна, љубав и сећање на тебе не могу умрети. И даље живиш у нашим срцима и мислима. Волимо те.
Твоји вољени: супруга СЛОБОДАНКА, наша
деца НЕБОЈША и НАТАША с породицама
(25/250583)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА
ВУЈОВИЋ

ЗДРАВКА
ХАЏИЋ

2004–2017.
Тринаест година туге и
бола.
Твоји: мајка НАДА,
сестра МИЛИЦА, зет
НЕНАД и сестричина
ПЕТРА

Увек ћеш остати у нашим срцима.
Супруг ЈОВАН, син
ЂУРА, снаја ДРАГАНА
и унук СТЕФАН

(27/250600)

(61/250724)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН
КОВАЧЕВИЋ
2011–2017.

У среду, 8. новембра,
навршило се четрдесет
дана откако није с нама

ДУШАН
МИХАЈЛОВИЋ

помен

Пуно нам недостајеш

ЗЛАТКУ
СТОЈЧИЋУ

Заувек твоја породица

У нашим срцима и мислима заувек.
Твоји: стриц, брат
ИВАН и сестра
МИРЈАНА с породицом

(13/250550)

(37/250624)

СТОЈЧИЋ

РАНКО МИЛОШЕВИЋ

Шестомесечни
нашем драгом

(51250672)

ЗЛАТКО

Прошло је четрдесет дана откако ниси с нама. У
нашим срцима и мислима живећеш заувек.
У суботу, 11. новембра, у 11 сати, окупићемо се
на Старом православном гробљу да те се сви заједно сетимо и чувамо од заборава.
Твоји најмилији

Навршава се десет тужних година од твог
прераног одласка. Недостајеш нам... Почивај
у миру. Вечно у нашим
срцима.
Твоји: ТИНКА,
АЛЕКСАНДАР
и АНЂЕЛА

НУЛЕ
УГЉЕНОВИЋ
1997–2017.

У нашим сећањима ћеш
заувек живети
Породице КАНАЧКИ
и СТАЈИЋ
(83/250823)

8. новембра навршава
се четрдесет дана од
смрти мог супруга

ДУШАНА
МИХАЈЛОВИЋА

Ћерка ВИДА
с породицом

Ожалошћена ћерка
ВЕРА и зет НИКОЛА
с породицом

Ожалошћена супруга
ЉУБА

(26/250591)

(34/250618)

(33/250618)

ЗЛАТКО СТОЈЧИЋ
Оде тетка РУЖИЦЕ,
ЖЕЉКА и ДАРКА

ЗЛАТКО СТОЈЧИЋ

с породицама

Заувек те памте НУНЕ и
КРИЗА

(14/250551)

(12/250549)

ГОГА
ИВАН
(39/4738)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ
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6. октобра: Ксенију – Санела Маринковић и Мита Баша; 17. октобра: Хелену
– Анђела Ђорђић и Владимир Петров; 18. октобра: Андријану – Тања Белић
и Горан Радивојевић; 19. октобра: Теодору – Милена и Данијел Денић; 20.
октобра: Тијану – Злата и Бојан Ценић; 22. октобра: Ању – Биљана Мијатовић и Синиша Радованчев, Емилију – Марија Стефановски и Предраг Гаћеша; 25. октобра: Анастасију – Мирјана и Предраг Каварић; 26. октобра: Лану – Драгана и Милан Николовски; 27. октобра: Јању – Слађана и Предраг
Видановић; 28. октобра: Анђелу – Ивана и Душан Вемић, Марију – Мирјана
и Владимир Николић; 29. октобра: Ивану – Мирјана Живанов Павковић и
Мирослав Павковић; 30. октобра: Настју – Марија Етински и Дејан Стефанов;
31. октобра: Теодору – Мирабела и Слободан Радованчев.

Добили сина
10. октобра: Новака – Тијана Гогош; 16. октобра: Елдара – Аљга Иванцова Александровна и Денад Ахматовић; 17. октобра: Василија – Славица и
Милан Тркуља; 19. октобра: Лазара – Ана и Марин Барбу, Лазара – Сања
Величковић и Стеван Стојановски; 22. октобра: Андрију – Јована и Петар
Влаисављевић, Обрада – Оливера Џолов и Дејан Ротаров, Мартина – Далиборка Петровић и Марко Новаков; 25. октобра: Давора – Драгана Балаш и Иван Ереш; 26. октобра: Петра – Кристина и Дарко Вељковић, Андреја – Сања и Роберт Елеџи; 27. октобра: Димитрија – Верица Тодоров
Сакић и Владимир Сакић; 28. октобра: Стефана – Марина и Никола Надашки; 30. октобра: Ђорђа – Анита и Александар Боројевић.

ВЕНЧАНИ
26. октобра: Весна Ченејац и Ђурица Совиљ; 29. октобра: Милица Суба и
Борислав Свирац; 2. новембра: Милена Радисављевић и Зоран Тодоровић.

УМРЛИ
26. октобра: Марија Тодоров (1937); 27. октобра: Љубомир Лукић (1934),
Сима Милутинов (1936), Љубомир Мићић (1935), Неђељко Шимшић
(1931); 28. октобра: Рада Кнежевић (1947), Слободанка Печеновић (1944),
Лазар Обренов (1934); 29. октобра: Јованка Марић (1945), Ђурђевка Димитријевић (1930), Јани Ђерфи (1953); 30. октобра: Војислав Филиповић
(1961); 31. октобра: Велинка Димитрић (1930), Нада Баић (1938), Даница
Ангеловска (1932), Ненад Цакић (1986); 1. новембра: Лазар Петровић
(1942), Методија Божиновски (1940), Никола Макса (1929).

КОКТЕЛ

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

9

ВОДОРАВНО: 1. водени нанос, 2. инструмент за мерење густине течности, 3. денунцирати, 4. држава на Арабијском полуострву – место у
хрватском делу Срема, 5. град у Јапану – врста штуке.
УСПРАВНО: 1. напетост, 2. пријатан мирис, 3. име глумца Божовића,
4. увојак косе, 5. узвик нестрпљења, 6. високи државни чиновник у старој Турској, 7. превод Библије на латински језик, 8. натопина, 9. лука у
Чилеу.

1
2
3

АНАГРАМ

4

Хороскоп

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили ћерку

ЕНИГМАТСКИ

Петак, 10. новембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕВРЕМЕНО ГЛАСАЊЕ

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Најбитније је да се добро осе-

Бићете мало успорени ове сед-

ћате и да сте се колико-толико
опоравили од прошле турбулентне седмице. Партнер вас у свему
подржава. Краћи пут искористите за одмор.

