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Економија

БАКАР
НЕМА КРАЈА НАЈЕЗДИ ДОСАДНИХ ИНСЕКАТА

СМРДИБУБЕ „ОКУПИРАЛЕ” СРБИЈУ
Најезда ових летећих
штеточина почеће да
слаби тек крајем октобра
На територији града има
улица где их је толико
много да пешаци газе по
њима док ходају
Тек за петнаест-двадесет дана, када
ће се, према прогнозама метеоролога, завршити михољско лето и почети
права јесен, требало би очекивати
смањење најезде смрдибуба, досадних летећих штеточина којих је ових
дана толико много да су „окупирале”
целу Србију.
До тада, стручњаци кажу да морамо да будемо стрпљиви и издржимо
офанзиву ових инсеката који већ недељама налећу на наше прозоре и
врата у жељи да пронађу рупе кроз
које би могли да се провуку, уђу у наше домове и да се сакрију, како би
преживели предстојећу зиму.

Најезда смрдибуба најчешће се објашњава идеалним временским усло-

АУТО-ЦЕНТРУ
„ЗОКИ”

потребни инструктори
за обуку возача
– више извршилаца
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

вима од почетка пролећа. Подсећамо, најпре су још у априлу, одмах
после закаснеле зиме, почеле летње
врућине, а онда су уследиле кише.
Смрдибуба је било и ранијих година, али у протеклих неколико месеци над ма ши ле су све ре кор де по
бројности.
Једини „лек” који се засад препоручује за њих, јесте да се свуда поставе мреже за комарце, мада има оних
који кажу да им ни оне нису помогле.
Засад се поуздано зна да су смрдибубе безопасне по људе. Међутим, у
неким медијима су се појавила упозорења да потпуно уништавају усеве
засејане поврћем, због чега их пољопривредници више прскају. Објављено је и упозорење да смрдибубе могу
да изазову иритацију органа за варење код кућних љубимаца или њихово
повраћање уколико их прогутају.

Поводом овог проблема обратили
смо се београдском Заводу за биоциде и медицинску екологију, чији су
стручњаци најкомпетентнији у Србији за уништавање инсеката и других
штеточина.
Они су нам доставили одговор у
коме се каже да је утврђено да смрдибубе које су преплавиле наше просторе могу да се уништавају прскањем инсектицидима у спреју.
У одговору Завода за биоциде пише и да ће се број смрдибу ба сигурно смањити када почну јесењи
мразеви.
„Ови инсекти се сада спремају за
презимљавање и бирају погодна места на којима ће провести неповољне услове током зиме. Због тога улазе у великом броју у куће и станове.
Путем испуштања смрада оне у ствари комуницирају с другим смрдибубама. Када једна од њих пронађе
по вољ но ме сто, оба ве шта ва дру ге
испуштајући смрад и за њом долазе
и друге. Што се тиче тога да ли их
је могуће трајно уништити прскањем целог стана неким хемијским
препаратом, одговор је негативан.
Ако тако нешто урадите, на место
смрдибуба које су ликвидиране врло брзо ће доћи нове”, пише у одговору који је Завод за биоциде и медицинску екологију послао нашој
редакцији.
Они који сваку, па и овако незгодну ситуацију окрену на шалу,
кажу да су смрдибубе постојале од
давнина и да се некада у нашем народу веровало да имају посебне моћи. Наводно, то веровање је гласило да ако се у нечијој кући смрдибубе појаве у већем броју, не би их
требало убијати, јер могу донети велики новац.
М. Глигорић

Промотивне
активности панчевачке
коморе
» страна 6

Хроника
Не одговарати на
сумњиве и
узнемиравајуће поруке
» страна 10

Село
Јабучка депонија
поново горела
» страна 11

Култура
Путовање кроз
различите културе
» страна 12

Фото-репортажа
Кретање у природи
једнако здравље
» страна 29

Спорт
Прејаки ривали за
„Борац” и „лавице”

» страна 31
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Ти мали велики људи
И након последњих избора одржаних у ономе што се данас зове Босна и Херцеговина, јасно је једино да је реч о неразмрсивој „леопардовој кожи” (како су је због испреплетене националне структуре неки назвали). Иако су резултати несумњиви (у смислу исправности
пребројаних гласова), готово све друго је проблематично. Од самог
начина бирања, јер неки конститутивни елементи сматрају да су непоправљиво оштећени актуелним изборним системом, преко тога
које стране силе кога подржавају, до крајње судбине ове по многима
вештачке и силом наметнуте творевине. Просто речено, кува као у
босанском лонцу.
Но иза кулиса тих догађања обичан (и једини прави) народ има
потребу само да (пре)живи. Као и, малтене, било где другде. И изгледа да му је доста свега.
То се, пре свега, може рећи за село Подгору (у близини Брезе, северозападно од Сарајева), чији су се житељи (само)организовали и „протерали” плакате свих странака. Заправо, једино је остао онај који су
мештани сами окачили на улазу у своје село, а на њему пише: „Лажете нас годинама. Ниједна странка није добродошла у Подгору”.
Тај транспарент су направили ти обични смртници, сакупивши
стотинак босанских конвертибилних марака, како би скренули пажњу на дугогодишње обмане политичара. То не треба исувише да
чуди, ако се зна да ово место нема путеве, канализацију, игралишта
за децу... Власт је пред изборе променила тек неколико сијалица,
што је ове људе додатно увредило, понизило и, богами, разгневило.
Као што се види из приложеног.
А нису они једини насамарени, нарочито на тим трусним просторима, годинама затрпаваним разним ратним непогодама, када је заведени народ међусобно завађиван до граница проливања крви, која је, као што је познато, тим иначе прелепим потоцима и рекама
више пута текла у слаповима.
Но, упркос свему, многи од њих успевали су да остану људи у правом смислу те речи. Чак и онда кад су их само животињски инстинкти за пуким одржањем остављали у животу.
И тако су на једном кабловском каналу, који покрива шири регион, почеле да искачу дирљиве приче о племенитости током ратних
разарања или након њих.
У једној од таквих сторија заробљени и тешко рањени српски војник остао је жив само захваљујући готово фанатичној бризи и нези
припадника босанске војне полиције, који се тако излагао великим
ризицима.
А прави трилер догађао се кад је у извесној тамошњој шуми један
Муслиман, у жару борбе, испразнио шаржер у непријатеља (српске
националности). Међутим, када се вратио да му узме пушку, леша
није било. То му, ипак, није остављало дилему да ли је ликвидирао
противника. И у то је био апсолутно убеђен све док то лице није видео петнаестак година касније, док је у једној крчми густирао „кахву
из филџана”.
Али у оба случаја највише задивљује то што су некадашњи (силом
неприлика) мрски непријатељи постали осведочени пријатељи. А у
другој причи чак и пословни партнери. Напослетку је један од протагониста тих људских драма, какве само живот може да изрежира,
као закључак изрекао велику мисао – кад бисмо само знали колико
је добрих људи с оне друге стране, никад нико не би ратовао.
А то не само да је могуће већ је и неоспорна чињеница.
Добрих људи је сасвим сигурно неупоредиво више од оних других, све док још увек владају мир и каква-таква хармонија у свету.
Додуше, само су „неправилно распоређени”, јер ретко ко од њих има
прилику да буде на власти и значајније креира политику неке државе, с обзиром на то да се готово неминовно битних функција дочепавају ти „други”.
Нажалост, има таквих и у стварном животу обичних смртника. А
то углавном сазнате само када вам је њихова хуманост најнеопходнија – у случају болести или других великих тескоба.
Но и тада, упркос многим разочарањима (па чак и у оне најближе), на срећу, још увек је довољно племенитих душа које ће вам помоћи не штедећи ни последњу кап...
И најчешће су то они који баш и немају превише...

ФОТОГРАФИЈА Старт.
На градском базену, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

КАКО ЈЕ ПРОПАО КОМБИНАТ
„ТАМИШ”
Поскупљење струје и угља, припреме за изборе на свим нивоима и обезбеђивање већег броја плацева ради
стимулисања индивидуалне стамбене
изградње биле су само неке од тема
из „Панчевца” број 1732, који је изашао 28. фебруара 1986. године.
Знатан простор смо посветили и
причи о више него добрим пословним
резултатима које је тада постизао
Комбинат „Тамиш”. Некада је то била фирма за пример, а њена зграда
преко пута Градског парка, као и бројсе појавила реклама за „Профиколор”. Та фирма је почела да се бави
развијањем филмова у боји, а за кратко време је почела да постиже добре
пословне резултате и да шири своје
пословање и на Београд.
У нашим новинама је прва објављивала рекламе преко целе стране, ангажовала згодне спортисткиње и мисице за позирање на комерцијалним
странама и спонзорисала кошаркашке клубове. Захваљујући њој многи
Панчевци су купили своје прве фото-апарате „канон”.
М. Глигорић
ни пољопривредни инжењери и други стручњаци који су радили у њој били су познати далеко ван Панчева. Нажалост, Комбинат „Тамиш” је, као и
многи други успешни панчевачки колективи и фабрике, уништен током
транзиције.
На страни резервисаној за културу
објављен је текст о поражавајућим резултатима једног истраживања. Оно
је обављено међу градским средњошколцима, а показало је да они знају
да у Панчеву постоје Културни центар, Историјски архив и Савремена
галерија, али нису имали појма да
наш град има и свој музеј!?
„Панчевац” број 1732 писао је и о
„Панчевачком гудачком квартету”,
познатом „класичарском” ансамблу
састављеном од четворице одличних
музичара (виолинисти Ернест Крумес, Јожеф Варга и Коста Наумовић,
као и виолончелиста Зденко Суша).
Иако овај квартет више не постоји,
оставио је запажен траг на музичкој
сцени и прочуо се и ван Панчева.
Једним текстом у „Панчевцу” број
1732 обележена је годишњица страшног догађаја у Народној башти, када је страдао човек кога је насмрт изуједао чопор бесних паса. Трагедија
је шокирала не само Панчевце већ и
добар део домаће и светске јавности,
али је у потпуности заборављена, јер
ни дан-данас у граду у коме живимо,
нису решени проблеми са псима луталицама.
С обзиром на то да је „Панчевац” о
коме пишемо изашао из штампе крајем фебруара, у њему је објављен и
један текст у коме смо подсетили читаоце да се ближи Дан жена 8. март
и апеловали на „јачи пол” да тог дана неким пригодним поклоном обрадује припаднице лепшег пола, у складу
са
својим
материјалним
могућностима.
На препуним огласним странама
„Панчевца” из 1986. године први пут
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ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ

АЊА ЦРЕВАР ВИЦЕШАМПИОНКА
Нови национални
рекорд у дисциплини
200 метара
мешовитим стилом
Краул – најјаче
оружје
Наша суграђанка и најбоља српска пливачица, чланица ПК-а
„Динамо” Ања Цревар наставља да одушевљава поклонике
спорта широм планете.
На Олимпијским играма младих, које се одржавају у главном граду Аргентине Буенос Ајресу, Ања је постала вицешампионка у дисциплини 200 метара мешовитим стилом, а уз то
је поставила и нови државни
рекорд, који сада износи 2:13,98.
Ања Цревар, вишеструка јуни ор ска шам пи он ка Ста рог
континента, одлично је започела надметање. После првих
педесет метара, у пливању делфин стилом, била је прва, уследило је пливање леђно, где је
Ања пала на друго место, потом је на наредној „педесетици”, у којој се пливало прсно,
доспела на четврту позицију, а
затим је уследио сјајан финиш
краул стилом, па је у последњих педесет метара ове узбудљиве трке Ања поново доспела на друго место и окитила се
титулом вицешампионке.
Тријумфовала је петнаестогодишња Израелка Горебененко,
а на треће место се пласирала
Францускиња Сирил Духамел.
Медаља на овом такмичењу
је круна Ањиног надметања међу најбољим јуниоркама на пла-

ДР ЖАВ НА ЗА СТА ВА
КАО ЧАСТ
Аргентина и Буенос Ајрес
остаће упамћени по још једном „детаљу”. Први пут у
олимпијској историји свечана
церемонија отварања није
одржана на стадиону, већ на
улицама града.
Заставу Републике Србије
на церемонији свечаног отварања Олимпијских игара младих и дефилеу спортиста из
свих крајева света носила је
управо Ања Цревар.
Свака част!

нети. Почев од 2014. године, од
кадетске категорије, Ања је сваке године доносила медаље Србији. Трофеје је освајала 2014.
у Израелу, па 2015. у Бакуу,
2016. у Ходмезовашархељу, 2017.
године у Нетањи, а 2018. у Тарагони и сада у Буенос Ајресу.
Оно што све праве поклонике
спорта и љубитеље пливања у нашој земљи, а поготову оне у Панчеву, може да охрабри, јесте чињеница да су се Ања Цревар и
њен тренер Марко Спасов посебно припремали за дисциплину
400 метара слободним стилом, а
то је трка у којој наша пливачица тек треба да се надмеће. Зато
из далеког Буенос Ајреса треба
очекивати још лепих вести.
Срећно!
А. Живковић

КОНКУРС ИНСТИТУТА „БАТУТ”

ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

За најбоље решење
50.000 динара

Делимо карте за
представу„Зелена планета”

Центар за промоцију здравља
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” расписao je наградни конкурс за идејно решење плаката
на тему „Заштитимо се од дувана”. Право учешћа имају студенти уметничких факултета
у Србији.
Идејно решење плаката треба да укаже на потребу за заштитом од коришћења разноврсних дуванских производа и
на неопходност очувања здравља појединца и друштва у целини, без обзира на узраст, пол,
расу и вероисповест. Кандидати могу поднети само један ауторски рад у оригиналу и он

Суботића 5, 11000 Београд, с
назнаком „за ликовни конкурс”
(под шифром). Рок за слање
радова је 1. новембар. Уз рад
је обавезно приложити затворену коверту с јасно исписаном шифром на полеђини, која ће садржати одштампану или
читко штампаним словима попуњену пријаву за конкурс, која се може добити при предавању радова или на захтев електронском поштом путем мејла
tatjana_nov@yahoo.com.
Стручни жири ће одабрати
12 најуспешнијих плаката, чијим ће ауторима припасти новчане награде. Прва износи
50.000 динара, друга 40.000,

не сме бити претходно објављиван, излаган или на било
који начин публикован и не
сме кршити права трећих лица. Поднети радови треба да
буду одштампани у формату
Б2 (50 x 70 цм), у колору. Одабир жанра и ауторски приступ
потпуно су слободни.
Радове треба доставити лично или послати поштом на
адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, за Канцеларију за
превенцију пушења, Улица др

трећа 30.000, а девет осталих
– по 10.000 динара. Резултати
конкурса биће објављени на
сајту www.batut.org.rs до краја
2018. године.
Ако одлучите да се пријавите, на сајту „Батута” обавезно
погледајте и детаљне пропозиције конкурса. Додатне информације могу се добити код Татјане Шљивар, путем имејла
tatjana_nov@yahoo.com или путем телефона 011/26-84-566,
локал 178.
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

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

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

У дворани Културног центра у
среду, 31. октобра, од 17 сати,
биће изведена позоришна представа „Зелена планета” театра
„Додир”, у којој глуме Катарина Димитријевић, Небојша Ђорђевић, Бојана Грабовац и Драган Петровић.
Заштита животне средине је
27. поглавље које наша земља
мора да испуни на путу ка ЕУ.
Театар „Додир” се придружио
друштвено одговорној кампањи за заштиту животне средине кроз позоришну представу
за децу „Зелена планета”.
„Без обзира на то када и да
ли улазимо у ЕУ, морамо деци
да објаснимо значај чувања животне средине. Направили смо
лепу дечју бајку, са злом краљицом, њеним чаробним огле-

далом, вуком, Црвенкапом и
ловцем. Сместили смо их у шуму и добили веома забавну и
комичну представу с много сонгова и веома едукативним порукама”, стоји у позиву за представу.
Три најбржа читаоца који се
јаве у петак, 12. октобра, у 11
сати, наградићемо са по две
карте за представу „Зелена планета”, које могу преузети на
билетарници Културног центра пре саме представе.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
представа (размак) име и презиме и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.
M. M.