мице и дуго ћете размишљати о
томе шта и како даље, али позив
пред крај седмице помоћи ће
вам да донесете исправну одлуку. Посетите зубара.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Добро је то што волите да знате

Када вам крене, онда је баш

на чему сте и у послу и приватно,
али понекад не треба одмах сећи
напола. Будите стрпљивији, будући да вам се смеши добра пословна понуда.

кренуло. Добри контакти и пословни уговори обележиће ову
седмицу. Не пропуштајте сусрете
са странцима, изгледи за зараду
су велики.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Блага укоченост врата је после-

Не пропустите позив за одла-

дица ваше пренапетости. Већ сте
се и сами уморили од жеље да
нешто промените, а константно
тапкате у месту. Направите конкретан корак.

зак на краћи излет с друштвом,
јер можете упознати љубав свог
живота. Размишљате о промени
посла, али стрпите се, ветрови
баш и нису повољни.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Понекад вам се чини да је цео

Ваша амбиција има само један

свет против вас, ако није с вама.
Не схватајте добронамерне критике као атак на сопствену личност. Поведите рачуна о крвном
притиску.

циљ: сигурност. Трудите се да
превазиђете тренутне проблеме.
Ненадано вам стиже финансијска помоћ од старог пријатеља.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Превише сте нервозни и то мо-

Водите рачуна о томе шта једе-

же изазвати стомачне проблеме.
Понекад и није тако добро планирати дугорочно, јер док сте заузети тиме, можете пропустити
сјајну пословну понуду.

те и пијете јер вам је стомак осетљив. Почните да пакујете кофере, предстоји вам изненадни дужи пословни пут. Не верујте у
све што чујете.

Девица
(23. 8 – 22. 9)
Педантни сте, али и превише
ситничави. Будите умерени у
захтевима и жељама, да не бисте
остали и без онога што имате.
Опадање косе може бити последица узимања лекова.

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
Мање једите, више се крећите и
спавајте, па ће умор нестати.
Окупирани сте идејом о пресељењу или промени места боравка. Ипак, сачекајте повољнији
тренутак.

НО, ВРЕДИ И БРЗИНА

5

ИСПУЊАЉКА

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
1
2
3
УСПРАВНО: 1. дамар, пулс – француски математичар и физичар (Жил
Анри), 2. река у Јужној Америци – име глумца и редитеља Жигона, 3.
ауто-ознака Лознице – дрвена ограда – симбол лутецијума, 4. морска
рибица – заваривачи, 5. јадиковање.

1
1
2
3
4

2

3

4

5

7

Тај познати сликар
није МАНИРИСТА,
већ један из групе
француских фовиста.

4
5
6
7
Прво питање односи се на појам који се уписује
од осенчених поља до краја лика, а друго на појам који пролази кроз цео лик. На осенченим пољима добија се име и презиме наше одбојкашке
репрезентативке (са слике), најбоље играчице
протеклог европског одбојкашког првенства у
Турској.

5
6

(1) ФРАНЦУСКИ
СЛИКАР

ВОДОРАВНО: 1. бринути се, хајати – чистити коња
чешагијом, 2. мрежњача у оку – јареће печење, 3. одређивати величину или количину нечега – довољно
мерити, 4. јаруга – борово дрво, 5. сачињен од олова
– образован, 6. птица певачица – хлеб од овсеног брашна, 7. држава у Азији – вечерња молитва муслимана.

(2) ЛЕПА
ВИОЛИНИСТКИЊА
СВЕ ЈЕ НАМА код ње дивно,
то је светска звезда права,
музицира импресивно,
а лепотом очарава.

РЕШЕЊА – Мини-укрштеница: наплавина, ареометар, потказати,
Оман, Илок, Нара, Рапа. Анаграм: ванредни избори. Испуњаљка:
(ти)марити, (ја)ретина, (на)мерити, (бо)ровина, (шк)олован, (ов)сеница, (ић)индија. Анаграми у стиху: (1) Анри Матис, (2) Ванеса
Меј. Укрштени слогови: биологија лори, радо, нота, ВА, покоравање, ЕН, Бари, касте, она, револуција.

ВОДОРАВНО: 1. наука о живим бићима, 2. врста азијског полумајмуна – драге воље, 3. музички знак – ауто-ознака Ваљева, 4. потчињавање, 5. енигматске новине (скр.) – лука у Италији, 6. затворене друштвене групе у Индији – лична заменица, 7. насилна промена политичког
уређења.

АНАГРАМИ У СТИХУ
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ОДРЖАН ДВАДЕСЕТИ ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

ЈУБИЛЕЈ „ЗАЦЕМЕНТИРАН” НАСТУПИМА СВЕТСКИХ МАЈСТОРА
Сваки становник овог града
који држи до себе, а самим тим
и до културе (пре свега, оне
урбане), морао би најмање
једанпут у животу да посети
поједине еминентне догађаје.
А таквих овде нема превише...
Један од њих, без дилеме,
одиграо се протеклог викенда.
Мало је прилика да се буде у
епицентру светских збивања,
која, јасно је, мора да прати и
врхунски квалитет онога што
се презентује, а у том погледу
јубиларан, двадесети Панчевачки џез фестивал доказао је
да би се њиме поносио и много већи и имућнији град било
где у свету.
Већ одавно нема никакве сумње
да је Панчевачки џез фестивал
локални бренд најмање регионалног значаја, а јубиларан, двадесети скуп најеминентнијих
светских звезда из ове јединствене музичке хемисфере, одржан
од 2. до 5. новембра у Културном центру, само је зацементирао такво становиште.
Ту оцену подупиру подаци
који говоре да је тај догађај ове
године, у сродној бранши, најиздашније подржан од Министарства културе и информисања Републике Србије, а и
Град Панчево је за ту намену
издвојио досад највише новца.
Томе се придружио и респектабилан број иностраних
институција, од чега су три
амбасаде – Америке, Израела
и Холандије, а остало су културни центри из Немачке,
Аустрије и Мађарске, као и
Удружење европских културних центара у Србији. Све то
може се протумачити и као

„Artistry in Broken Rhythm”
наступити велики Џо Ловано.
Чувени амерички саксофониста такође се, са својим квартетом, прилагодио ситуацији и
уместо класичног бибапа
направио много тврђи шоу
него уобичајено и практично
одсвирао целу историју џеза.
Последњи састав те ноћи –
„Cannaro”, с друге стране, вратио се далеко у прошлост изузетним извођењем џипси-свинга. Иако пуноправни део
главног програма, мађарски
састав свирао је у фоајеу, што
се испоставило као добар
потез, будући да се његов
наступ савршено уклопио у тај
амбијент, а како је овај секстет
некад забављао људе на улици,
врло му је годила акустик верзија.
Речју, концепција те ноћи
била је попут времеплова – од
најновијег ка најстаријем.

„Fish in Oil”
најлепша могућа рођенданска
честитка, али и као признање
за квалитетан рад.
Не сме се занемарити ни
чињеница да су први пут одржана четири пуна фестивалска
дана, када су наступила
пажљиво селектована најеминентнија имена светске сцене
и, напослетку, то да је рафинирана и избирљива публика
поново била у потпуности задовољна.
Бројна публика утонула у џез
времеплов
Двадесети Панчевачки џез
фeстивал отвoрен је у четвртак,
2. новембра, и већ на вратима
се осетила свечарска атмосфера, а на лицима бројних поклоника ове врсте музике као да
је писало: једва смо дочекали
да утонемо у све те благодети...
Одличан вајб није пореметило благо кашњење, али ни
помало одважан старт, јер је
први наступио авангардиста
Тим Берн. Испало је да је чак
и „мејнстрим” публика добро
реаговала на његове врло необичне хармоније. Вероватно је
и сам уметник хтео да мало
„омекша”, па је више „грувао”,
јер је знао да ће после њега

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Друго вече је било значајно
из два разлога. Најпре зато што
је виђена, може се рећи, светска премијера пројекта Владимира Николова и Срђана Ивановића под називом „Artistry
in Broken Rhythm”. Поменути
двојац је уместо планиране једне песме направио целовечерњи програм, а ради се о савременом оркестарском џезу
обојеном елементима фолклора у којима доминантно преовладава мешавина звука
Латинске Америке и Балкана.
На молбу организатора фестивала, у поставу музичара из пет
земаља, од којих се већина упознала на студијама у Холандији, ушао је и хармоникаш Марко Живадиновић из Аустрије.
Један од хедлајнера, Авишај
Коен, био је са својим квартетом врло интроспективан и
прилагођен мирној атмосфери,
па је чак деловало као да је

Чајна Мозис
наслонио Амброз Акинмузир,
чији је сет био препун балада, а
изгледало је као да уметник
преноси своје расположење,
које је у тим моментима можда
било меланхолично.
Вреди истаћи да је саксофониста Лука Игњатовић био „задужен” за сешн у фоајеу током три
вечери, након наступа хедлајнера. Сваке ноћи се озбиљно грувало, а чак је и Авишај Коен
остао на једној од свирки.
Од почетка до краја манифестације били су присутни и
небројени домаћи и страни
током концерта процењивао
како да приступи публици.
Било је веома интересантно
пратити пажљив однос чланова оркестра током свирке. Вреди издвојити Коенову деоницу
када је трубу свирао дословце
у клавир, а бубњар Зив Равиц
је у једном моменту схватио да
му столица шкрипи, што је
искористио као перкусивни
елемент. За многе је ово био
један од најбољих концерата на
фестивалу, с обзиром на то да
се радило о заокруженом
музичком делу, па за бисом и
није било никакве потребе.
Чајна – господарица сцене
„Fish in Oil” отворио је треће
вече. Почели су мало уздржано, а онда код треће песме као
да је нешто експлодирало и
ослободило неспутану енергију, која је до краја била на нај-

Џо Ловано
Мозис. Америчка превасходно
блуз и соул дива од првог тренутка суверено је загосподарила сценом као да је на њој рођена, што је схватила и публика,
па се нимало није опирала
„наредбама” врсне певачице.

новинари, а далеко најзначајнији су они из магазина „Jazzwise”.
Можда није најупадљивији,
али сасвим сигурно је најдугорочнији резултат фестивала –
брига о младима. Овог пута су
студенти џеза из Београда и
Вршца имали јединствену
могућност да им највеће планетарне звезде као што су Ловано, Акинмузир, Ертман, Коен,
с више него упадљивим жаром,
преносе своја огромна знања.
Јер и џез, као и све друго на
свету, на млађима остаје...

„Cannaro”

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.

Мастиф

Avishai Cohen Quartet
вишем нивоу. Иначе, овај прекаљени београдски састав не
крије да је инспирисан филмском музиком, па се на моменте чинило као да се одвија неки
тарантиновски заплет.
На то се одлично наслонио
наступ вероватно најатрактивније звезде фестивала – Чајне

На самом крају су сви „морали” на ноге, што је права реткост када су овакви скупови у
питању.
Последњи дан, недеља, 5.
новембар, почео је наступом
Данијела Ертмана, који је
интерпретирао елегично-нежну
камерну музику. На то се добро

ЏЕЗ АНЕГ ДО ТЕ
И овог пута забележено је и неколико куриозитета, за које је, што је и логично, „најкомпетентнији” био уметнички директор фестивала Војислав Пантић.
– Рецимо, у Коенов програм стављени су сусрети са студентима и новинарима, али је његов
агент инсистирао да се то избаци. Када је израелски музичар дошао у Панчево, случајно му
је допао папир с поменутим ставкама, на шта је он реаговао речима да с тим није упознат и
захтевао да му се то врати у распоред. Занимљиво је и то да се Тим Берн, рецимо, појавио
на радионици Џоа Лована, који му се „одужио” и одслушао концерт млађег колеге. Саксофониста Чајне Мозис разболео се четири дана пре концерта, али они су успели да нађу одличног музичара Џосају Вудсона, који не само да је изврсно свирао трубу већ је развалио и на
гитари а да притом ништа није знао о репертоару бенда – навео је Пантић.

Прелеп мужјак расе мастиф пронађен је на улици у Новом Селу. Нема
микрочип или неку ознаку, па није
могуће сазнати ко је власник.
Овај пас исеченог репа веома је
доброг карактера и, без сумње, био
би одан друг неком искреном љубитељу животиња. Наравно, под условом да се власник не јави у законском року.
Потенцијални удомитељ мора поседовати основне услове
за држање оваквог пса, као и сагласност осталих укућана, а
све остале информације могу се добити на број телефона
352-148.