У ПЕТАК, 19. ОКТОБРА

Скупштина Друштва
за борбу против рака
Удружење грађана Друштво
за борбу против рака Панчево организоваће своју редовну годишњу скупштину у петак, 19. октобра.

Скуп ће бити одржан у
малој сали Градске управе,
а почетак је заказан за 18
сати.
A. Ж.

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

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

Предложите кандидате
Градска управа позива грађане Панчева, правна лица и све
друге организације да предложе кандидате за Новембарску
награду Града Панчева, која се
традиционално додељује поводом 8. новембра, Дана града
Панчева.
Највиша градска признања
додељују се физичком или правном лицу које има пребивалиште на територији Града Панчева за највреднија достигнућа
у областима: уметности, науке,
архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта,
привреде, медицине, социјалног и хуманитарног рада.
Предлог у писаној форми који садржи податке о кандидату и детаљно образложење о
достигнућу или резултатима
рада за које се кандидат предлаже, као и личне податке предлагача (име, презиме, адреса)
неопходно је доставити на писарницу у Градском услужном
центру (улаз из Улице Петра
Драпшина) најкасније до 15.
октобра.
Критеријуми за доделу Новембарске награде могу се наћи на сајту Града, где је прецизно описано шта се подразумева под изузетним делом. Овде
ћемо навести само неке од њих.
У области уметности то су, рецимо, публиковано дело књижевног и преводилачког стваралаштва, дело изведено на позоришној сцени... У области науке – остварење које као резултат има нова сазнања и синтезу

Петак, 12. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОМОЦИЈА Е-ПАРЛАМЕНТА

ПРИБЛИЖАВАЊЕ ОДБОРНИКА
БИРАЧКОМ ТЕЛУ
Развој технологија
мења животе људи

постојећих с циљем њихове
примене; медицине – рад или
резултати изузетне вредности
појединца којима је дао значајан допринос развоју и унапређењу медицине и здравствене
заштите људи; архитектуре и
урбанизма – планови за концепцију и методологију, под
условом да су усвојени и да је
њихова реализација отпочела;
новинарства – креативни допри нос уре ђи ва њу ру бри ке,
емисије и програма којима се
значајно доприноси информисању грађана Панчева; образовања – резултат васпитно-образовног или инструктивног рада; спорта – врхунски резултати; привреде – рад којим је дат
допринос афирмацији и унапређењу привреде у Панчеву;
социјалног и хуманитарног рада – резултати изузетне вредности...

КОНЦЕПТ
Председник Александар Вучић говорио је на састанку с Путином на перфектном руском језику, што је у тој земљи наишло на велике симпатије јавности ТВ станица. „Раша Тудеј”
пренела је оцену једног професора руског језика да Вучић
говори течно, чисто и без акцента. Интересантно је да Вучић
када је 2012. године дошао на власт, уопште није говорио руски језик.
(„Информер”, 3. октобар)

***
Неки медији покушавају да прогурају причу да је Сергеј
Скрипаљ нека врста активисте за људска права. Он је обично
ђубре, шпијун и издајник своје домовине. Нажалост, такви
људи постоје и он је један од њих.
(Руски председник Владимир Путин, „Блиц”, 4. октобар)
***
Вучић је поновио да је Србија војно неутрална земља и да ће чувати своју војну неутралност, али ће и сарађивати с НАТО-ом.
Он је захвалио генералном секретару НАТО-а Јенсу Столтенбергу што ни на који начин није желео да утиче на одлуку Србије и на њено независно и самостално одлучивање у
којој војнополитичкој организацији жели да буде у будућности.
(Конференција за новинаре после отварања вежбе
„Србија 2018”, 8. октобар)
***
С обзиром на то да „Лидл” нуди јефтинију робу од конкуренције, било би логично очекивати да формира ниже цене него
што су код других трговачких ланаца у Србији. Међутим, до
сада се тако нешто ниједном није десило, па сумњам да ће
бити другачије сада. Сви трговачки ланци у Србији су картелизовани, што значи да ће се и „Лидл” прилагодити ценама
које држи конкуренција.
(Професор Махмут Бушатлија, експерт за страна улагања,
„Данас”, 4. октобар)
***
Нормалније је да се новац улаже у инвестиционе фондове и
враћа уз камату него да лежи на рачуну и губи вредност. Такво инвестирање ни у ком случају не може да се назове „коцкањем” ако се улаже у сигурне и нискоризичне фондове.
Словеначка „Илирика” то сигурно јесте.
(Милан Маринковић из Друштва за управљање
инвестиционим фондовима „Фима инвест”, у изјави
за „Данас”, 8. октобар)

Скупштина града Панчева ушла
је у пилот-пројекат развоја и
примене софтвера за увођење
елек трон ског пар ла мен та у
оквиру програма „Јачање надзорне улоге и јавности у раду
Народне скупштине – друга фаза”, који је подржала швајцарска влада, а спроводи га Програм Уједињених нација за развој у Србији (УНДП). Софтвер
је финализиран, па је тим поводом 10. октобра одржана конференција за новинаре у малој
сали Градске управе.
Основна порука са овог скупа јесте да е-парламент представља свеобухватан систем за
унапређење рада локалне скупштине. На ову тему су говорили градоначелник Саша Павлов, председник Скупштине
града Тигран Киш и заменица

сталног представника Програма Уједињених нација за развој Стелијана Недере.
Павлов је рекао да је Скупштина града уложила велики
напор да Панчево постане пилот-град за израду софтвера
који ће послужити да нагласи
представничку функцију локалног парламента.
– Циљ је да се одборници што
је више могуће приближе бирачком телу. Панчево има капацитете и стручан кадар и може
да преузме улогу лидера међу

ГАСТРОНОМИЈА: „НАШИ СЛОВЕНАЧКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ”

Ширење мултикултуралности
На менију јунећи
перкелт с пиринчем
и колач потица
У организацији Удружења Словенаца „Логарска долина” у нашем граду, други пут заредом
у МКУД-у „Петефи Шандор”,
6. октобра, одржан је четврти
гастрономски догађај „Наши
словеначки специјалитети”. Било је присутно више од 150 учесника и гостију из словеначких друштава из Панчева, Београда, Ковина, Вршца, Гудурице, Лесковца, Сремске Митровице, као и из Школског центра из Птуја у Словенији. Град
Панчево су представљали већник за културу Немања Ротар,
чланица Градског већа за образовање Тања Божић и помоћник градоначелника Марија Ђукановић.
Присутнима се у име Градске управе обратио Ротар, који је истакао да је ово само
једна у низу манифестација
што шире мултикултуралност
у нашем граду, у коме у слози
и пријатељству живе припадници 26 националности. Иако
је словеначка заједница у Пан-

чеву мала, она је једна од активнијих у Србији и активно
учествује у културном и јавном животу Панчева, а обогаћује га својим разноврсним
програмима чији је главни циљ
промовисање словеначке културе и традиције.
Учесници овогодишњег ревијалног такмичења гостима су
спремили занимљив мени, на
ком су били говеђа супа с куглицама на штајерски начин,
јунећи перкелт с пиринчем на
лендавски начин, мешана словеначка салата и њихов традиционалан колач потица. Спре-

мали су га ученици угоститељске струке из школа из Панчева, Вршца, Ковина и Птуја, уз
надзор својих професора и домаћина из Удружења Словенаца и МКУД-а „Петефи Шандор”. Професори и ђаци из Биотехничке школе из Птуја из
Словеније су током програма
размењивали информације и
искуства из области гастрономије с колегама из Панчева,
Вршца и Ковина и договорено
је да се следеће године организују студијска путовања у Птуј,
односно долазак делегације словеначке школе у ова три града.

Ова манифестација има велику улогу у промовисању словеначке традиционалне кухиње, а ове године је имала посебан значај, јер је организована у склопу програма обележавања шесте годишњице
постојања и успешног рада
панчевачког Удружења Словенаца „Логарска долина”. Према речима Јосипа Вебера,
председника Удружења, манифестација је протекла у најбољем реду, одзив учесника је
био веома добар, а наредне године се очекује долазак још
већег броја гостију из удружења Словенаца из земаља у
окружењу, посебно из матице.
Овогодишњи гастрономски
догађај помогли су Канцеларија за словеначку дијаспору из
Љубљане, Национални савет
словеначке националне мањине у Србији, Град Панчево и
месара „Бурјан”. Наредни програми које ће организовати панчевачко удружење Словенаца
су „Глазарјеви дани”, поетско
вече словеначког кантаутора
Петера Андреја и „Дани словеначког филма”, који ће се одиграти у децембру.

ТРИБИНА ГАП-а И ЗФД-а

СПС У СЕЛИМА

Грађанска храброст
између страха и савести

Исказана захвалност
херојима

Социолог Весна Пешић, новинарка „Пешчаника” Светлана
Лукић и народна посланица
Мариника Тепић покушале су
да на трибини „Грађанска храброст између страха и савести”,
одржаној у „Купеу” 3. октобра,
одговоре на питање да ли је

Весна Пешић је рекла да јој се
чини да је „нама све досадило јер
смо се исцрпели у говору и писању”, Светлана Лукић је подвукла
да „ако ниси животно угрожен,
ти не реагујеш”, док је Мариника
Тепић нагласила да је „јако тешко људима да изађу из зоне

***
Велика је разлика у класи. Такве ствари се дешавају у животу и ако схватите трагично... Преузимам на себе сву одговорност. Има пуно ствари које смо урадили уласком у Лигу
шампиона. Они су професионалци и ако будемо схватили да
је све ово само једна лекција и нешто што чини да будемо
бољи, онда овај пораз треба да претворимо у нешто добро.
(Тренер ФК-а „Црвена звезда” Владан Милојевић после
прошлонедељног дебакла у Паризу, „Данас”, 4. октобар)
***
Нејмар, Кавани, Ди Марија, то су за нас ванземаљци, класа
за себе. „Звезди” би требало једанаест Југовића и Савићевића да би могла да се достојно супротстави. Борјан је спасао
још најмање три гола и добро је да је био расположен.
(Љупко Петровић, тренер шампионске генерације
„Звезде”, у изјави за „Данас”, 5. октобар)

локалним самоуправама када
се ради о иновацијама. Уосталом, Скупштина града Панчева била је по оцени УНДП-а
најбоља у Србији по критеријуму одговорности, а наша локална самоуправа проглашена је за најтранспарентнију –
нагласио је градоначелник.
Киш је подвукао да ће овај
софтвер потпуно дигитализовати рад Скупштине града, а онда
и целокупне Градске управе.
– Након скоро годину дана
рада на овом пројекту коначно

смо у прилици да кажемо да
ће ускоро бити укинути печати, електронски потписи, папири... Уводе се велике промене у архивирању докумената и
чувању података. Програм је
револуционаран, чини вођење
седница много лакшим и, признајем, мени ће требати много
додатних часова да га савладам. Амандмани и одборничка питања ће такође ићи преко система, све ће бити ново и
боље организовано – казао је
председник Скупштине града.
Сведоци смо да развој информационих и комуникационих технологија мења животе људи и рад јавних институција, била је порука Стелијане
Недере. Најважније елементе
софтвера је, затим, презентирао представник фирме „Prozone” из Новог Сада, која га је
и створила. Очекује се да ова
дигитална платформа заживи
почетком 2019.

јавно исказивање грађанске храбрости сада важније него икада у новијој историји Србије.

комфора, посебно у локалним
срединама”. Модератор трибине
био је новинар Ненад Живковић.

Чланови Градског одбора Социјалистичке партије Србије,
с председником Николом Дангубићем на челу, 4. октобра су
у Глогоњу и Старчеву положили венце на споменике борцима страдалим у Другом светском рату. Такође, 6. октобра,
полагањем венаца исказали су
захвалност народним херојима поводом дана ослобођења

Панчева. Поред чланова СПСа, присутни су били и многобројни мештани Глогоња, Старчева и Панчева.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 12. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НА 49. САЈМУ ОБРАЗОВАЊА

ОБЕЛЕЖЕН НЕКАДАШЊИ ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ПАНЧЕВА

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МАРКЕТИНГ
– ПОВРАТАК КОРЕНИМА

Датум када је добро
победило зло

На штанду „Света
маркетинга” бесплатни
тематски разговори
Сада функционише само
оглашавање, доминантно
на ТВ станицама, каже
Жозеф Лончар
Панчевачка фирма позната и ван граница Србије – „Свет маркетинга”, издавач часописа „Табу”, овог лета је
објавила несвакидашњу књигу: „Сведочанства о једном времену – о свету
маркетинга некада и сада”. На предстојећем, 63. међународном сајму
књига, у оквиру којег се одржава и
49. сајам образовања, на штанду „Света маркетинга” биће само један експонат – поменута књига.
На штанду ће се одвијати нешто досад незабележено: активности под мотом „Саветовалиште за маркетинг –
повратак коренима”. Наиме, без икакве надокнаде потенцијални интересенти ће моћи да се посаветују у вези
с тематски широком облашћу маркетинга с врхунским стручњацима, појединим ауторима прилога у књизи,
којих је осамдесет троје, а петоро је и
из других држава. Идеја је да се разговара с представницима мале и средње привреде, пошто смо, како каже
Жозеф Лончар, главни уредник часописа „Табу” и уредник предметне књиге, „’велике’ распродали, или су ликвидирани, или у фази стечаја”. Наравно, биће добродошли и предузетници (приватници), они који желе да
то буду, као и представници свих осталих друштвених структура.
Ово је био повод да поразговарамо
с Лончаром, нашим суграђанином који је од прошле године, по одлуци
Скупштине града Панчева, носилац
Признања за несебичан допринос развоју привреде.
ПАНЧЕВАЦ: Излажете књигу коју
већ многи хвале и користе, а на штанду желите да разговарате са заинте-

ресованима о њиховим тржишним
проблемима. Чиме сте се руководили
у доношењу несвакидашње одлуке?
ЖОЗЕФ ЛОНЧАР: Тржиште маркетиншких услуга у Србији скоро да више не постоји. Функционише само
оглашавање, доминантно на ТВ станицама. Да нема банака и телекомуникација, међу које убрајам и произвођаче мобилних телефона, скоро да ни
тога не би било. Формално, агенција
које су у стању да открију и разумеју
проблем клијента и нађу и понуде решење проблема кроз могуће тржишне
механизме, у Србији данас нема.
• Због чега верујете да ће ваша иницијатива бити успешна?
– Нудимо саговорнике високог угледа: образоване, с листом обављених пословних случаја, добронамерне, који одговорно могу да разговарају о тржишту
и његовим механизмима. Напокон, због
тих стручних и моралних својстава су и
изабрани да изложе своје знање, визије
и искуства на страницама актуелне књиге. Због тога смо их и назвали учесницима А-репрезентације тржишта маркетиншких услуга у Србији.