Малиноа
Женка белгијског овчара пронађена је прошле недеље у Брестовцу,
али није обележена микрочипом
иако је то законска обавеза сваког
власника.
Добра је и послушна, што је и
одлика ове врсте паса, који се сматрају за најинтелигентније и најлакше их је обучити за извршавање веома комплексних задатака.
Малиноа се налази у градском прихватилишту и чека свог
власника или новог удомитеља. Контакт-телефон је 352-148.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ПЛИВАЧКО НАДМЕТАЊЕ У ЗРЕЊАНИНУ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

АЊА НАНИЗАЛА
ШЕСТ ЗЛАТНИХ ОДЛИЧЈА

У ПЕТАК ДОЛАЗЕ ЧАЧАНИ

Велики међународни пливачки митинг под називом „Гранпри Зрењанина” одржан је од
2. до 5. новембра у граду на
Бегеју. Надметало се 460 пливачица и пливача из 55 клубова из: Србије, БиХ, Хрватске,
Мађарске, Италије, Македоније, Црне Горе, Румуније, Словеније и Турске.

У тако јакој конкуренцији
бриљирале су пливачице
Динама Ања Цревар и Вања
Грујић. Ања је још једном
потврдила своју класу, па се
окитила са чак шест најсјајнијих медаља, а квалитет је

показала и Вања, којој су припала два златна одличја и једно сребро.
Ања Цревар се надметала у
апсолутној конкуренцији, а у
трци на 200 м слободно, с временом 1:59,29, поставила је и
нови рекорд. Дистанцу на 400
м слободно испливала је у времену 4:09,83, а на 800 м истим
стилом „ишла” је 8:42,25. Трку
на 200 м леђно Ања је испливала у времену 2:12,35, а на
200 м делфин постигла је
резултат од 2:12,01. Шесто
злато Ања је освојила у надметању на 200 м мешовито с
временом 2:15,25. Свака част!
Вања Грујић се надметала у
групи пливачица од тринаест
и четрнаест година. У трци на
100 м леђно тријумфовала је с
временом 1:07,58, а злато је
освојила и на дупло дужој деоници, у пливању истим стилом.
Стазу од 200 м прешла је с
резултатом 2:23,74. У трци на
50 м прсно Вања је друга стигла на циљ, с временом 31,51.
Браво за девојке из Динама!

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

„ВЕПРИЋИ” ШАМПИОНИ ДРЖАВЕ

Рагбисти Динама 1954 нови
су шампиони Србије у конкуренцији кадета у селекцији
коју чине дечаци до шеснаест
година.
Последњи, тачније одлучујући турнир одржан је у нашем
граду у недељу, 5. новембра, на
СЦ-у „Младост”. После веома
интересантних и неизвесних
утакмица на крају је прво
место освојила екипа РК-а
Динамо 1954, која је тријумфовала и у генералном пласману и тако освојила титулу
првака Србије за 2017. годину.
Популарни „дивљи вепрови
с Тамиша”, под вођством тренера Филипа Димитријевића
и Ђорђа Гавриловића, у финалу су победили екипу Рада из
Београда и тако још једном
потврдили да се у нашем граду пише нека нова историја
игре с јајастом лоптом.
Подсећамо, прошлог викенда су се титулом шампиона
државе у својој конкуренцији
окитили и пионири РК-а
Динамо 1954, а идућег викенда, такође на теренима СЦ-а
„Младост” у Панчеву, биће
одиграно финале јуниорског

Александар
Живковић

Динамо ниже победе
Четврто коло Кошаркашке лиге
Србије донело је и трећи пораз
Тамиша. После непланираног
губитка бодова од Металца на
свом терену, пред момцима које
предводи тренер Бојан Јовичић
било је ново, велико искушење.
У Суботици су поделили мегдан
с домаћим Спартаком, који је,
уз Вршац, једини непоражени
тим у досадашњем првенству.
Дуел на северу Бачке донео је
добру кошарку, одличан отпор
Панчеваца фавориту, али и грешке које су их скупо коштале:
Спартак–Тамиш 76:73, по
четвртинама: 25:22, 17:22, 23:12
и 11:17.
Прво полувреме протекло је у
изједначеној игри, у којој су момци из оба тима изгарали на терену, приказавши велику жељу за
тријумфом. Тамиш је предводио
врло добри Душан Кнежевић, па
су он и његови саиграчи у финишу првог дела успели да поведу
и да оду на одмор са два поена
„вишка” (42:44).
Ипак, у наставку сусрета
Суботичани су заиграли ангажованије, а Тамиш је поново

исказао „бољку” у виду лоше
реализације напада. Домаћи су
у трећој четвртини водили и са
девет поена разлике, у последњем делу утакмице Тамиш је
покушавао да сустигне предност ривала, смањио је на пет
поена заостатка, имао је прилику и за изједначење, али...
– Игра у нападу је и даље
наш велики проблем. Када тај
сегмент будемо поправили,
стићи ће и победе. Поново смо
имали и много изгубљених
лопти, чак деветнаест, а промашили смо и десет слободних
бацања. Екипа као што је Спартак не прашта такве грешке –
рекао је у телефонском разго-

вору тренер Тамиша Бојан
Јовичић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Немања Ђорђевић
(осам поена), Никола Сочанац,
Александар Илкић (осам), Владимир Кањевац, Петар Баловић, Младен Витковић (осам),
Димитрије Раичевић (шест),
Иван Смиљанић (шест), Стефан Савић (18), Душан Кнежевић (17, 10 скокова), Стефан
Митровић (два поена) и
Миљан Раденковић.
У наредном колу, у петак, 10.
новембра, у Панчеву ће гостовати Борац из Чачка, учесник
АБА 2 лиге. Утакмица у Хали
спортова на Стрелишту почиње у 18 сати.
Нови пораз претрпели су и
кошаркаши Крис-кроса. Они
су у шестом колу Прве регионалне лиге изгубили у Врбасу
од истоименог домаћина са
92:76, по четвртинама: 26:19,
27:18, 19:23 и 20:16.
– Од самог почетка утакмице били смо у подређеном
положају. Домаћин је наметнуо агресивну игру, на коју
нисмо успели да се адаптирамо. Тек у трећој четвртини

играли смо нешто снажније,
али то није било довољно да се
исправи „мека игра” током
већег дела утакмице. Једина
добра страна овог меча јесте то
што је свих пет јуниора у
нашем тиму добило шансу да
игра – рекао је тренер Крис-кроса Петар Марковић.
У Другој регионалној лиги
кошаркаши Динама под вођством тренера Ивана Радовановића нижу победе. Они су прошлог викенда на свом терену
савладали Стару Пазову са 71:67.
Динамо је водио током целе
утакмице. Ипак, гости се нису
предавали, па су у 38. минуту
стигли до првог изједначења
(65:65). На срећу навијача панчевачког тима, тачку на овај
сусрет ставили су капитен Секулић, и то „тројком” коју је постигао минут пре краја, као и Кањевац с линије слободних бацања.
Динамо је играо у саставу:
Николић (четири поена), Слепчевић, Андрић, Кокановић
(четири), Секулић (пет), Стојиљковић (два), Кањевац (27),
Павловић (два), Машић (два),
Петровић (16), Мићић и Нешић
(девет).