• Кога понајвише очекујете на штанду и како ће та бесплатна понуда изгледати?
– Пре свих, при вред ни ке и пред у зет ни ке ко ји то већ је су и љу де
ко ји би же ле ли да то по ста ну. Ли сте „до ма ћи на” би ће бла го вре ме но
пу бли ко ва не, пре по чет ка са јам ске
при ред бе, та ко да ће за ин те ре со ва ни мо ћи да би ра ју с ким же ле да
раз го ва ра ју. Пред ви ђе на је тех ни ка „ли цем у ли це”, тј. у че ти ри ока,
та ко да оче ку је мо отво ре не раз го во ре, без стра ха да ће дру ги слу ша ти о че му се при ча. Про јек то ва но је да раз го вор мо же да тра је до
45 ми ну та.
• Хоћете ли нам после сајма рећи
како је све то изгледало?
– Са задовољством.
С. Трајковић

На споменике народним херојима
у Градском парку, 6. октобра, положени су венци и цвеће у знак сећања на датум када су партизани и
Црвена армија 1944. године ослободили Панчево од нацистичких окупатора.
Тој церемонији су присуствовали
представници градске власти, Војске Србије, одбора Удружења бораца Народноослободилачког рата, Социјалистичке партије Србије и Покрета социјалиста, као и других организација и удружења грађана који

чувају успомену на важне догађаје
из историје нашег града. У име Града венац с цвећем је положио Миленко Чучковић, члан Градског већа задужен за стамбено-комуналне
послове.
Шести октобар се славио као Дан
Панчева све до 2001. године, када је
тадашња локална власт одлучила да
нови празник нашег града буде 8.
новембар, датум када је српска војска ушла у Панчево на крају Првог
светског рата.
С. Т.

ИЗ ПОВЕРЕНИШТВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

О финансијској помоћи
Покрајински фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, према речима Зорана Граовца из Повереништва за
избеглице града Панчева, расписао
је јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи ученицима

средњих школа на територији АП
Војводине.
Пријаве на јавни позив и додатне
информације могу се добити у канцеларији Повереништва на Тргу краља Петра I 2–4, као и на сајту Фонда
www.fondirpvojvodine.rs.
С. Т.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО БРИНЕМО О МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ?

Срамота причати гласно

ПИСМО ЧИТАОЦА

Спаљена земља

М. ЖИВАНОВ

Када сам се крајем септембра враћао
колима из Словачке, на ауто-путу Нови Сад – Београд, у раним вечерњим
сатима, дочекали су ме нестварни, језиви призори. С обе стране ауто-страде
у даљини су се виделе ватре, дугачке
пламтеће линије.
Неупућени странац би помислио да
нас је погодила елементарна непогода или неки индустријски удес, док
би се неки плаховити домаћи незадовољник понадао: „Почело је”, мислећи на излив народног незадовољства
и насилне протесте. Мени је то више
личило на метод спаљене земље који
су овде окупатори спроводили против
цивилног становништва, као и генерал Шерман систематично против грађана побуњених држава Југа, на свом
чувеном окрутном маршу кроз Џорџију у Америчком грађанском рату.
Касније и против побуњених првих
житеља Америке – Индијанаца.
Неким нашим газдама и сељацима
окупатор није потребан, јер сами подмећу пожаре да иза њих не остане ништа, не само на њиховим властитим
њивама него ни на пашњацима, утринама, шибљацима, луговима и каналима. Ових дана сам поново путовао
аутомобилом и готово свуда где сам
био (Врбас, Оџаци, Бачки Петровац,
Тител, Ковачица, Панчево...) и дању и

ноћу горе стрњике и све око њих. На
улазу у Ковачицу се скоро шећерана
и пут усред сунчаног дана нису добро
видели. Канали крај пута са опрљеним растињем и обронци брда крај
Вилова и Лока делују тужно и страшно. Како ли је тек живом свету?
А спавају ли мирно пољочувари, полицајци, чланови ловачких удружења, службеници локалних самоуправа, покрајинских секретаријата и републичких министарстава, стручњаци научних института и завода задужених за заштиту природе, животну
средину, пољопривреду, туризам и рурални развој – док траје овај терор?
Очигледно да је казнена политика слаба кад пиромани широм Војводине
харају пољима дању и ноћу. Када ће
власт променити закон и, поред новчане казне, увести обавезан друштвено користан рад за потпаљиваче, који
би се састојао у физичком помагању
заводима за заштиту природе? А требало би их присилити и да одслушају
серију предавања, с провером знања
на крају, о погубној штетности уништавања ватром живог света у земљи
и на тлу. На крају, такви не заслужују
подстицајне мере владе у ратарству,
када основу пољопривреде, земљу и
живу природу, угрожавају.
Иван Зафировић

С. ГРИШЕВИЋ

Светски дан менталног здравља обележава се сваке године 10. октобра
на иницијативу Светске федерације
за ментално здравље и уз подршку
Светске здравствене организације, а
у партнерству с министарствима здравља и организацијама цивилног друштва.
Хиљадама људи с неким поремећајем менталног здравља широм света нарушена су људска права. Они не
само да су дискриминисани, искључени и маргинализовани већ су и
предмет емоционалног и физичког
злостављања како у установама које
се баве заштитом менталног здравља,
тако и у локалној заједници.
Ментално здравље се може конципирати као стање добробити, где свака индивидуа постаје свесна својих
способности, може да се носи с нормалним стресом у животу, у стању је
да ради продуктивно, те је способна
да оствари лични допринос за своју
заједницу.
Процењује се да данас око 450 милиона људи пати од менталних поремећаја и поремећаја понашања
или од психосоцијалних проблема,
као што су они у вези са злоупотребом алкохола или дрога. Многи од
њих пате тихо и сами, искључени из
својих породица и социјалног окружења.
Питали смо наше суграђане колико сви ми заправо бринемо о очувању менталног здравља.

Д. ДАНГУБИЋ

С. ВУЈОВИЋ

МИЛАН ЖИВАНОВ, инжењер
заштите на раду:
– Ментално здравље је важно исто
као и све друго. Човек мора да води
рачуна док је још млађи, али и касније када зађе у озбиљније године.
Нажалост, ми смо преживели оно
што можда није ниједан народ до сада и све то је допринело да ми ментално више нисмо онај народ какав
смо били раније. Држава мора мало
више да поведе рачуна о свом народу, да кад људи остаре, могу да прегрме потешкоће које их чекају у животу.
САБИТ ГРИШЕВИЋ, пензионер:
– Бринем се о свом менталном
здрављу колико могу. Читам новине,
одмарам се, храним се добро, шетам,
возим бицикл и дружим се са својом
супругом.
ДУШАН ДАНГУБИЋ, пензионер:
– Ко заправо брине о томе, то је
питање, у ово доба када се стално некуд жури. Сви трче, јуре, па чак ни
родитељи не брину о својој деци. Барем не како је некада било. За очување менталног здравља најважнија је
срећна породица. Да постоје складни, добри односи.
СЛАВИЦА ВУЈОВИЋ, пензионерка:
– Зависи, како ко. Ако неко има у
породици некога ко има проблема с
менталним здрављем, они брину више.

В. ШАРАЦ

М. ТОМИЋ

Углавном је код нас то и даље осетљива тема. И када се човек упути
код лекара, одмах се о њему прича.
Још смо не зре ли по том пи та њу.
Мислим да је ментално здравље можда на првом месту по важности,
јер ако не ваљаш себи, не ваљаш ни
другима.
ВИРЏИНИЈА ШАРАЦ,
библиотекарка:
– Јако је важно бринути о менталном здрављу, али код нас није развијена свест о томе. Брига о менталном
здрављу се своди на то да се оде у
апотеку и купи неки лек. Као да је и
даље срамота причати гласно о томе.
У неким другим земљама, као што је
нпр. Велика Британија, свест о менталном здрављу је изузетно развијена. Мислим да је то и даље табу тема.
МИЛЕНА ТОМИЋ, машински
техничар:
– Веома је битно бринути о менталном здрављу. Код нас су, на пример, у диспанзеру велике гужве, а
прегледи се врше искључиво у тим
здравственим установама. Требало би
да се ипак више бавимо собом. Не
треба да седимо, да сажаљевамо себе
и да кукамо над сопственом судбином, него морамо да решавамо своје
проблеме. Јер када се њима не бавимо, они се нагомилавају и то буде јако лоше.
Анкетирала Мирјана Марић
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ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Значај земљишта
Зе мљи ште као је дан од
основна три ресурса (поред
воде и ваздуха) значајно је
пре свега због опстанка и
одрживости целокупног живог света на земљи, али и
његовог дуготрајног обнављања. Само у последњих
неколико десетина година
његова структура односно
физичко-механичке, те водно-ваздушне особине, а понајвише његова плодност,
вишеструко су угрожени.
Због тога је у високоразвијеним земљама покренут велики број различитих програма, пројеката и акција,
како би се пренебрегле даље негативне последице које нам могу неповратно одузети нешто за шта су потребне хиљаде година да се
фор ми ра. Ве ро ват но сте
претходних дана видели вест
да су се Џеф Безос, Бил Гејтс
и Мајкл Блумберг, најмоћнији људи света, ујединили
у „подршци” истраживањима у вези с развојем бактерија које треба да смање коришћење азотних ђубрива.
Због чега неко улаже милијарду долара у дугорочна истраживања? Пре свега због
чињенице да је потребно

и земљишта као основе у
производњи хране. С тим у
вези, сачувала би се и велика енергија, које у укупном
обиму само на производњу
азотних ђубрива отпада негде око 4%, при чему се у
самој производњи ослобађају штетни гасови који додатно загађују животну средину.
С друге стране, док ова
или њима слична истраживања не буду предочена ширем кругу људи, треба се
придржавати неких мера које су неопходне да би се пољопривредно односно производно земљиште очувало.
Овде се пре свега мисли на
ремедијацију и прелазак с
конвенционалне на органску и њој сличне производње. Такође, на примену одговарајућих агротехничких
мера, одмарање земљишта
или примену тзв. зеленог и
црног угара и заснивање ветрозаштитних појасева, примену педомелиоративних
мера, а све то с циљем очувања ресурса какво је земљиште. Охрабрује чињеница да одређени број дома ћих ис тра жи ва ча за
област свог рада има рад на

Петак, 12. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НАСТУП НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ

ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
ПАНЧЕВАЧКЕ КОМОРЕ
Пројекат „Еко Тамиш
– нови туристички
производ” финансира
ЕУ у оквиру
INTERREG IPA
програма
прекограничне
сарадње
Румунија–Србија
У периоду од 4. до 7. октобра у
Новом Саду у оквиру сајамске
манифестације LORIST на педесет првом Међународном сајму туризма представљен је пројекат „Еко Тамиш – нови туристички производ”, који финансира ЕУ у оквиру INTERREG
IPA програма прекограничне
сарадње Румунија–Србија.

На сајму су представљени
циљеви и очекивани резулта-

ти пројекта, као и пројектне
активности. Током манифеста-

ције на штанду су били представници партнера који реализују овај пројекат – Покрет горана и центар волонтера из
Панчева, Привредна комора
Србије – Регионална привредна ко мо ра Ју жно ба нат ског
управног округа, Асоцијација
„Милтонија” из Темишвара и
Асоцијација за промоцију туризма и развој из Темишвара.
У оквиру представљања одржане су кратке презентације
на штанду. Емитован је кратак
филм о пројекту и промовисан је досад реализован пропагандни материјал у виду брошура, лифлета и мапа.
Штанд је имао посете током
целог сајма и на тај начин је
дат пун допринос промоцији
пројекта.

ТАКМИЧЕЊЕ СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Награде за више категорија
У складу са Споразумом о сарадњи са Заводом за интелектуалну својину РС, Привредна
комора Србије и ове године
пружа подршку у анимирању
компанија и популаризацији
интелектуалне својине, а истовремено обезбеђује и члана жирија за доделу награде Светске
организације за интелектуалну својину WIPO у Србији.
Такмичење се организује како
би се промовисао значај заштите
интелектуалне својине за развој
савремене економије и друштва,
а од стране Завода за интелекту-

алну својину РС, под покровитељством Светске организације
за интелектуалну својину WIPO.
У жирију овогодишњег такмичења биће и представница

ПКС др Да ни ца Ми ћа но вић
из Удру же ња за биљ ну про из вод њу ПКС.
WIPO награде ће се ове године додељивати у категоријама

проналазач или група проналазача за патент (WIPO Medal
for Inventors); правна лица за
регистрован индустријски дизајн (WIPO IP Enterprise
Trophy); аутор за монографско
дело / студијску изложбу у области друштвено хуманистичких
наука (WIPO Medal for Creativity) и ученик или група ученика средње школе за проналазак (WIPO Schoolchildren’s
Trophy). Више информација о
такмичењу налази се на сајту
www.zis.gov.rs.

СЕМИНАР ЗА ПРИВРЕДНИКЕ

CEFTA споразум
Правни факултет Универзитета у Београду – „Жан Моне модул” и НАЛЕД, уз подршку „Еразмус +” програма Европске уније, одржаће у уторак, 16. октобра, у Београду, семинар за привреднике на тему Споразума о

слободној трговини у југоисточној Европи (CEFTA).
Полазници семинара имаће
прилику да се упознају са институционалним оквиром CEFTA,
могућностима за слободан промет робе, услуга и капитала,

условима плаћања између ЕУ
и држава југоисточне Европе,
те праву настањивања и заштити конкуренције.
Сви полазници ће добити
цертификат Правног факултета о похађању семинара и збор-

ник радова „Legal implications
of trade liberalization under SAAs and CEFTA”. Чланови НАЛЕД-а могу да се пријаве на
адресу office@naled.rs. Учешће
на семинару је бесплатно, а
број места је ограничен.

НАЦРТ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Позив за учешће у јавној расправи

што пре, а путем истраживања, смањити употребу појединих минералних ђубрива, у овом случају азотних
ђубрива, која негативно утичу на загађење. Ова ђубрива
ослобађају азотне оксиде,
врсту гаса који доприноси
формирању тзв. стаклене баште и који је много снажнији од угљен-диоксида. Овај
гас се дуго задржава у ваздуху и земљишту, те загађује прво земљиште, а потом и остатак животне средине. Остаци гаса се могу у
великим количинама наћи
и у водотоковима који долазе у контакт са човеком и
осталим живим бићима, која због његове токсичности
могу угинути. Уколико би
замисли милијардера и идеје научника, односно теорије истраживача у скорије
време заживеле и у пракси,
то значи да би, поред очувања животне средине, било очувано и здравље људи
и осталих живих бића, али

примени одређених сојева
бактерија које могу имати
хранидбену и заштитну улогу у очувању и заштити земљишта и биљака. Одређене биогене бактерије, али и
остали корисни микроорганизми утичу стимулативно
на снабдевање биљака основним биогеним елементима,
продукују материје и стимулаторе раста, што свеукупно утиче на повећање
приноса и квалитета гајених биљака. Такође, велика
група микроорганизама, међу којима су и одређени сојеви бактерија, могу да се
користе као биопестициди
у заштити гајених биљака
од болести и штеточина. На
овај начин се смањује притисак штетних материја на
елементе животне средине
и добија производ који је
здравствено безбедан и квалитетан за људску исхрану,
што пред ста вља основ ни
принцип у одрживим системима.

Ми ни стар ство фи нан си ја и
Управа за јавне набавке спровешће јавну расправу о Нацрту закона о јавним набавкама
у периоду од 3. до 22. октобра.
Надлежне институције позивају привреднике да учествују
у расправи и допринесу креирању најбољих законских решења.
У оквиру Програма јавне расправе о Нацрту закона о јавним набавкама, Министарство
финансија, Управа за јавне набавке и Привредна комора Србије организују округле столове под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о јавним набавкама”, у Новом Саду, Београду и Нишу, на
којима ће бити презентована

предложена решења и вођена
расправа о њима.
Нацртом закона усаглашава се
правни систем Републике Србије

с правним тековинама Европске
уније у области јавних набавки и
унапређују одређена законска решења, ради ефикасније примене.

Има ју ћи у ви ду зна чај За ко на о јав ним на бав ка ма за
пословање привредних субјека та на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и ства ра ње по вољ ног по слов ног окру же ња за
раз вој при вре де, над ле жне
ин сти ту ци је упу ти ле су по зив при вред ни ци ма да уче ствују у јавној расправи и суге сти ја ма и пред ло зи ма до принесу унапређењу правног
окви ра у овој обла сти и из на ла же њу нај бо љих и нај це лис ход ни јих за кон ских ре ше ња.
Примедбе, предлоге и сугестије за унапређење текста Нацрта закона треба доставити
електронским путем на адресу: javnarasprava@ujn.gov.rs.

НОВА ПРАВИЛА У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

Електронска пошта обавезна
Од ове недеље сви грађани који буду желели да поднесу регистрациону пријаву за оснивање предузећа или предузетника имају обавезу да доставе
и адресу за пријем електронске поште.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Како наводе у АПР-у, све
пријаве за оснивање предузетника и привредних друштава
које немају унету имејл адресу
биће одбачене на основу одлуке регистратора.

Према подацима АПР-а, у Србији тренутно има 254.107 регистрованих предузетника и 147.853
привредна друштва. Подаци за
првих шест месеци ове године
показују да су основана 18.733

предузетника, док је у истом периоду 2017. године било основано 17.619 предузетника, што је
повећање од 6,32 процента. Од
почетка јануара до краја јуна ове
године из Регистра је обрисано
11.259 предузетника, а у истом
периоду прошле године обрисано је 10.436 предузетника.
Подаци показују да је око 78
одсто предузетника своје регистрационе пријаве за оснивање поднело лично, доласком на шалтер.
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ВОЈВОЂАНСКА ТРЕКИНГ ЛИГА

„ГРИН ФЕСТ” ПОЗИВА

„ЈЕЛЕНАК” МЕЂУ НАЈБОЉИМА

Буди волонтер

Слађана Дечермић
тријумфовала у
женској конкуренцији
Александар Митић на
трећем месту у
генералном пласману
На Чардаку у Делиблатској пешчари у суботу, 6. октобра, у
оквиру манифестације „У бојама руја”, одржано је осмо,
последње коло Војвођанске трекинг лиге за 2018. годину.
Трекинг лига је планинарско такмичење у пешачењу или
трчању које се одржава на обележеним планинарским стазама различите дужине и захтевности. Стазе су вредноване бројем бодова према тежини, а потом се освојени поени, у зависности од „препреке” која је
савладана, сабирају из више
такмичења у лиги, па се на крају сезоне одређују пласмани
појединаца и клубова.
Ова врста такмичења је веома захтевна, јер је, поред кондиције, потребно пратити маркације на стази, али и показати способност сналажења у природи, пошто сваки такмичар
пре почетка надметања добија учеснички картон са обележеним стазама и контролним
тачкама на мапи које мора да

прође. Како би такмичење било регуларно и учесници потврдили да су испунили све оно
што се од њих очекивало, сваки такмичар оверава свој учеснички картон на контролним
тачкама и тиме на циљу доказује да је прешао стазу.
С обзиром на то да ова врста
спортског и витешког надметања постаје све популарнија и да

се из кола у коло обарају рекорди у посећености, у 2018. години је конкуренција за највиши
пласман између клубова и појединаца била изузетно јака.
У надметању спортских колектива Планинарско друштво
„Јеленак” из нашег града заузело је пето место у конкуренцији 75 клубова, освојивши
2.922 бода.

Када је појединачно такмичење у питању, треба рећи да
су најуспешнији чланови ПД-а
„Јеленак” били Слађана Дечермић и Александар Митић.
Победница овогодишње Војвођанске трекинг лиге је Слађана Дечермић, која је освојила
625 бодова и савладала 278,53
километра и 5.181 метар успона/спуста. У мушкој конкуренцији Александар Митић је такође савладао 278,53 километра
и 5.181 метар успона/спуста и
са 677 бодова освојио треће место у генералном пласману.
Војвођанска трекинг лига,
све занимљивије, неизвесније
и популарније такмичење, ове
године се састојала из осам кола, после којих су начињени
коначни пласмани. Планинари су се надметали на стазама
у Шиду, Вршцу, Поповици, Царској бари, Купусини, Чортановцима, Буковцу и Делиблату.
Чланови Планинарског друштва „Јеленак” су у тако јакој
конкуренцији и на веома захтевним теренима још једном
показали своју снагу, умеће,
али и велику љубав према природи. Јер само истински заљубљеници у фауну могу тако добро да је (у)познају и да се у
њој сналазе као „рибе у води”.
Свака част!
А. Живковић

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ – ПОГЛАВЉЕ 27

Велики изазов и тежак задатак
У организацији Министарства
заштите животне средине и
Привредне коморе Србије, у
оквиру програма „Даља имплементација Стратегије за апроксимацију у области животне
сре ди не”, ко ји фи нан си ра
Европ ска уни ја, одр жан је
стручни скуп на којем је тема
била „Статус преговарачке позиције и специфични планови
имплементације директива у
сектору отпада”.
У препуној сали Привредне
коморе Србије представници
министарства и експерти, чланови пројектног тима, презентовали су активности у вези с
припремом Поглавља 27 и преговарачке позиције, као и делове овог документа важне за
индустрију и привреднике. Јавности су представљене радне
верзије специфичних планова
имплементације, и то: Оквирне
директиве о отпаду, Директиве
о амбалажи и амбалажном отпаду, Директиве о батеријама и

акумулаторима, као и Директиве о електричном и електронском отпаду.
Према најавама представника Министарства заштите животне средине, питање имплементације Поглавља 27 ускоро
ће бити у агенди европских званичника будући да је нацрт који је послат на неформалне консултације добио високе оцене
Европске комисије. Према речима Ивана Карића, шефа преговарачке групе за еколошко
поглавље, потпуно усаглашавање с правним тековинама у

области животне средине један
је од главних изазова, а неки
услови су веома захтевни, због
чега ће Министарство заштите
животне средине тражити одложену имплементацију.
Он је истакао да Србија мора да пренесе 200 европских
прописа који се односе на заштиту животне средине (квалитета ваздуха и воде, заштите природе, индустријског загађења и управљања ризицима, управљања хемикалијама
и борбе против климатских
промена). Поред тога, бићемо

у обавези да изградимо 359 постројења за пречишћавање отпадних вода и да подигнемо
проценат рециклирања комуналног отпада (тренутно свега
три одсто) на 50 одсто до 2020.
године.
Учесници су током интензивне вишечасовне конструктивне дискусије разменили мишљења о важним питањима из
области заштите животне средине и одрживог развоја. Представници еколошког министарства, домаћи и страни експерти, као и представници привреде сложили су се да је процес интеграције Поглавља 27
најзахтевнији и најтежи за имплементацију. Због тога је –
сложили су се у закључку скупа – од кључне важности да
привредна друштва буду благо вре ме но ин фор ми са на и
укључена у припремну фазу
ових докумената, посебно у делу који се тиче њиховог пословања.
З. С.

Организатори манифестације „Грин фест” позивају младе, одговорне и друштвено
ангажоване појединце које занимају филм и уметност, екологија и животна средина да
се пријаве за волонтирање на
највећем „зеленом” фестивалу у региону, који ће бити
одржан од 13. до 16. новембра у Дому омладине Београда, под слоганом „Пластика
није играчка. Промени игру!”.
Сви који то желе, могу бити
део тима слањем кратке биографије и мотивационог писма на имејл адресу volonter@greenfest.rs најкасније до
24. октобра. Само с кандидаткињама и кандидатима који уђу у ужи избор директно
ће се контактирати.
Изабране волонтерке и волонтери имаће прилику да
развију нове вештине, да науче да раде у тиму и да упознају нове пријатеље и потенцијалне сараднике. У претходних осам година више од
350 младих било је укључено
у волонтерски програм. На
овај начин организатори Фестивала настављају праксу

ангажовања младих, који касније могу очекивати и прилику за рад на различитим
пројектима. Више информација о позиву доступно је на
www.greenfest.rs.
Да подсетимо, Међународни фестивал зелене културе
„Грин фест” највећа је еколошка манифестација у региону југоисточне Европе, посвећена екологији и заштити животне средине, која кроз едукативне, филмске, изложбене и активистичке програме
и производе подстиче културу живљења у складу са зеленим вред но сти ма. То ком
претходних осам година фести вал је по се ти ло пре ко
65.000 људи.
Фестивал организују Центар за унапређење животне
средине и Дом омладине Београда, уз подршку Министарства заштите животне средине, Министарства културе
и информисања, Града Београда – Секретаријата за културу, француске амбасаде и
Француског института, као и
уз помоћ многобројних партнера и пријатеља.
З. С.

ОДРЖАНА ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА

Авантуром до нових
знања
Наши суграђани Ана Свилар,
Сретен Филиповић, Бојан Лазовић и Јелена Поповић, у сарадњи с групом постдипломаца Биолошког и Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, покренули
су еколошко-едукативни про-

негативно утицати на еколошку слику наше планете. Стицање здравих еколошких навика и неопходних знања о
рециклажи, обновљивим изворима енергије и загађивању
ваздуха и воде само су неки
од исхода ових радионица. До

јекат „Авантура зелембаћа”.
Реч је о програму чији је циљ
да кроз тематске радионице
едукује малишане о значају
очувања животне средине.
Дечаци и девојчице имају
могућност да реализацијом
конкретних активности дају
свој допринос унапређивању
и заштити природе и простора у коме живе. Поред тога,
организатори овог програма
осмислили су и низ различитих садржаја који помажу деци да једног дана, када буду
одрасли људи, воде рачуна о
томе како њихове професије
којима се буду бавили, могу

сада је педесет ученика панчевачких основних школа учествовало у програму „Авантура зелембаћа”, а последња
у низу радионица одржана је
6. октобра на огледном добру
Пољопривредног факултета у
Рад ми лов цу. Пан че вач ки
основци су обишли станишта
животиња и биљака, упознала се са угроженим врстама
и стекли сазнања о начину
живота људи од почетка еволуције па до сада. Потом су
малишани кроз игру и забаву
учили како да дају свој допринос очувању животне средине.
З. С.

ПРОФЕСИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ВОЗАЧА „ВОЗАЧКИ ИЗАЗОВ”

Безбедност учесника у саобраћају
Учесници приказали
висок степен вештина
и знања
Жене на полигону
спретности
НИС је прошлог викенда организовао такмичење професионалних возача у компанијском
комплексу у Зрењанину. Ова
традиционална манифестација посвећена безбедности у саобраћају окупила је велики број
професионалних возача, који
су показали своје умеће на полигонима. На овај начин, кроз
такмичење, а уједно и дружење и развој такмичарског духа, НИС је указао на возаче као
најбитније субјекте безбедности у саобраћају, као и на значај повећања саобраћајне културе.
Своје возачке вештине, поред професионалних возача
путничких и теретних возила
„Нафтагас транспорта” и запо-

слених у компанији, опробали
су и представници Војске Србије и подизвођачи „Нафтагас
транспорта”. Тестирано је и
знање учесника из области познавања саобраћајних прописа, а као новина, уведено је такмичење диспечера – организатора транспортних услуга, који су се надметали у вештини
организације транспортног процеса. Пажњу свих учесника иза-

звали су и такмичење у вештини претовара производних цеви у нафтној индустрији – такозваних тубинга, смотра возила, као и могућност испробавања тренажера и симулатора. Ове године је организовано
и такмичење жена возача аматера у полигонској вожњи.
Догађају су, поред запослених у НИС-у и „Нафтагас транспорту”, присуствовали и пред-

ставници Војске Србије, МУПа, Саобраћајног факултета у Београду и Фaкултета техничких
наука из Новог Сада, као и подизвођача. У категорији екипног такмичења ван „Нафтагас
транспорта” екипа Војске Србије освојила је прво место.
Према речима менаџмента
руско-српског нафтног гиганта, брига о безбедности саобраћаја представља перманентну
активност компаније и стога
НИС тежи да постане лидер у
овој области, што доказује едукацијом, провером знања професионалних возача и корисника службених возила, контро лом и опре ма њем тран спортних средстава, као и континуираним мониторингом возила (IVMS – In Vehicle Monitoring System). Како кажу, резултат дугорочне компанијске
посвећености безбедности у саобраћају је унапређење стила
вожње запослених и константно смањење броја саобраћајних незгода и евидентираних
прекршаја.
З. С.
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Кад срце изгуби снагу

Пише:
др Мирослав Тепшић
Висок крвни притисак, прекомерну тежину, умањену
физичку активност, пушење,
дијету богату животињским
мастима, а сиромашну намирницама биљног порекла,
често спомињемо као факторе ризика за наше крвне
судове и функцију виталних
органа. Нажалост, срчани и
мождани удар нису једине
озбиљне последице по наше
здравље проузроковане лошим животним стиловима.
Срчана слабост спорије и
подмуклије наступа, а за пацијента није лако разумљива веза овог стања и неких
болести које годинама протичу без озбиљнијих субјективних тегоба. С друге стране, лекар може бити у озбиљној дилеми када треба да одговори на питање да ли су
плућа или срце извор пацијентових проблема с дисањем и замарањем.
Лаички речено, срчана слабост је поремећај функције
срца да ефикасно допреми крв
с кисеоником до ћелија организма. Тада долази до развоја

многобројних знакова и симптома који побуђују сумњу на
овај проблем. Кратак дах, исцрпљеност, несвестица, замарање при физичкој активности, хронични кашаљ, чујно
дисање, лупање срца и убрзан
срчани рад, губитак апетита,
мучнина, конфузија и отицање ногу најчешћи су симптоми и знаци срчане слабости.
У њеној основи лежи анатомски и функционално измењено срце које може бити задебљаних зидова или проширено са умањеном функцијом
срчаног мишића. Уместо да
крв пуном брзином пројури
кроз наше артерије, она све
више заостаје у нашим венама, плућима, поткожном ткиву. Ово још више умањује
функцију плућа и концентрацију кисеоника у ћелијама нашег организма.
Ма колико ово стање изгледало бесповратно и са суморном прогнозом, промена животног стила и дијеталних навика може умногоме да успори развој срчане слабости, па и да поправи
функцију срчаног мишића.
Уз адекватне лекове, посебна пажња се посвећује техникама које умањују утицај
стреса на организам, примени медитеранске дијете, физичкој активности, довољном
одмору и сну, елиминацији
алкохола и дувана, избегавању соли и прекомерне течности, као и третману поремећаја сна и других стања
која доприносе срчаној слабости. У акутном погоршању болести често је неопходно болничко лечење.

Петак, 12. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ

РАНО ОТКРИВАЊЕ СПАСАВА ЖИВОТ
У Јужнобанатском
округу оболи
у просеку 175 жена
годишње

звук. У добу од 50 до 69 година
обавезна је скрининг мамографија једном у две године. Уколико сте у породици имали блиске рођаке с дијагнозом рака
дојке, контроле треба да буду и
чешће, а њихов ритам и динамику одредиће ваш лекар.