„БРЗИ ВОЗ” ГАЗДУЈЕ ВОЈВОДИНОМ
Динамо 1945
тријумфовао
и у Бечеју
За викенд дупли
програм
Првенства Србије, у коме ће
снагу одмерити Динамо 1954
и Рад.
Кадет ску еки пу клу ба из
нашег града чине: Страхиња
Јокић, Стефан Алексић, Стефан Драмићанин, Давид Пал,
Михајло Ђордан, Александар
Кркљуш, Јован Трифуновић,
Александар Пештерац, Никола Иванов ски, Валентин
Шуша, Сте фан Милевски,
Лука Анђелко вић, Дра ган
Паунов, Сте фан Марковић,
Вукашин Васић, Андреј Барбул и Никола Ивановски.

НИНА НАЈБОЉА

Стране припремио

Изгубио и Крис-крос

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

Такмичари ЏК-а Панчево
остварили су одличне резултате на турниру „Трофеј Партизана” у Београду.
Најсјајније одличје освојила је Нина Албијанић, а Александар Лупулов се окитио
бронзаном медаљом. На пето
место пласирали су се Лазар
Ваневски и Марко Петров.

Спартак казнио
грешке

У Нишу је 5. новембра одржан семинар за тренере и такмичаре, на коме су ЏК Панчево представљали: Марко
Атанасов, Дарко Васиљевић,
Лазар Албијанић и Јована
Милошев.

Дванаесто коло Српске лиге
група „Војводина”, које је одиграно прошлог викенда, садржало је у себи и дерби јесењег
дела шампионата. Три кола
пре одласка на зимски одмор
у Бечеју су снаге одмерили
истоимени домаћи тим, лидер
шампионата, и другопласирани Динамо 1945. Бечејци су у
овај дуел ушли као једина екипа с максималним учинком, с
једанаест победа из једанаест
утакмица и девет бодова више
од првог пратиоца. С друге
стране, панчевачки „брзи воз”
је у Бечеј стигао у силном налету, са серијом тријумфа, и то
без примљеног гола... Дакле,
све је било спремно за велики
окршај.
Тренер Динама 1945 Александар Стевановић је поверење за дерби поклонио екипи у
саставу: Чановић, Мирковић,
Недучић, Рашић, Стојановски,
Јанковић, Јованић, Кукољ,
Радуловић, Јованчић и Величковић, а прилику су добили и
Арбутина и Тошић.
Панчевци су од самог почетка утакмице дали до знања
домаћину да у Бечеј нису
дошли с белом заставом, нити
су превише респектовали домаћинов „застрашујући” учинак у
шампионату. „Брзи воз” је кренуо у свом ритму, а већ у четвртом минуту успео је да савлада
голмана Бечеја. Стрелац гола

који је умногоме изменио ток
утакмице био је Јованчић.
Лидер је покушавао да изједначи, имао је неколико полуприлика, али чврста екипа из
нашег града је сваку ситуацију
на терену успешно решавала у
своју корист. Сталожено, искусно, у стилу прволигашких
екипа, тим Динама 1945 диктирао је темпо утакмице, не

нам још три кола, а потом и
пролећни део сезоне. Дакле,
пред нама је прави фудбалски
маратон у коме једна утакмица
ништа не решава. Победа у
Бечеју дошла је као кулминација свега доброг што радимо у
последње време, али морамо да
гледамо напред. Пред нама је
још један велики противник,
можда и најбољи у лиги. Ако

дозволивши домаћину да га
озбиљније угрози. Панчевци су
средином другог полувремена
имали неколико шанси које
нису искористили, а тачку на
велику и важну победу ставио
је резервиста Небојша Арбутина, који је у последњим тренуцима утакмице матирао голмана домаћих и поставио
коначан резултат: Бечеј 1918 –
Динамо 1945 0:2.
– Честитам момцима на приказаној игри и заслуженој победи. Пред утакмицу у Бечеју
подигнута је велика тензија, али
и поред наше победе још ништа
није готово. Ми јесмо за корак
ближе свом циљу, али до краја
јесењег дела првенства остају

њега не савладамо, тријумф у
Бечеју неће имати никакав значај. Братство је озбиљан клуб и
ривал вредан сваког поштовања. Зато морамо да заборавимо
утакмицу у Бечеју и да се максимално озбиљно окренемо
наредном противнику – каже
тренер „брзог воза” Александар
Стевановић, не дозвољавајући
да у његовом тиму завлада
еуфорија.
Фудбалери Железничара су
у дванаестом колу гостовали у
Пригревици, где су одмерили
снагу управо с Братством 1946.
Иако је домаћи тим у овом дуелу био апсолутни фаворит,
панчевачка „дизелка” је приказала још једну добру и бор-

бену фудбалску партију. Момци које предводи тренер Ненад
Стојчић нису устукнули пред
противником, али нису имали
ни довољно среће да избегну
нови пораз: Братство 1946 –
Железничар 2:0.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Јевтић, Ђорђевић,
Агић, Текијашки, Јанићијевић,
Јовановић, Костић, Ковачевић,
Аничић, Симоновић и Трипковић, а прилику су добили и
Стајчић, Шобат и Савков.
Победник је одлучен у првом
полувремену, када је постављен и коначан резултат. Братство је за девет минута успело
два пута да савлада голмана
Јевтића, што му је било довољно за седми тријумф у шампионату.
Железничар је сада на једанаестом месту на табели, а прилику да поправи бодовни салдо,
имаће у недељу, 12. новембра,
пред својим навијачима. На СЦ-у
„Младост” ће гостовати последњепласирани Раднички из
Сремске Митровице.
Пораз су претрпели и фудбалери Младости из Омољице.
Они су у дванаестом колу Војвођанске лиге група „Исток”
гостовали у Житишту, где их
је домаћи Бегеј савладао са 2:1.
То је била права првенствена утакмица, у којој су оба
ривала желела да се надигравају. Ипак, домаћи тим био је
за нијансу надмоћнији, па је
освојио сва три бода. Погодак
за Младост постигао је Гиговић из једанаестерца.
Тим из Омољице сада заузима осмо место на табели, са
четири победе, четири ремија,
четири пораза и шеснаест
бодова.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТРОФЕЈИ ЗА СПАРТУ
У Зрењанину је прошлог
викенда одржан традиционалан пливачки митинг, који је
окупио 460 такмичара из 55
клубова из: Италије, Мађарске,
Румуније, Турске, Словеније,
Хрватске, БиХ, Црне Горе и
Србије.
ПК Спарту из нашег града,
за коју су наступили Јована
Богдановић и Милош Трајановски, предводио је тренер
Ненад Јовић. Милош Спасић
(ФИНА судија), такође члан
тог клуба, вршио је дужност
главног стартера у сва четири
дана такмичења.