На удару и млађе
особе
У Календару здравља октобар
је уписан као месец када се у
читавом свету спроводи кампања посвећена борби против
рака дојке. Чињеница је да је
карцином дојке водећи узрок
оболевања и умирања од малигних болести у женској популацији широм планете. То је
довољан разлог да овом обољењу уместо једног буде посвећен тридесет један дан, како би се упорно и гласно понављале чињенице о важности
превенције и раних прегледа.
Пре ма по да ци ма Свет ске
здравствене организације, у свету се годишње региструје скоро 1,7 милиона оболелих жена, док од исте болести сваке
године умре преко пола милиона њих. Србија у овом погледу не заостаје за светским трендовима, па је тако и у нашој
земљи рак дојке најчешћи малигни тумор код жена.
Застрашујућа статистика
У Канцеларији за скрининг Института за јавно здравље Србије истичу да у нашој земљи годишње 3.600–4.600 жена оболи, а 1.600 умре од рака дојке.
Према подацима Завода за јавно здравље Панчево, у Јужнобанатском округу сваке године око 175 жена оболи и 75–80

Неуросензитивна
козметика

Преко 50% жена и нешто мањи проценат мушкараца има
проблема са осетљивом кожом
и симптомима као што су непријатна напетост, свраб, сувоћа, црвенило и осећај пецкања.
Код оваквих појава потребно је

ублажавање осећаја надражености и смањује се осетљивост коже, што као резултат
даје тренутну удобност и виши праг толеранције код прекомерно реактивне коже. У
пракси се посебно добро показала нова професионална
„Neuro-sensitive” ли ни ја
„Афродита” козметике за осетљиву кожу. Иако се појавила пре месец дана, већ увелико даје сјајне резултате.
Када су у питању састав и
количина производа који треба користити за негу осетљиве коже, овде важи правило
„мање је боље”. При одабиру
производа обратите пажњу
на то да ли је на паковању
наведено да препарат не садржи потенцијално надражујуће супстанце: мирисе, силиконе, боје и алкохол, као

деловати не само на нивоу
симптома већ, пре свега, на
нивоу узрока. Новине у козметици и медицини тичу се
управо неге осетљиве коже.
Ови нови козметички препарати базирани су на биомиметичком пентапептиду,
који реакције хиперактивних
рецептора у кожи на факторе стреса смањује и до 80 одсто. На тај начин се постиже

и да је дерматолошки тестиран на осетљивој, атопичној,
те алергијама склоној кожи.
Иновација код неурокозметике је и у томе што препарати делују на нивоу неуролошког система коже, те тако смирују кожу изнутра ка
споља. Дакле, не ублажавају
се искључиво изражени знакови надражености, већ се
циља и на њихов извор.

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар

мене неопипљиве или када је
величина тумора мања од једног центиметра – уз адекватну
дијагностику и лечење, шансе
за излечење и продужетак живота су далеко веће.
Стога свака жена треба да ради самопреглед дојке једном
месечно. Тада је важно обратити пажњу на облик, изглед и
величину дојки, промене на њима у виду чворића, задебљања,
увучених брадавица, црвенила
на кожи, отока, топлине, набораности коже, појаве исцедака,
бола који не пролази... Једном
годишње треба урадити и превентивни клинички преглед, а
по препоруци лекара и ултра-

денти, а другу грађани старији
од осамнаест година. Своје предлоге аутори могу послати у PDF
формату с назначеним именом
и презименом, годином рођења
и бројем телефона, најкасније
до суботе, 20. октобра. Решења
за најбољи постер треба послати на имејл адресу konkurs.poster@gmail.com, а решења за
слоган на имејл адресу:
slogan.konkurs@gmail.com.
Стручни жири ће одабрати
најбоље радове до 31. октобра,
а имена победника биће саопштена на „Фејсбук” страници
„Pink Ribbon Serbia”, на којој
можете пронаћи и детаљније
информације о овом конкурсу.

Самопреглед је обавезан сваког месеца
умре од карцинома дојке. У последњих пет година највећи
број оболелих регистрован је у
узрасту 55–64 године, али додатно забрињава чињеница да
је болест пријављена и код младих особа – већ у узрасту 25–
30 година. Највећи број умрлих бележи се у узрасту 55–69
година, а најраније регистровани смртни исход био је код
особе старе свега 30 година.
Најчешће помињани фактори ризика за настанак ове болести јесу: животно доба, присуство рака дојке у породици,
посебно у првом колену с мајчине стране, генетика, рана прва менструација и касна менопауза, нерађање деце или рађање у каснијем животном добу, недојење деце, узимање хормонске терапије, неправилна
исхрана која обухвата превише животињских масти, а премало житарица, воћа и поврћа, недовољна физичка актив-

КОНКУРС НА ТЕМУ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ
КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Рана дијагностика
Нажалост, рак дојке се најчешће открије прекасно – када је
његова величина преко два центиметра, с већ постојећим ближим или удаљеним метастазама. Када се дијагностикује у
раној фази – онда када су про-

Осмислите слоган
или постер
У оквиру пројекта „Унапређење националног програма за
рано откривање рака дојке у
Републици Србији”, а поводом
обележавања Месеца борбе против рака дојке, отворен је креативни конкурс за најбољи слоган и/или постер, који се реализује у сарадњи с Јапанском
агенцијом за међународну сарадњу (JICA), Министарством
здравља Републике Србије и
Институтом за јавно здравље
„Др Милан Јовановић Батут”.
Такмичење је подељено у две
категорије, сходно животном добу аутора: једну категорију чине ученици осмог разреда основне школе, средњошколци и сту-

Пошаљите радове до
15. октобра

ност, гојазност, те конзумирање дувана и алкохола.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Поводом кампање „Октобар –
месец правилне исхране” и обележавања 16. oктобра, Светског дана хране, Центар за промоцију здравља Института за
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” и мрежа
института/завода за јавно здравље у Србији расписали су конкурс за литерарни састав и ликовни рад на тему „Правилна
исхрана – улагање у будућност”.
Конкурс је намењен деци у
предшколским установама и
ученицима основних школа у
Републици Србији, а његов циљ
је да укаже на важност формирања правилних навика у
исхрани од најранијег узраста.
Када се говори о овој теми, посебан акценат се ставља на редовност оброка током дана, на
разноврсност и количине намирница које се користе у исхрани, као и на начин њихове

Страну
припремила
Драгана

Кожан

производње, транспорт, чување и припрему.
Вртићи и школе треба да одаберу и пошаљу по три најбоља
ликовна рада у категорији предшколског узраста односно по
три најбоља литерарна и ликовна рада у категоријама нижих и
виших разреда основне школе.
Одабрани радови деце с територије Панчева достављају се
Центру за промоцију здравља
Завода за јавно здравље Панчево, с назнаком: за конкурс „Октобар – месец правилне исхране”, најкасније до понедељка,
15. октобра. Ликовни радови
треба да буду урађени на папиру, у формату блока број 5.
Најбољи радови на нивоу округа биће потом достављени Центру за промоцију здравља Института „Батут” до 22. октобра.
Након тога биће одабран победнички рад, који ће током 2019.
године бити штампан на постеру и дистрибуиран у домове здравља. Најуспешнији радови на националном нивоу биће постављени на сајту „Батута”. На том сајту могу се пронаћи и опширније
информације о овом конкурсу.

Мафини с бундевом
и крем сиром
Састојци (за 12 мафина): 225
грама брашна, 120 грама шећера,
децилитар уља, шоља пасиране
бундеве, два јајета, пола кашичице прашка за пециво, једна и по
кашичица цимета, пола кашичице
млевеног ђумбира, мало нарибаног мускатног орашчића и неколико измрвљених каранфилића.
За фил: 100 грама крем сира и
50 грама шећера.
Припрема: Бундеву претходно треба исећи на коцкице и пећи у
рерни док не постане мекана, а затим испасирати у миксеру. У дубљој посуди измешати шећер, уље, пасирану бундеву и јаја. Додати
брашно помешано с прашком за пециво и све зачине. Измешати да
се сви састојци фино сједине.
У калуп за мафине ставити прво папирнате корпице, а затим у
сваку сипати по кашику смесе. Измешати крем сир и шећер (може
се претходно држати у фрижидеру да се мало стегне), па у сваку
корпицу ставити по кашичицу фила. Корпице допунити преосталом
смесом од бундеве и ставити у загрејану рерну. Пећи 20–25 минута у рерни загрејаној на 200 степени. Мафине пре служења посути
шећером у праху.
Напомена: Ако желите да мафини изгледају „чупаво”, пре пречења направите мрвице од мешавине шећера, цимета, брашна и маслаца и поспите их тиме.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА САМОПОУЗДАЊЕ
Пројекат „Моје
место” реализује
удружење
„Психогенеза”
Финансијску подршку
пружио Град
Следећа радионица
20. октобра
Крајем септембра у Дому омладине почело је да ради бесплатно психолошко саветовалиште
намењено младима од петнаест до тридесет година. Ово саветовалиште покренуто је у
оквиру пројекта „Моје место”,
који реализују удружење „Психогенеза” и Дом омладине уз
финансијску подршку Града.
Према речима психолога и
психотерапеута Јадранке Грујичић Ђурић, координаторке
овог пројекта, предвиђено је да
активности трају од краја септембра до краја децембра и да
oбухвaте
индивидуaлнo
психoлoшк o сaвeтoвaлишт e
млaдих, кao и групну динaмику
крoз рaдиoничaрски рaд.
– Циљ сaвeтoвaлишт a je
oчувaњe мeнтaлнoг здрaвљa
млaдих, крoз oснaживaњe и
психoлoшк у
пoдрш ку
у
суoчaвaњу сa зaхтeвимa и
изaзoвимa пeриoдa млaдaлaштвa. Саветовалиште ће радити
једном недељно, а услугe су
бeсплaтнe зa млaдe узрaстa oд
петнаест дo тридесет гoдинa –
истакла је Јадранка Грујичић
Ђурић.
Како стећи, како сачувати
Прва наредна радионица заказана је за суботу, 20. октобар,

Однос с другима као полигон за учење
када ће се, од 16 до 18 сати,
разговарати о самопоуздању и о
томе како га стећи и сачувати.
– Самопоуздање је вера у себе, своје квалитете и способности. С том особином нисмо
рођени, већ се она стиче и гради кроз живот и односе с блиским окружењем. Самопоуздање значајно одређује квалитет
нашег живота, успех у школи
или на послу и утиче на наше
пријатељске и породичне односе. Свако од нас у неком моменту живота доспе у ситуацију да му самопоуздање буде
нарушено. Фактори који утичу
на изградњу и одржање самопоуздања су многобројни: вештине и знање које поседујемо, средина у којој одрастамо
и развијамо се, начин васпитања, друштвени статус и слично, а један који се прожима с
готово сваким од њих, јесте однос или комуникација с другима – истакла је Јадранка Грујичић Ђурић.

Ако сте особа која не уме да
каже људима „не”, услед бојазни да ће се они увредити или
наљутити; ако се у односима с

Прошла радионица
другима устручавате да изнесете своје мишљење, да кажете

оно што вам смета, или шта
желите и ако сте због тога све
напетији и огорченији, како на
себе, тако и на друге, онда је
радионица која ће наредне суботе бити одржана у Дому омладине прави програм за вас.
Уколико бисте више волели
да о својим недоумицама поразговарате насамо с психологом, можете заказати свој бесплатни термин већ сада, а индивидуалне консултације планиране су за суботу, 27. октобар, од 16 до 18 сати.
Шта је асертивност
Координаторка саветовалишта
најавила је и тему за радионицу која ће бити приређена
и две недеље касније, 3. новембра, такође од 16 до 18 сати. Тада ће се, наиме, разговарати о асертивној комуникацији.
– Асертивност је вештина која нам помаже да се правилно
поставимо и заложимо за сопствена права, а да притом не
нарушимо туђа. Асертивна комуникација нам омогућава да
јасно испољимо своја осећања
и да се боримо за сопствене
жеље, циљеве и интересе. На
радионици ћемо сазнати која
су наша асертивна права и научићемо и како да у пракси
посегнемо за њима – појаснила је наша саговорница.
За учешће на радионицама
или за индивидуалне сусрете с
психологом можете се пријавити путем телефона 061/64722-90 или имејл адреса psihogeneza@gmail.com или savetovaliste@domomladinepancevo.rs.
Учините то на време пошто је
број места ограничен.
Д. Кожан

ПОЧЕЛА ТРАДИЦИОНАЛНА АКЦИЈА „ХИГИЈЕНЕ”

Односе кабасти отпад из свих делова града
Од 1. до 26. октобра ЈКП „Хигијена” спроводи акцију сакупљања и одношења кабастог
отпада, у који спадају стари
намештај, бела техника, амбалажа, ауто-лимарија, гуме, баштенско смеће и сав други отпад осим грађевинског шута.
Радници „Хигијене” обављаће тај посао сваког радног дана од 7 до 15 сати, а све неопходне информације могу се добити путем телефона 327-000
и 310-203.
У четвртак, 11. октобра, кабасти отпад ће бити одношен
са Стрелишта и са Старог Тамиша, као и из основних школа
„Мика Антић” и „Браца Петров”.

У петак, 12. октобра, радиће се по телефонским позивима грађана, а у понедељак,

15. октобра, на ред ће доћи
насеље Младост, као и улице
Кајмакчаланска, Пелистер-

ска, Новосељански пут до Надела, Кудељарски насип,
Средња школа „Јосиф Панчић” и Основна школа „Свети Сава”.
У уторак, 16. октобра, екипе
„Хигијене” ће обилазити Војловицу, и то следеће улице:
Спољностарчевачку, Јаношикову, Светозара Марковића,
Шандора Петефија и Братства–
јединства, као и основне школе „Братство–јединство” и „Браца Петров”.
Дан касније, 17. октобра, акција ће обухватити улице 7. јула, Јанка Чмелика, Добровољачку, Гробљанску, Борачку и
Пољску.
М. Г.

сфузије, задужени Црвени крст
и Завод за трансфузију крви Војводине.
Следећу прилику да дате крв
и тако неком спасете живот имаћете у среду, 17. октобра, од 9
до 12 сати, у Црвеном крсту.
Једна акција добровољног давалаштва ван просторија Црвеног
крста биће приређена 24. октобра у Техничкој школи „23. мај”,
такође од 9 до 12 сати.
Д. К.

ВЕСТ ИЗ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

И ове године „Без ограничења”
Пројектом је предвиђена реализација спортско-едукативних активности и елементарних игара прилагођених узрасту, које стављају акценат на
развој детета у целини. Како је
навела Марина Куриљ, извршна директорка удружења „На
пола пута”, кроз предложене
активности деца развијају вокабулар, фину и грубу мото-

Акико има пегице, воли
свог оца, кожа јој мирише
на стару хартију и често је
усамљена. Другима делује
необично, а живот ће јој се
променити кад буде упознала Баобаба и Марсела.

Два читаоца који до среде, 17. октобра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Који надимак из детињства вам је најдражи?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Ја сам Акико” Стефана Тићмија.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и 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

Принцеза која
је веровала у бајке
Ова књига је намењена свакој жени која је икада сањала о то ме да ће про на ћи
принца на белом коњу с којим ће живети срећно до краја живота, само да би драгоцена бајка била трагично скрхана стварношћу.
Слатку, нежну принцезу
Викторију одгајају строги, непопустљиви и љубави пуни
краљ и краљица. Она одраста сањајући да ће је спасти
принц на белом коњу, као у
омиљеним бајкама. Свет изгледа савршено кад буде спасена – све док се не покаже
да принц није тако диван.
Принцеза креће на изазовно путовање ка самоспознаји на путу истине. Успут се
замало не удави у Мору емоција, пролази кроз збуњују-

ћу Земљу илузије, учи да препозна истину у Кампу залуталих путника и стиже у отрежњујућу Земљу оног што јесте у потрази за Храмом истине и Светим свитком. Коначно, уз помоћ јединствених,
проницљивих пријатеља, открива да се бајке заиста могу обистинити – али не онако како је мислила.