Јована Богдановић је у трци
на 200 м прсно тријумфовала
у апсолутној конкуренцији, а с
временом 2:25,34 поставила је
нови лични рекорд, али је
испунила и норму за учешће
на Европском првенству у
малим базенима, које ће у
децембру бити одржано у
Копенхагену. У надметању на
50 м прсно окитила се сребрним одличјем.

СРЕБРНА ИВА
Отворено првенство Београда
у дресурном јахању одржано је
у недељу, 5. новембра.
Такмичари су имали две
утакмице, бодови су се сабирали, а у укупном пласману представница КК-а Кремен из Панчева Ива Миоч освојила је
друго место са грлом Север.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ТУЖНА ПРИЧА ОДБОЈКАШКА...

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
субота, 17 сати

Борац пао
пред Младеновцем

ПРВА ЛИГА
Футог: ФУТОГ–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – РУМА
недеља, 14 сати

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО – Х. ЈОЖЕФ
недеља, 16.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–АПАТИН
петак, 20 сати
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Футог: СЛАВИЈА – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ
петак, 18 сати
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ДУНАВ
недеља, 18.30

Панчевачке „лавице” наредног викенда играју пред својом
публиком, али задатак ће им
опет бити веома тежак. У Халу
спортова на Стрелишту долази
лајковачки Железничар, тим
који је, по проценама одбојкашких стручњака, један од највећих фаворита за сам врх
табеле.
Своје навијаче разочарали су
и одбојкаши старчевачког Борца. Они су у четвртом колу
Прве лиге на свом терену одмерили снагу с Младеновцем.
После победе у Великом Градишту симпатизери тог клуба
понадали су се да ће момци
које предводи тренер Душан
Јовић ући у тријумфалну серију, поготову што им је у гостима била екипа која не припада
врху овог ранга такмичења.
Ипак, њихова надања су очигледно била без основа: Борац–
Младеновац 1:3, по сетовима:
21:25, 25:21, 19:25 и 31:33.
Иако је на првом техничком
тајм-ауту у првом сету имао
два поена предности (12:10),

Борац је некако „анемично”
ушао у овај дуел. Гости из Младеновца су „летели” по терену,
били су борбенији, много више
су желели тријумф. Врло брзо
су преокренули резултат у своју корист, а када су повели са
21:17, било је јасно да ће први
сет припасти њима.
У другом сету се играло поен
за поен све до самог финиша,
а онда су Старчевци некако
успели да се домогну изједначења. И то је било све од њих у
овом дуелу.
Младеновац је водио у
четвртом сету и са 17:12, па је
капитен Давор Милошевић
сјајним сервисима успео да
мало врати неизвесност у меч
(16:17), али прошле суботе у
тиму Борца није било много
расположених одбојкаша. Бојан Познић је играо „симултанку” против гостију, али то није
било довољно да се избегне
пораз.
Најнеизвеснији је био четврти сет. Борац је имао две сетлопте (24:22), али није успео да

стигне до изједначења и макар
једног бода. Храбри гости су
најпре изједначили, а потом су
у „рововској” борби и у игри
живаца и тријумфовали. При
резултату 29:29 уследио је двадесетоминутни прекид утакмице због нестанка струје у хали,
што није омело Младеновчане
у њиховој намери. Познић је
још једном успео да сачува свој
тим и продужи наду (31:31),
али то је био и последњи поен
за Борац у овом мечу.
Заслужена, зарађена и чиста
као суза, победа је припала
врло доброј екипи из Младеновца.
Домаћи тим је играо у саставу: Милан Зиндовић, Јован
Ковачић, Иван Булић, Ненад
Мадић, Давор Милошевић,
Немања Дукић, Никола Крстић,
Бојан Познић, Стефан Владисављев и Лазар Петковић.
Борац је сада на деветом
месту на табели, са скором од
једне победе и три пораза, а у
наредном колу гостоваће трећепласираном Футогу.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

БОДОВИ ОСТАЛИ У НИШАВИ
Сада је на реду државно
првенство, које ће на програму
бити 18. новембра.

МАРКОВ ТРИЈУМФ
У Старим Бановцима је прошлог викенда, у организацији
ШК-а Дунав, одржан дечји турнир у шаху.
Надметало се преко 80 учесника из Србије и Републике

Нови тријумф ОРК-а
Панчево
Утакмицама петог кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Супер Б лиги за рукометашице. Екипа ЖРК-а Панчево
гостовала је у Пироту и имала
дуел са истоименим домаћином из тог града. Девојке које
предводи
тренер
Марко
Крстић поново су одиграле
релативно добар меч, али су
опет остале без бодова: Пирот–
Панчево 29:26 (12:12).
Баш као против фаворизованог Врбаса у претходном колу,
када су у првих тридесет минута биле равноправан, ако не и
бољи такмац, Панчевке су и у
граду на Нишави играле добро.

Овог викенда
Одбојка

„Лавице” и даље
без освојеног сета

Љубитељи игре преко мреже у
нашем граду и околини немају
баш много разлога за радост у
новој сезони. Ново првенство
је почело веома лоше по панчевачке одбојкашке колективе,
порази се нижу као на траци,
па је самим тим и целокупна
ситуација око овог спорта
депресивнија...
Одбојкашице Динама су у
четвртом колу Суперлиге претрпеле и четврти пораз, па су
чврсто приковане за дно првенствене табеле. Уз то што немају ниједан бод, девојке које
предводи тренер Никола Јерковић још увек нису успеле да
„откину” ниједан сет ривалима. Истина, популарним „лавицама” ни жреб није био наклоњен, јер су се до сада састајале
углавном с најјачим екипама у
Србији. Више од часног пораза прошлог викенда се можда
није ни очекивало, јер су Панчевке гостовале у Руми званичном шампиону наше земље.
Тренутно другопласирани тим
у нашој Суперлиги није дозволио никакво изненађење, па је
освојио нова три бода: Визура–
Динамо 3:0, по сетовима:
25:17, 25:19 и 25:21.
Од самог почетка утакмице
било је јасно ко је „газда” на
терену, мада су одбојкашице
Динама свим силама и могућностима покушавале да се одупру шампиону. Ипак, разлика
у класи двеју екипа била је
више него очигледна, па је очекивана, али и заслужена победа припала Визури.
Динамо је играо у саставу:
Милица Јовановић, Сара
Павловић, Јана Ћук, Олга Јејић,
Тијана Стојковић, Драгана Марковић, Сања Ђурђевић, Јована
Симић, Бјанка Петковић, Вања
Симеуновић и Милица Шорак.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Пироћанке нису успевале да се
„одлепе” иако су играле пред
својом публиком.
Прво полувреме протекло је
у потпуно изједначеној игри,
па се и на одмор отишло с
нерешеним резултатом –
12:12. Домаће рукометашице
су тек у финишу утакмице
успеле да направе осетнију разлику у головима, којом су „сломиле” ривала и на крају освојиле вредне бодове.
ЖРК Панчево је играло у
саставу: Сања Павловић, Невена Џелајлија (пет голова), Невена Којић, Невена Станишковић
(два), Драгана Чакмак (један),
Светлана Ничевски (осам),
Александра Стефановић, Катарина Шуберић (два), Јована
Јовановић (пет) и Марија Милићевић (три гола).

Све тла на Ничев ски је и
овог пута капитенски предводила своју екипу, а још једном је бри љи ра ла и Сања
Павловић, голман. Ефикасношћу су се истакле и Невена
Џелајлија и Јована Јовановић,
али њихов учинак ипак није
био довољан да се Панчевке
из Пирота врате с повољнијим резултатом.
Иако је претрпела и четврти пораз, екипа из нашег града имаће прилику да поправи
ути сак већ у неде љу, 12.
новем бра, када ће у Хали
спортова на Стрелишту гостовати Халас Јожеф из Аде, тим
са истим скором као и ЖРК
Панчево. Уз помоћ с трибина,
Цеца, Цака, Марија и остале
девој ке лак ше ће доћи до
важних бодова.

У осмом колу Друге лиге
„Север” ОРК Панчево је савладао Сомборелектро с 30:21.
Момци које предводи тренер
Душан Грандов наметнули су
свој темпо игре, па гостима
нису дозволили ни најмању
шансу да могу да се надају
изненађењу. Најефикаснији у
редовима ОРК-а Панчево били
су Лацко и Ђурков, који су по
шест пута погодили мрежу
противничког гола.
Поред успеха у првенству,
Панчевци нижу победе и у
Купу Војводине. У најмасовнијем такмичењу савладали су
Банатски Карловац са 26:21 и
пласирали су се у наредно
коло, које ће на програму бити
15. новембра. ОРК Панчево ће
тада одмерити снагу са супер
Б лигашем Инђијом.

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Рума: РУ КОШ – ДИНАМО
Б. Н. Село: БНС–ПАРТИЗАН

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БРАТСТВО 1946
субота, 13 сати
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ)
недеља, 13 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–КИКИНДА
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА
Селеуш: ВОЈВОДИНА–СЛОГА
Б. Паланка: ДУНАВ – ЈЕДИНСТВО (К)
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА–ДОЛИНА

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Рума: ВИЗУРА–ДИНАМО

3:0

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–МЛАДЕНОВАЦ

1:3

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

3:0

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Пирот: ПИРОТ–ПАНЧЕВО

29:26

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СРЕМ
Долово: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВИНА

39:24
36:33

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СОМБОР

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Суботица: СПАРТАК–ТАМИШ

76:73

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Врбас: ВРБАС – КРИС КРОС

92:76

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – С. ПАЗОВА
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–БНС

71:67
90:75

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Бечеј: БЕЧЕЈ 1918 – ДИНАМО 1945
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ЖЕЛЕЗНИЧАР

0:2
2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Житиште: БЕГЕЈ–МЛАДОСТ

2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–СТРЕЛА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ДУНАВ
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ВОЈВОДИНА (Ц)
Б. Н. Село: СЛОГА–ПАРТИЗАН
Б. Црква: БАК–БОРАЦ

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

ШАХОВСКИ КУТАК

Omenel

УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ ЂАКА
Српске, који су били подељени
у четири узрасне категорије.
Играло се по швајцарском
систему, седам кола, а најуспешнији су награђени медаљама,
пехарима и књигама.
У групи најмлађих дечака
тријумфовао је члан ШК-а
„Аљехин” Марко Форђарини.

30:21

Кошарка

ШКОЛСКИ ТУРНИР У БАДМИНТОНУ

У Зрењанину је у суботу, 4.
новембра, одржан школски
турнир у бадминтону, на којем
су одличне резултате остварили и наши млади суграђани.
Ученик ОШ „Бранко Радичевић” Бошко Јаковљевић освојио је бронзану медаљу, а Софија Парежанин из ОШ „Јован
Јовановић Змај” окитила се сребром. У групи играча из петих
и шестих разреда ученице ОШ
„Бранко Радичевић” Маша

30:24

8
7

Алексић и Миона Филиповић
освојиле су златну односно сребрну медаљу, а сребром се окитио и Петар Радонић из ОШ
„Исидора Секулић”. Виктор
Бурјан (ОШ „Братство–јединство”) зарадио је бронзу у надметању најстаријих основаца.
У конкуренцији средњошколаца златне медаље освојили
су Стефан Мијатовић (Хемијска школа „23. мај”) и Михајло Борка (Машинска школа).
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лб5)
Избор Р. Радојевић

СЈАЈНИ УСПЕСИ КАРАТИСТА ДИНАМА

НИКОЛА ИВАНОВИЋ ПРВАК СРБИЈЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Бронзе за Петровачког
и Спасковског
Клинци на одличном путу
Каратисти Динама не посустају и све
су успешнији како се ближи крај јесење такмичарске сезоне. Они су у суботу, 4. новембра, на Првенству Србије
за кадете, јуниоре и млађе сениоре,
које је одржано у Чачку, освојили једну златну и две бронзане медаље.
Титула шампиона државе припала
је кадету Николи Ивановићу у категорији до 70 кг. Овај млади и талентовани борац и репрезентативац Србије
до титуле је дошао после четири
сигурне и тактички мудре борбе.
После освајања сребрног одличја на
Купу Србије Никола је тако само крунисао годину, и то својом првом титулом првака државе. Од њега се добри
резултати тек могу очекивати.