Два читаоца који до среде, 17. октобра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли
сте икада веровали у бајке?”, наградићемо по једним примерком књиге „Принцеза која је веровала у бајке” Марше Град.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и 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.

Паралелне реалности

Нова акција 17. октобра

Захваљујући подршци Града
Панчева и ове године ће деца и
млади са сметњама у развоју имати могућност да заједно са стручњацима у центру „СМС фитнес”
унапреде своју моторику, кондицију, психоцосоцијално и здравствено стање. Пројекат под називом „Без ограничења – рад са
децом са сметњама у развоју”
трајаће до краја 2018. године.

Надахнута, поетска књига
Стефана Тићмија нови је глас
у домаћој књижевности за
децу и младе. Опојан као стихови Мике Антића, бајковито мудар попут „Малог принца”, духовит и топао као текстови Игора Коларова – роман „Ја сам Акико” улази у
низ остварења која ће деценијама бити наши саговорници.
„Љубав је као клима у татиним колима када дође зима: упали он грејање, али се
кола загреју тек испред школе; кад изађем, тек тада у
њима буде топло. Љубав је
као клима у татиним колима – треба да угреје, да, али
када ти је то заиста потребно. Љубав је бескрајна потрага за топлином.”

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Због законских измена, добровољни даваоци крви од септембра крв више не дају у Служби
трансфузије Опште болнице, већ
сада тај хумани чин обављају у
просторијама Црвеног крста, у
Улици Жарка Зрењанина 15, и
то само средом, од 9 до 12 сати.
Поред тога, спроводе се и акције добровољног давалаштва у
школама и компанијама, а за
све њих су сада, уместо Тран-

„Ја сам Акико”
Стефана Тићмија

рику, уче се тимском раду и
правилима групе, имају могућност да испоље своју креативност, да стекну другаре, да вежбају животне вештине и да
утроше енергију.
– Да је овакав вид активности од изузетног значаја, показује и напредак младих са интелектуалним тешкоћама, који већ годинама, захваљујући

сарадњи удружења „На пола
пута” и центра „СМС фитнес”,
имају прилику да се рекреирају и да унапређују своје психосоцијално и здравствено стање
– истакла је Марина Куриљ.
Више информација о учествовању у пројектним активностима заинтересовани могу
добити путем телефона 060/0689-659.
Д. К.

У прошлом броју нашег листа питали смо вас када се
осећате као да сте између два
света. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Између два света” Селине Сјак Чин Јок за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Кад сам у Ис тан бу лу.”
064/0541...
„Кад одем на родитељски.
У мом свету моје дете је савршено, али у свету његове
учитељице и осталих родитеља он је главни проблем у
школи.” 064/1959...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање у којој ситуацији у животу су били хладни као лед.

Они ће освојити по један примерак књиге „Хладно као лед”
Тесе Геритсен.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Кад будем хладан као лед,
онда то више неће бити ситуација у мом животу, ако
ме разумете.” 064/1297...
„Ових дана сам хладан као
лед, јер грејна сезона по правилу почиње 15. октобра и,
без обзира на температуру
ове недеље, не пада ми на
памет да прекршим правило и укључим неко грејно тело раније него што је то предвиђено.” 062/2137...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

ПОВОДОМ СВЕ ЧЕШЋИХ СЛУЧАЈЕВА ПЕДОФИЛИЈЕ

Запленили око 50
килограма дроге

НЕ ОДГОВАРАТИ НА СУМЊИВЕ
И УЗНЕМИРАВАЈУЋЕ ПОРУКЕ
Уколико добијају
непристојне и
уцењивачке поруке
експлицитног
садржаја, деца и
млади не треба да
настављају такве
разговоре да не би
били изманипулисани

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву пронашли су на три локације у околини Ковачице
засаде са око 50 килограма
индијске конопље и ухапсили три особе због постојања
основа сумње да су починиле кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Полиција је у пластенику З.
М. (1981) пронашла индијску
конопљу укупне тежине 21,6

килограма, а у пластенику Б.
Г. (1972) посечене стабљике
укупне тежине 17 килограма.
У пластенику З. Р. (1981) пронађен је засад конопље тежине 9,6 килограма, а на тавану
његове куће 180 грама марихуане у фази сушења.
По налогу надлежног тужилаштва осумњиченима је
одређено задржавање до 48
сати, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведени тужиоцима у Панчеву.

СПЕЦИЈАЛНA БРИГАДA

Како најбрже спасавати
оборене пилоте

Припадници Одељења за борбу против високотехнолошког
криминала МУП-а Србије у сарадњи с Вишим јавним тужилаштвом у Београду ухапсили
су С. М. (1954) због постојања
основа сумње да је извршио
кривична дела приказивање,
прибављање и поседовање порнографског материјала, искоришћавање малолетног лица
за порнографију и искоришћавање рачунарске мреже или комуникације другим техничким
средствима за извршење кривичних дела против полне слободе према малолетном лицу.
Сумња се да је он с профила
на једној друштвеној мрежи
слао непримерене поруке малолетним особама и тражио да
му пошаљу своје фотографије
на којима су обнажене. Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега је,
уз кривичну пријаву, приведен
у Више јавно тужилаштво у Београду, Одељење за борбу против високотехнолошког криминала.
Готово да не прође ниједан
дан а да наши медији не објаве
неку овакву информацију. Игор
Јурић, отац трагично убијене

Опасности вребају најмлађе на интернету
Тијане, који је након њене смр– Увек саветујемо и децу и роМе ђу пе до фи ли ма има и
ти покренуо истоимену фонда- оних који су изузетно инфор- дитеље којима држимо предацију, каже да то има и једну матички писмени и вешти, што вања о безбедном коришћењу
добру страну, јер на тај начин у увек треба имати на уму. Они интернета, да не чекају ако им
на шем јав ном мње њу ра сте су мајстори манипулације, зло- се било шта учини сумњивим.
свест о опасностима које вре- употребе туђих слабости и при- Пре свега им саветујемо да буду
бају децу и младе на друштве- кривања сопственог идентите- опрезни с ким ступају у контакт,
ним мрежама и на интернету. та, због чега с правом носе на- а да у случају добијања неприЈурић је најавио да ће због зив „интернет предатори”. Све- стојних, уцењивачких порука
све већег броја пријава о не- сни своје манипулативне мо- експлицитног садржаја не напристојним садржајима, пора- ћи, за жртве увек бирају више- стављају такве разговоре како не
сту дечје порнографије, уцена струко слабије од себе.
би били изманипулисани. Сваи злостављања деце на интерЗбог недовољно знања, опре- ка преписка сматра се доказом и
нету Фондација „Тијана Јурић” за и животног искуства, деца не треба је брисати, јер се њоме
ускоро покренути потпуно нов су мете, а често и жртве таквих даље баве истражни органи. Ми
сервис за пријављивање таквих особа. Фондацији „Тијана Ју- смо ту да реагујемо, пружимо саслучајева. Брзо и једноставно, рић” се готово свакодневно за вет, контактирамо с Министарсвака особа која буде уочила помоћ обраћају родитељи или ством унутрашњих послова и, косумњив садржај на интернету сама деца која имају проблема лико је могуће, укажемо целоили се осети жртвом, моћи ће с порукама сумњивих лица. купној јавности на то да се овада пријави свој случај и добије Управо је свест о потреби да се кве ствари дешавају – изјавио је
адекватан савет или помоћ.
Игор Јурић на свом сајту.
затражи помоћ кључна.

ПОТВРЂЕНА ПРЕСУДА ПАНЧЕВАЧКОГ ВИШЕГ СУДА

На прошлонедељној четвородневној вежби „БАРС 2018”,
на којој су пилоти руске и наше армије изводили борбена
дејства авионима „Миг 29” и
хеликоптерима „Ми-17” изнад наше територије, учествовали су и припадници Специјалне бригаде. Они су између осталог увежбавали тзв.
трагање и спасавање („search
and rescue”), операцију која
је најзахтевнија и најделикатнија у свим армијама и
цивилним ваздухопловствима широм света.
Те операције покрећу се у
случајевима обарања борбених авиона или рушења цивилних, а састоје се од неколико фаза. Ако је реч о паду
цивилног авиона, најпре је
потребно што брже тачно или
приближно лоцирати место
његовог пада да би се што
пре активирале спасилачке
екипе које треба да стигну
на место несреће, пруже прву помоћ повређенима и превезу их за најкраће време до
најближих болница.
Ова процедура је још захтевнија када је реч о рушењу
војних авиона. Они најчешће
падају на територију непријатељске војске, чији припадници желе да што пре стигну до олупине летелице како би видели да ли је пилот
жив или је рањен.
Војници нападнуте војске
још брже излазе на терен
уколико приликом пада непријатељског авиона примете да се његов пилот катапултирао из кабине, да је активирао падобран и пао негде у близини.

Да они не би први стигли
до обореног пилота, потребно је да га пре њих пронађу
припадници јединице за трагање и спасавање. Када га
открију, први задатак им је
да организују његову евакуацију. Међутим, паралелно
с тим морају да буду спремни за сукоб са онима који
желе да пилота по сваку цену први заробе и зато су такве мисије стресне и опасне.
Колико су оне ризичне,
најбоље се видело током бомбардовања Србије 1999. године. Одмах након рушења
америчког „невидљивог” бомбардера и катапултирања његовог пилота велики број припадника наше војске кренуо
је на терен где је авион пао
да би заробили пилота.
Међутим, у трку с нашим
војницима су се истог часа
укључили и припадници специјалне јединице америчке
армије за трагање и спасавање. Њихов једини задатак
био је да нађу пилота „стелт”
бомбардера што пре и да ни
по коју цену не дозволе да га
први заробе наши војници.
Нажалост, захваљујући томе што су добро увежбали
процедуре за трагање и спасавање, као и томе што је
америчка војска у неколико
околних држава имала своје
базе, у томе су успели.
Од тада се и у нашој војсци поклања изузетно велика пажња мисијама за трагање и спасавање. Њих увежбавају они најбољи – припадници Специјалне бригаде, елитне јединице наше војске.

Апелациони суд у Београду потврдио је првостепену пресуду
Вишег суда у Панчеву на основу које је Иван Новаков осуђен
на двадесет година затвора због
свирепог убиства, наношења
лаке телесне повреде и тешке
крађе коју је починио на штету једне особе 5. октобра прошле године у Белој Цркви.
Новаков је тог дана у стању
тоталне алкохолисаности (измерено му је 4,5 промила алкохола у крви) убио оштећеног након што је куцао на врата његове куће и затражио цигарету. Када му је оштећени
рекао да нема и замолио да га
не узнемирава, покушао је да
затвори врата, али га је Новаков спречио тиме што је гурнуо ногу између прага и врата.
У истом тренутку је главом
разбио стакло на улазним вратима (!) и снажно их гурнуо да
би ушао у кућу. Паралелно с
тим Новаков је угурао оштећеног у предсобље, где је извукао
нож, а затим га je 11 пута уда-

Фото: „Ало”

Двадесет година затвора за изузетно свирепо убиство

Овако је изгледала жена коју је Новаков претукао
рио у срце и груди. Оштећени је
због тога задобио тешке повреде, опасне по живот, од чијих
последица је убрзо преминуо.
Новакову није било довољно то што је урадио, па је на-

пао ком ши ни цу с ко јом је
убијени претходно седео. Најпре ју је из ударао песницама по ли цу и исекао но жем
по рукама, а он да ју је из гурао у дру ги део ку ће с

намеромда је си лу је. Ту је
наставио да је туче, а онда
јој је на ре дио да се скине и
да га сачека док се не вра ти
с цигаретама.
На сре ћу, она је ис ко ри стила њего во одсуство и успела је да му по бег не. Ме ђу тим, та да се десило оно најстрашније – Но ваков је силовао мушкарца кога је претходно убио! На кон све га то га што је ура дио, отишао је
до једне кафане, наручио пиће и сам испричао ко но барици да је пре тога почи нио
убиство. Један од панчевачких по лицајаца ко ји је дежурао те вечери ка да је па тро ла до везла Но вако ва у Панчево, ре као је да је био шокиран њего вом мирно ћом и
хладно крвно шћу.
На првостепену пресуду панчевачког Вишег суда жалио се
бранилац окривљеног, али је
Апелациони суд одбио његову
жалбу као неосновану и потврдио пресуду.

ДРУШТВО „ЕКОЛИБРИЈУМ” ОТВОРИЛО ИЗЛОЖБУ ПОВОДОМ ДАНА ЖИВОТИЊА

Живе поред нас, а ретко их примећујемо
Поводом 4. октобра, Светског
дана животиња, у Галерији Милорада Бате Михаиловића отворена је изложба љубимаца коју
су заједнички приредили Друштво за заштиту животиња и
природе „Еколибријум” и вајарка Светлана Каровић Деранић.
– Изложба је инспирисана
лепотом и разноврсношћу животиња које живе поред нас. С
обзиром на то да су веома често занемарене и за већину људи невидљивe, ово је један од
начина да се скрене пажња на
њих и на њихове проблеме –
изјавила је Зора Коларски,

председница друштва „Еколибријум”.
Она је додала да ће се током
трајања изложбе у галерији одржавати радионице за ученике
трећег и четвртог разреда

основне школе. Према њеним
речима, на њима се деци кроз
интерактиван рад приближава
прича о повезаности људи, животиња и природе. Изложба је
отворена до 16. октобра, сваког радног дана, од 17 до 20
сати.
На њој су представљени радови двадесет једног уметника, а на отварању је премијерно приказан и кратки филм о
стварању скулптуре пса Леа која је изложена у Народној башти. Њена ауторка је вајарка
Светлана Каровић Деранић, а
она представља малог пса који

се супротставио много већем
и снажнијем псу који је пре
неколико година у нашем граду напао једну девојчицу. Лео
је успео да је спасе, али га је
велики пас изуједао, услед чега је Лео убрзо угинуо. О Леовом подвигу су писале новине
широм света, а у Народној башти је изложена његова скулптура.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ИЛЕГАЛНИ САКУПЉАЧИ СИРОВИНА ПРЕКАРДАШИЛИ

ЈАБУЧКА ДЕПОНИЈА ПОНОВО ГОРЕЛА
Фотографија
аутомобила
починиоца
прослеђена полицији

Банатски Брестовац: Отварање
понуда за изградњу паркинга
код фудбалског игралишта обављено je у петак, 5. октобра, у
Градској управи. Наредног дана ученици основне школе осликавали су зид на Ватрогасном
дому. Месна скупштина апелује на све пољопривреднике да
не пале остатке жетве на њивама, јер могу изазвати много нежељених последица.