Кроз шибље

место. Тријумфовао је у првом колу,
потом је поражен од првака Србије,
да би у реперсажу остварио један тријумф, а потом је изгубио у борби за
бронзано одличје. На пето место се
пласирао и јуниор Марко Пуљаревић.
После две победе на старту такмичења претрпео је пораз од првака Србије, а потом у реперсажу, у борби за
трофеј. Пето место је заузела и екипа
кадета у саставу Никола Ивановић,
Милош Стефановић и Дарко Спасковски. Они су после победе у првом
мечу у другом колу изгубили од екипе Књаза, а потом и у реперсажној

БРОН ЗА ЗА ТИМ МЛА ДО СТИ
На Првенству Србије у Чачку надметали су се и чланови Карате клуба
Младост из нашега града.
Тим кадеткиња у борбама, који је наступио у саставу: Јована Новаков,
Анастасија и Анђелина Јаредић и Анастасија Чоловић, освојио је бронзану медаљу после три јака меча против Радничког из Обреновца, Косовске Митровице и Књаза из Аранђеловца.
У појединачним наступима четврта места су освојили Срђан Јокић и
Анђелина Јаредић, а наступили су и Милорад Петровић, Филип Секулић
и Дамјан Стојановић.

борби за бронзану медаљу од Студентског града. Иако су одлично радили,
без трофеја су остали кадет Милош
Стефановић, јуниорка Јана Којчић и
млађа сениорка Тамара Живић.
Већ идућег викенда најбољи млади
такмичари Динама надметаће се у
Новом Саду на Балканском школском првенству. На шампионату ће
наступити: нада Стефан Стојковић,
кадети Дарко Спасковски, Никола
Ивановић и Милош Стефановић и
јуниори Урош Петровачки, Марко
Пуљаревић и Јана Којчић.
Прошлог викенда су успешни били
и најмлађи такмичари КК-а Динамо.
Они су се надметали такође у Чачку,
али на Купу Србије за полетарце, пионире и наде. Динамо је са осамнаест
бораца био један од најмасовнијих
клубова.
Сребрну медаљу у катама освојила
је полетарка Андреа Кука. Она је на
путу до одличја остварила три сигурне победе и тек је у финалу претрпела пораз од искусније такмичарке.
Иако најмлађа у екипи Динама,
Андреа је овим успехом потврдила да
је велики таленат и такмичарка пред
којом је сјајна будућност. Бронзане

Бронзаним одличјем окитио се
јуниор Урош Петровачки у категорији
до 61 кг. До медаље је дошао победама у три меча, уз само један, несрећни
пораз у изванредном мечу с највећим
конкурентом – Радојевићем из Младеновца. Бронзу је зарадио и кадет Дарко Спасковски у категорији до 57 кг. За
освајање медаље биле су му потребне
три победе, а изгубио је само од Радојчина из Новог Милошева. И Дарко је
потврдио квалитет и континуитет у
остваривању добрих резултата, с обзиром на то да је ове године шампион
Купа Србије и Првенства Војводине у
овој категорији.
Кадет Александар Здешић одлично
је радио кате, али је заузео пето

СУПЕР КЛИНЦИ
На Купу Србије за најмлађе
каратисте одлични су били
и чланови КК-а Младост.
Златну медаљу је освојила Сара Жунић, а бронзама
су се окитили Тара Ђурђевић, Николина Исаиловић,
Младен Големовић, Дејана
Ивановић и ката-тим пионирки који су чиниле Милица Драгичевић, Милица
Амановић и Нађа Штрбац.

медаље освојили су пионир Матеја
Степанов и наде Ђорђе Ивковић и
Горан Обућина (сви у катама) и нада
Дејан Кркљуш у категорији до 55 кг.
На пета места пласирали су се Милица Гагић, Александра Стоилковски и
Боривоје Весин.
Конкуренција је била изузетно јака,
а млади такмичари Динама одлично
су се борили. Иако су остали без трофеја, запажен наступ имали су и:
Павле Милошев, Данијел Станковски, Катарина Шаренац, Вишња Тончев, Вања и Огњен Чекеревац, Симон
Дангубић, Стефан Стојковић, Лука
Степанов и Јелена Милентијевић.
А. Живковић

Тешка је измишљотина да је немогуће пробити се кроз густо
шибље када се пењеш.
Могуће је, уз тек, нормално, неколико огреботина. Или туце њих.
Пече мало, истина, али прође, заборавиш на просуте капи
крви када се попнеш.
Регенеришеш се. Нађеш у себи нову снагу.
Јер, горе си.

Преко недовршеног степеништа
Боље си, ниси горе, када (се) успеш!
Постаје ти угодно конзумирање чињенице да ствари гледаш с
висине. Угодно, што је лакше од неугодног.
Од, на пример, питања: умем ли да се спустим, да будем реалан.
Сви с времена на време сањамо да летимо.
Не интересује нас тада да ли смо довршени. И цели.
Поцепано, недовршено степениште пре или касније пукне нам
пред очима.

До кружног тока
Теку ствари својим током. Као реке.
Пробију обале за метар овамо, или се повуку за милиметар
онамо, јер теку...
Постоје бране, преводнице које природни ток уређују на неки
други начин, покушавају да га сместе у фиоку.
Али природи није место у скученом простору, она вришти да
је све могуће, да мораш да упамтиш капи крви просуте приликом пењања.
Природа урла да је она кружни ток.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Аја Јанковић,
балерина:
– Викенд ћу провести
кружећи око Четрнаесте
београдске гимназије
у нади да ћу некога
срести. Поред тога,
читаћу психологију
и можда ћу ићи на
неку кућну журку.

Миона
Митрески,
гимназијалка:

Слободан
Величковић,
кувар:

– Планирам да учим.
Вероватно ћу
посетити баку
и деку у Долову,
а можда ћу и изаћи
с друштвом.

– Искористићу
слободно време
за неке радове на
сређивању куће.
Вероватно ћу ићи
и на вечеру с девојком
и пријатељима.
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