Паљевине и у атару
Пожари су у последње време
постали свакодневица у Јабуци.
То се првенствено односи на
димне завесе које долазе из смера сеоске депоније, коју, нема никакве дилеме, пале илегални сакупљачи секундарних сировина.
Отровни дим се ширио
по селу
У то се недавно уверио и сам
председник јабучке месне скупштине Слободан Илић.
– Већ дуже време имамо проблема с грађанима који тамо
„прибављају” бакар и сличне
метале, а да би себи олакшали
посао, спаљују комунални отпад и када то изгори, дођу да
покупе оно што их занима. Тако је радник нашег ЈКП-а „Водкома” опазио аутомобил марке „југо” и затекао целу породицу како тим поводом пребира по смећу. Таблица аутомобила је усликана, а директорка
„Вод-кома” потом је проследила фотографију полицији. Починиоци су рекли да су из Панчева, а на питање зашто то раде, одговорили су да немају везе с поменутим пожаром одраније и да су донели свој материјал и чекали да изгори пластика и гума, како би узели оно
што их занима. Нису се превише освртали на констатацију
да је то забрањено и да се из

Месне актуелности

ватре ослобађају отрови који
трују грађане – наводи Илић.
Због свега тога је очекивано
да су житељи комшијског насеља Скела веома бесни што
гори део депоније.
– Суграђанима није лако објаснити колико је тешко угасити такве пожаре. Прво, ми за то
немамо адекватне машине, па
морамо да молимо фирме које
имају велике гусеничаре. Њих
има мало предузећа, као што је
рецимо „Тамиш–Дунав”, који
нам је једанпут изашао у сусрет.
Гусеничаром се у ствари упаљено смеће растури по површини
и тек онда се преко тога налива
вода, коју цистерном преносимо из оближњег хидранта. Потом преко тога иде земља, за
чије ископавање је неопходан
багер. Камионом је дотерујемо

и потом је ултом растурамо како бисмо затрпали упаљено смеће. То је огроман посао, много
кошта и већ смо га два-три пута
урадили, а једанпут смо депонију у потпуности очистили и
већину комуналног отпада однели; оно што је остало, рециклирано је у хумус, док смо около
посадили саднице – објашњава
председник.
Спречена катастрофа
Сметлиште је тренутно угашено, захваљујући тродневној опсежној акцији пре свега радника ЈКП-а „Вод-Ком”. Они су
пожар санирали уз помоћ ватрогасног камиона, а ангажован је и улт, који баш и није
адекватно решење јер не може
лако да иде по паљевини.
– Позивамо и друге грађане
да сликају сваког ко покуша да

пали смеће, јер су нам потребни сведоци. На сву муку, проблеме праве и несавесни пољопривредници који последњих
дана у атарима пале стрњике
преостале од усева, што је такође штетно и по људе, али и по
саму ораницу. Много је боље да
све преору и када то иструли,
постане храна. Овако, када запале ту травуљину и ветар дуне,
ватра се лако може проширити.
Тако смо пре неки дан у близини економије Дома „Срце у Јабуци” спречили пожар у околним виноградима и воћњацима. На срећу, у помоћ нам је
притекао и човек који у близини има и пластенике, па је катастрофа избегнута. Због свега
тога још једанпут молимо све
оне који се лате упаљача да добро размисле – апелује Илић.

Банатско Ново Село: Оркестар, први фолклорни ансамбл
и солисти Дома културе учествовали су у недељу, 7. октобра, у јавном снимању емисије „Жикина шареница” у
Панчеву. Исти састав такмичиће се у недељу, 14. октобра, у покрајинском финалу
музичких друштава Војводине у Руми. Оформљена је фолклорно-рекреативна група коју чини четрдесетак жена. Почели су да раде Балетски студио „Балерина” и школа балета за најмлађе „Пируета”.
Долово: Хуманитарна журка
на којој ће бити прикупљан
новац за лечење Зорице Сливке, тешко оболеле од карцинома дојке, биће уприличена
у петак, 12. октобра, од 21
сат, у сали дискотеке Дома
културе. У току је и снимање
документарног филма на тему старих заната у којем учествују старији мештани Долова, а реализује га удружење „Србија, мој дом”.
Глогоњ: Дан школе обележен
је у четвртак, 4. октобра, када је приређена и изложба

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ ОМОЉИЧКЕ ШКОЛЕ

Богата „Дечја недеља” и атлетски успеси
Једна од најагилнијих школа
у Панчеву и околини када је
реч о ваннаставним активности ма сва ка ко је омо љич ка
Основна школа „Доситеј Обрадовић”. Тако је било и последњих дана, када је та установа обележавала „Дечју недељу”, коју већ годинама почетком октобра прате интересантни догађаји.
Ове године манифестација
је одржана под слоганом „Ја
имам право да живим срећно
и здраво”, што је представљало одличну инспирацију за организовање креативних активности, попут игара у школском
дворишту, ликовних изложби,
цртања на платоу те установе
на тему „Буквар дечјих права”,
међуодељенских спортских и
предметних такмичења и турнира, креативних радионица,
до маскенбала и поетске еко-ствараонице.

Према речима школског психолога Весне Николић, деца су
као и увек у свему уживала,
нарочито у неколико културних догађаја.
– До краја „Дечје недеље”
уприличили смо за ученике нижих раз ре да и пред школ це
представу под називом „Чаробна књига” у изведби београдског позоришта „Додир”, као

поклон школе и Дома културе.
Ипак, централна манифестација била је, као и досад, скупштина ђачких парламената приређена у петак, 5. октобра, овог
пута конципирана друкчије него ра ни је. Но си ла је на зив
„Филмска еко-шетња кроз Омољицу”, када је свака школа направила једноминутни видео-запис. Напослетку, за прваке

и забавиштанце припремили
смо занимљиву радионицу за
осликавање јастучница и мајица текстилним бојама – навела је Николићева.
Поред тога, ученици ОШ „Доситеј Обрадовић” учествовали
су на градском такмичењу у
атлетици и мини-атлетици. Седморо Омољчана остварило је
одличне резултате и освајањем
првих места квалификовало се
за окружно надметање.
Тако је у мини-атлетици Јован Накарада био најбољи у
трци на 60 метара, док је Лана
Јовић победила на десет пута
дужој стази, Мина Мићић у бацању вортекса, а Милица Милатов је најдаље скочила. У
класичним атлетским дисциплинама победе су извојевали
осмаци – Софија Петров (скок
удаљ), Слободан Ћирић (скок
увис) и Радомир Марковић (бацање кугле).

кућних љубимаца. Почела је
изградња атарског пута ка
Сефкерину. Месна заједница
у сарадњи с комуналним предузећем поставља сеник на излетишту Скела.

Иваново: Аугустин Калапиш,
председник Удружења банатских Бугара „Иваново–Банат”,
и Марко Гуран, директор Дома културе, учествовали су у
недељу, 7. октобра, у јавном
снимању емисије „Жикина
шареница” у Панчеву.
Јабука: Последњих дана на више локација у атару забележени су пожари изазвани паљењем стрњике. Поводом „Дечје недеље”, у петак, 5. октобра,
Месна заједница приредила је
у својим просторијама дружење и играње са аниматорима
за педесеторо малишана. Та
установа је, уз помоћ мештана, на приобалном излетишту
Скела направила рампу за спуштање и извлачење пловних
возила, а у сарадњи с ЈКП-ом
„Вод-Ком” поставила је канте
за смеће на петнаест различитих локација.
Качарево: Конкурс за учешће
на Фестивалу хумора и сатире „Дечја жаока 2018” и даље
је у току и важи за све основце с територије Панчева, а
трајаће до 24. октобра.
Омољица: Отворен је конкурс
за избор новог директора школе. Та установа је приредила
си ја сет про гра ма по во дом
„Дечје недеље”, у шта се укључила и Месна заједница. Постављене су безбедносне жице око једног игралишта.
Старчево: Градска скупштина поставила је Дарка Јешића за в. д. директора Дома
културе. Светска недеља свемира обележена је у суботу,
6. октобра, у Креативном културном клубу. Предавање поводом дана рођења Михајла
Пупина одржано је у уторак,
9. октобра, у школи. Месна
заједница је организовала дружење с малишанима уз креативну радионицу на тему другарства. Одред извиђача „Надел” освојио је треће место
на државном вишебоју у Нишу, а у суботу, 13. октобра, од
13 сати, у Дому културе биће
одржана свечана академија
поводом петнаесте годишњице те организације.

ДЕЦА ОСЛИКАВАЛА ВАТРОГАСНИ ДОМ

Веселе боје се шире
Брестовцем

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Интеракција институција и грађана
Септембарски, или 298. број
старчевачког штампаног гласила отворио је коментар уредника Петра Андрејића о успесима локалних структура, као
што су летњи програми „Дани
дружења” и успостављање интеракције институција, попут
месне управе с грађанима, а у
последњем сегменту наводи
утисак да се држава односно
влада и председник домаћински понашају нарочито у погле ду ства ра ња еко ном ских
услова као предуслова за било
какав даљи друштвени развој.
У доњем делу те стране смештена је фотографија која (поново) афирмише бицикл као
згодно превозно средство, а реч
је о екипици која се на два точка „откотрљала” новим атарским путем до Иванова.

Следе актуелности попут информације да се убудуће крв добровољно може давати само у
просторијама Црвеног крста, да
су градским одлукама забрањене
и кажњиве паљевине (рецимо,

лишћа) на улици, као и да је
Пољопривредно предузеће „Војводина” коначно добило власника – „Агромаркет” д. о. о. из Крагујевца. Ту је и редовни извештај с последње седнице месне
скупштине, на којој је, поред
осталог, донет предлог буџета
за наредну годину у износу од
преко седам милиона динара.
Наредне стране доносе фотовести, махом посвећене актуелним радовима у насељу; осморо
насумично одабраних грађана, у
оквиру редовне анкете, одговара
на питање у којим се продавницама снабдевају, док у великом
интервјуу директор ЈКП-а „Водовод и канализација” Александар Радуловић тврди да је вода
коју пијемо веома квалитетна.
У овом броју су и разговори
с командиром локалног ДВД-

а Гораном Павловим, „лицем
с насловнице” Теодором Јовић,
фолклорашицом и извиђачицом, као и с тинејџером Ненадом Омастом. „Кафенисање у
’Ђерму’” доноси присећање легендарне наставнице физике
Наде Поповић о богатом животном искуству и, поред осталог, драматичним догађајима
из Другог светског рата. Веома
су занимљиве и приче о прошлости аутора Марка Ивошевића и Далибора Мергела, из
вре ме на Ма ри је Те ре зи је и
„старчевачке републике”.
Нису изостале ни стране о
по љо при вре ди, из ви ђа штву,
спорту, школи и култури, а преузет је и текст из „Панчевца”
који говори о предстојећем јубилеју – обележавању пола века игре у Старчеву.

У последње време догађају
се неке лепе ствари у Брестовцу. То се у великој мери
односи на изглед центра тог
села, у којем је, за разлику од
неког претходног периода, све
више пријемчивих визуелних
детаља. Тако је, након бројних цветних аранжмана, недавно освануо још један маштовит израз.
Ради се о новом руху зида
Ватрогасног дома, који је досад изгледао веома ружно, јер
је био хаотично ижврљан.
Због тога су у акцију кренули ђаци виших разреда
ОШ „Олга Петров” (по двоје
из сваког одељења), предвођени наставницом ликовног

Анкицом Ереш. Њих осморо
засукало је рукаве у суботу,
6. октобра, и постојеће неукусне графите прекрило фантастичним веселим мотивима. У томе им је помогла Месна заједница, купивши боје,
док су радници ЈКП-а „Комбрест” припремили подлогу.
Деца су поменуте мурале
осликала вредно радећи пуних шест сати, а резултат је
више него очигледан и ефектан.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Представе
Четвртак, 11. октобар, 19.30, дворана Културног центра:
представа Београдског драмског позоришта „Поморанџе за
збогом”.
Субота, 13. октобар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Књига о џунгли”.

Петак, 12. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШЕН ФЕСТИВАЛ „НОВА”

ПУТОВАЊЕ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ КУЛТУРЕ
Две изложбе, два
концерта, један
перформанс и
презентација

Музика
Понедељак, 15. октобар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: солистички концерт пијанисткиње Кристине Крстић.
Четвртак, 18. октобар, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”: ученици проф. Марије Лигети Балинт приредиће заједнички концерт под називом „Магија клавира”.
Четвртак, 18. октобар, 19 сати, сцена Културног центра: концерт Ивана Динића на клавиру, под називом „Вече Франца
Листа”.
Петак, 12. октобар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт под називом „Just Bekfleš”.

Тематски програм
Уторак, 16. октобар, 20 сати, Школа цртања Дома омладине:
предавање „Култура простора” Александра Станојловића,
дипл. инж. архитектуре.

ТРИДЕСЕТ ДРУГИ ОКТОБАРСКИ САЛОН
У КОВИНУ

Панчевцу награда за
најбољу графику
Мирослав Савков, уметник
из Панчева, награђен је за
најбољу графику на тридесет другом Октобарском салону у Ковину, који се ове
године одржава у периоду од
3. октобра до 3. новембра.
Награђена графика је рађена техником дубоке штампе
(колографија) и део је серије виртуелних портрета насталих 2018. године.
– Веровао сам да је мој рад
квалитетан, па сам се надао
некој похвали. Пријатно ме
је изненадила вест програмског уредника Вендела Ваштага, који је потврдио да је
и жири у саставу Никола Шуица, Дања Текић и Јована Вујовић у одлуци за награду
био једногласан – рекао је
Савков.
У најужој селекцији нашло
се тридесет седам аутора из
целе Србије, а учествовали
су и Панчевци Дејан Ратко-

МОЈ

вић, Небојша Јоцић и Милан Манић.
На Октобарском салону у
Ковину презентовано је савремено уметничко стваралаштво кроз сликарство, вајарство и графику, као и уметничко изражавање путем савремених медија.

избор МОЈ

Сакривено лице
Валентина Марић,
медицинска сестра
КЊИГА: Мој избор ових дана је роман „Хари Потер: Сви
знамо Харија”, а наравно и
серија књига шкотске књижевнице Џ. К. Роулинг, које
припадају фантастици и мистерији. Препоручујем свима онима који нису отпутовали у свет чаробњака да то
што пре учине. Читала сам
их као мала, а касније изнова и изнова. Књиге су писане
у трећем лицу, с Харијевог
гледишта, тако да сам се и
ја, као и многи други, дубоко
повезала с његовим ликом.
ФИЛМ: „Сакривено лице”
(„La Cara Oculta”) јесте колумбијско-шпански трилер,
коме се придодају и мистерија и драма. Нећу много
откривати, јер је за трилере
довољан мали тизер. Адријан је атрактивни диригент
филхармонијског оркестра
у Боготи. Његова девојка,
која сумња да је он вара, нестаје без трага. Поред музике, Адријан налази утеху и
у лепој служавки Фабијани,
али нестала девојка је све
присутнија у њиховим животима, а он тога није свестан.

Учествовали гости из
Италије, Аустрије,
САД, Шведске
и Јужне Кореје
Фестивал „Нова”, који већ четврту годину организује удружење „КомуникАрт”, одржан је
од 2. до 12. октобра у Панчеву,
Ковину и Београду.
Ма ни фе ста ци ја је по че ла
отварањем велике интернационалне изложбе под називом
„Европско наслеђе у савременом ауторском стрипу и илустрацији” у старом биоскопу
„Војводина”, на којој је своје
радове представило четрдесет
двоје аутора из двадесет пет земаља. Гости свечаног отварања
били су стрип-цртачи Алберто
Коради (Италија), Томас Фацинек (Аустрија), Никлас Нензен (Шведска), Џоел Вајт (САД)
и бројни домаћи аутори, попут
Александра Зографа, Ане Петровић, Бориса Станића, Данила Милошева Wостока, Дарка
Дацовића, Драгане Купрешанин, Кејт Возницки и Владана
Николића. Изложбу је отворио
Јоханес Иршик, председник
кластера EUNIC Србија.
– Веома је важно што на
стрип и илустрацију као културну баштину која је део европског идентитета указујемо пажњу у Години европског културног наслеђа. Откако сам пре
три године дошао у Србију,
имао сам прилику да Панчево
доживим као својеврсну престоницу стрипа. Ово је заиста
право место и прилика да аутори из чак двадесет пет земаља представе своје радове. Верујем да ће размена креативне
енергије резултирати и будућом сарадњом на новим пројектима у којима ћемо сви уживати – рекао је Иршик.
Према речима Саше Ракезића, се лек то ра ово го ди шњег
стрип-програма, главна идеја
је била позвати што већи број
аутора како би се пружио прави увид у то шта је европско
наслеђе и како се може посматрати кроз различите перспективе.
– Представљени су радови
аутора из земаља Европске уније, као и оних које тек треба да
постану чланице, као што је
случај са Србијом. Бројни аутори из неевропских земаља из
свог угла су дали одговор на то
шта је европско наслеђе. Неки
аутори су били веома критични, с обзиром на ситуацију у
Европи, која је у овом моменту врло узбуркана, јер веома
популистички политичари владају у већем делу континента.
Има радова који се односе на
то како је европско наслеђе

преломљено кроз данашњи тренутак и данашњу културу, као
и оних који су веома критички
настројени у односу на оно што
је Европа представљала некада и нарочито на овај моменат, који је врло узнемиравајућ – рекао је Ракезић.
Он је истакао да је задовољан
селекцијом цртача и илустратора, јер су сви имали да кажу нешто и када је политичка ситуација и културна сцена у питању.
С друге стране, како он наводи,
они су били и веома критични и
о целокупној ситуацији промишљали на смислен начин.
Томас Фацинек, илустратор
из Аустрије, један је од аутора

Оснивачица фестивала „Нова” Моника Хусар Токин изразила је велико задовољство
што је овако велику изложбу,
интернационалног карактера,
самостално организовало удружење „КомуникАрт”. Прикупљање радова је трајало око
годину дана и на том пројекту су радили Саша Ракезић
(Александар Зограф), Снежана Ћурувија, која је продуцирала изложбу и урадила каталог, и Павле Халупа, дизајнер
каталога.
Наредног дана у кафеу „Галерија” отворена је изложба
стрипова двојице иностраних
стрип-цртача: Никласа Нензе-

поруку, већ су отворени за интерпретацију.
Саша Ракезић је у оквиру
овог дешавања одржао посебан
„ГРРР! Програм”, намењен гостима и младим стрип-ауторима из Србије.
У петак, 5. октобра, у старом
биоскопу „Војводина” сјајан перформанс је одржала италијанска театарска трупа „Laminarie”. Ова угледна трупа из Болоње представила се перформансом „Dentro le cose”, који је
инспирисан уметношћу Џексона Полока, Варлама Шаламова
и Константина Бранкушија.
Последњег дана фестивала
„Нова” у Народном музеју у

чији се рад нашао на великој
интернационалној изложби и
он је такође истакао колико су
у презентовању европског наслеђа битни сви сегменти. Његов рад садржи различите елементе, као што су питање очувања животне средине, миграције, едукација, стара култура
и сл. Он је објаснио да су за
Европу најкарактеристичнија
управо кретања која су током
векова доносила велике промене.
– Веома ми је драго што свој
рад могу да поделим с другим
уметницима, као и да видим
неки другачији приступ и технике. Неке радове мораш дуже да посматраш да би схватио шта је аутор желео да каже, а неки су веома директни.
У сваком случају, и ако се не
познајемо, сви ми причамо о
истим стварима – нагласио је
Томас Фацинек.

на из Шведске и Џоела Вајта
из САД.
Џоел Вајт је посетио некадашњу Југославију 1993. године
и та посета је на њега оставила
велики утисак. Након неколико година почео је да црта и
направио је причу о Војводини
базирану на причама из периода Првог светског рата, али је
томе додао још неке цртеже
који су настали неколико година касније.
– Цртежи су засновани на
причама и стварима које ја нисам лично искусио. Ово је био
једини начин да изразим оно
што сам доживео приликом прве посете Србији – рекао је Вајт.
Други аутор, Никлас Нензен
из Шведске, у свом раду је користио симболе и његова дела
осликавају мистериозну атмосферу елементима енигме, којом је фасциниран. Како он истиче, његови радови не носе

Панчеву на програму је био
специјалан концерт аустријскоиранског састава „Gabbeh”, који је публици пружио невероватан ужитак необичним приступом музици. Ово музичко
путовање провело је присутне
од древне Персије до модерног Беча. Састав чине Иранка
с канадским пасошем, вокалисткиња Golnar Shayhar, Mona Matbou Riahi на кларинету
и Аустријанац Manu Mayr на
контрабасу.
Фестивал „Нова” је одржан
уз покровитељство Министарства културе и информисања
Ре пу бли ке Ср би је и По кра јинског секретаријата за културу, информисање и одно се
с верским заједницама, а уз
подршку Аустријског културног фо рума и Италијанског
института за културу у Бео граду.

ИЗЛОЖБА О МИЛОШУ ЦРЊАНСКОМ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
СЕРИЈА „Westworld” је буквално свуда. Сви је прате и нонстоп коментаришу на интернету. Са свега десет снимљених епизода, ова ултраамбициозна, прескупа и врло маштовита драма направила је
прави бум у свету! „Westworld”
нас увлачи у алтернативну будућност у којој пратимо дешавања унутар једног тематског
„забавног” парка, који посећују бројни имућни људи с циљем да се мало опусте и играју каубоја. „Westworld” је заправо један огроман мултифункционални објекат, смештен ко зна где и колико далеко у будућности. Овај простор је испуњен напредним роботима, „домаћинима”, који су
програмирани да испуњавају
сваку жељу посетилаца.

И сви боли, у јесени, заћуте
Поводом обележавања 125 година од рођења Милоша Црњанског (1893–1977), песника,
приповедача, романсијера и
драмског писца, у читаоници
Градске библиотеке приређена је изложба. Ауторка је Љиљана Дракшан, виши библиотекар.
Поставка хронолошки представља прва дела писца, а то
су драма „Маска”, објављена
1918. године, поезија „Лирика
Итаке” (1919), која је израз послератне духовне климе, разочарања и клонућа, збирка приповедака „Приче о мушком”
(1920) и кратки лирски роман
„Днев ник о Чар но је ви ћу”

(1921), у којем се призори из
рата мешају с предратним сећањима.
Други део поставке представља почетак дипломатске службе и активног укључивања у
политику и одлазак у Берлин
1928. године. Последње велико дело М. Црњанског јесте
„Роман о Лондону”, а посетиоци ће се подсетити да је то био
најбољи роман у 1971. години,
када је књижевник добио НИНову награду.
Из Завичајног фонда Библиотеке као посебна целина на
поставци издвајају се дела овог
писца на француском језику:
„Љубав у Тоскани”, „Дневник

о Чарнојевићу”, „Ламент над
Београдом”, „Роман о Лондону”, „Сеобе”, „Књига о Немачкој” из 1931. године. Посебно
је осветљен период од годину
дана (1921–1922) када је писац са супругом Видом живео
у Панчеву. Црњански је у панчевачкој гимназији предавао
историју, земљопис и гимнастику. Волео је спорт и био је
фудбалер у фудбалском тиму
„Банат”. Каријеру жустрог и
пргавог фудбалера завршио је
у 29. години живота. Завичајну поставку допуњује и дело
„О Банату и Банаћанима”, где
је цитиран део из „Апотеоза” у
славу Банаћана.

Из ло жбу до пу њу ју број не
фотографије из породичног
албума (мајка Марија Вујић,
отац То ма Цр њан ски, Ви да
Ружић касније Црњански, родна кућа у Чонграду), фотографије из Лондона, с пријате љи ма пи сци ма, до де ла
НИН-ове награде, факсимил
рукописа, као и стихови из
изузетне лирике.

Страну припремила

Мирјана
Марић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ СКУТЕР
piaggio free неисправан, 200 евра, моб.
064/134-91-30 (СМС)
МАЗДА МХ3 16, 16 В,
1991. годиште, власник. 063/848-62-45,
065/659-58-01.
(267236)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25.
(267657)
ЈУГО корал 1.1, 2003,
атестиран плин, регистрован, 500 евра,
очуван.
064/243-84-52.
(267812)
ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В,
металик зелени, алуфелне, одличан, власник. 064/856-60-65.
(267819)
ПРОДАЈЕМ опел кадет каравна, нерегистрован, у возном
стању, 200 евра.
062/388-133.
(267859)
ОПЕЛ зафира продајем, мењам, I, 2012,
1.7 дизел.
063/244-674.
(267907)
ПРОДАЈЕМ четири
точка са унвиерзалним (М+С) гумама
165 х 70 х 13.
061/181-60-44.
(267859)
АСТРА Г караван, 1.6,
са плином, 2001, регисрован, гаражиран,
власник. 063/345-837.
(2676269
ОКТАВИЈА А 4, 1.9
ТДИ, 2008, власник,
регистрован, гаражиран. 063/345-837.
(267626)
ПУНТО 2004, бензинплин, клима, тек регистрован, атестиран, 3
В, 1.300 евра.
063/895-45-80.
(267678)

АУДИ А 6, 1997, 2.5,
караван, власник,
1.100 евра. 063/81248-62. 267663)
ПУНТО 2004, бензинплин, клима, тек регистрован, 3 В, 1.300
евра. 063/895-45-80.
(267678)
ШКОДА фабија 1.4,
бензинац, 2003, годиште, први власник,
купљена у салону, гаражирана, прешла
89.000 у салону, гаражирана, прешла
89.000 км. 065/25165-38, 062/886-33-23,
013/251-65-38.
(267680)
ПРОДАЈЕМ ситроен Ц
3, 2007. 063/177-5048. (267684)
РЕНО меган, 2007,
дизел, 106 кс, 6 брзина, 2/3 врата, 2.950
евра, власник.
064/246-05-71.
(267723)
ПРОДАЈЕМ форд
ескорт караван, 1.9,
1997. годиште.
065/510-52-56.
(267740)
ЈУГО 45, 1997. годиште, регистрован до
краја 2018. Тел.
062245-726. (267743)
ГОЛФ 3, 1995. регистрован, 1.4 и, 2000.
регистрован. 06383748-34. (267751
ПУНТО 3, 1.3, мултиџет дизел, 2005, петора врата, фул опрема,
на име. 064/587-5024. (267760)
СТИЛО 1.9 дизел,
2002. годиште, петора
врата, сва опрема.
064/587-50-24.
(267776)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ,
2001, петора врата, у
првој боји, фул опрема, на име. 064/58750-24. (1267776)
ПЕЖО 307, 1.6, 2001,
децембар, петора
врата, фул опрема, у
првој боји, 156.000
км, на име. 064/58750-24. (1267776)

ОГЛАСИ

ЛАГУНА 1.9, ДТИ,
2006, тек регистрован, рестајлинг, алу
фелне, изузетан, повољно. 064123-63-65.
(267794)
ВОЗИЛА

13

marketing@pancevac-online.rs

ПРИКОЛИЦА кикинда, сетвоспремач,
дворедни шпартач и
круњач-прекрупач.
063/887-23-82.
(267556)
ГАРАЖЕ

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(260599)
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја делова, долазим
на адресу. 063/78282-69, 061/211-59-15.
(260599)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25. (4785)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању од
70 до 2.000 евра.
062/193-36-05.(4785)
КУПУЈЕМ возила, стање небитно, исплата
реална, до 500 евра.
060/135-08-48. (4785)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ приколицу 3 тоне, дубрава,
киперка; прскалица
морава 400 литара,
растуривач ферти 250
кг, круњач-оџаци.
013/315-861,
063/749-17-45.
(267802)
ПРОДАЈЕМ тракторску рото-фрезу 1.80
метара, ИМТ, тип
612, 838. Тел.
060/632-55-11.
(267846)
ТРАКТОР 533, фергусон у добром стању,
регистрован,
власник.
063/823-29-61.
(267770)

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу у центру града.
063/289-336.
(267636)
ПРОДАЈЕМ укњижену
гаражу на Котежу 2,
на углу код Пиваре.
063/354-221.
(267654)
ГАРАЖУ дуплу 30 м2,
издајем: струја, грејање гратис, зидана, Тесла. 061/225-16-43.
(267854)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ гаражу на Тесли, 25 м2.
063/313-848.
(267878)
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, замрзивач и
половни делови од
веш-машина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(267714)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квалитетно преснимавам
на ДВД. 343-563,
063/288-278.
(267616)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера,
даљинских, монитора.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463, 063/87738-21. (267912)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КРЕКА ВЕСО пећ,
очувана, повољно,
хитно. 064/282-42-38.
(267822)
ПРОДАЈЕМ машину
за прављење папирних џакова, обука и
купци обезбеђени.
Тел. 064/424-95-10.
(267154)
РАСПРОДАЈА кока
носиља у пуној носивости са фарме „Дабић” у Панчеву, по
цени од 200 динара
комад. Упис вршимо
за 13. октобар 2018.
013/377-901.
(266977)
НА ПРОДАЈУ фрижидер, замрзивач фиокар, пећ на дрва.
060/750-70-65.
(267661)
КЛИК-КЛАК лежајеви, нови, од 12.900.
Избор мебла
по жељи.
060/600-14-52.
(267662)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице
од 1.500, столови од
4.500. 060/600-14-52.
(267662)
ХИЛТИ ТЕ 76, штемује и буши, 160 евра,
хитно. 063/812-48-62.
(267663)

КУПУЈЕМ металне резервоаре за гориво од
2.500 – 3.500 литара.
064/112-20-70.
(267641)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешчи, лукле. 331586, 063/805-74-60.
(267647)
ЧАМАЦ са кабином,
9 метара, повољно.
Тел. 061/296-68-12.
(267653)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, гаранција, повољно. 063/89800-82. (267608)
ТОПЛОТНЕ пумпе високог квалитета израде (70 – 400 м2), најекономичније грејање.
062/118-26-81.
(267609)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонт5оване ТА
пећи (2, 3, 4, 6 кв),
достава, монтажа, гаранција, врло повољно. 061/641-30-36.
(267610)
РЕГАЛ, тросед, двосед, фотеља, француски лежај, повољно.
069352-15-43.
(267623)
ОРМАРИ, душек, комода, витрина, сто,
столићи, столице, грејалице, покућство.
065/353-07-57.
(267677)
ПРОДАЈЕМ балирану
детелину, две дебела
свинчета. 013/632197. (267679)
ПРОДАЈЕМ нов бојлер 50 л и фрижидер
LG. 063/177-50-48,
062/106-87-70.
(267684)
ПРОДАЈЕМ замрзивач, радни сто и инв.
Колица.
Тел. 062/822-35-03.
(267688)
ДВА ГРАЂЕВИНСКА
плаца, укњижена,
ограђена, 5 ари + 4.5
ара под воћем.
063/805-63-54.
(267699)

ТВ половни 37, 55, 67.
066/348-975.
(267695)
КОТАО на чврсто гориво „термомонт”
ТКК 23 и ел. Котао
ЕИ, 24 кв. Тел. 370353. (267704)
НА ПРОДАЈУ јарићи и
јарац алпинац. Тел.
065/961-92-14.
л(267708)
ЛАПТОП asus X55A –
SX044, мало коришћен, тросед на развлачење. Тел. 063386323. л(267709)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ
3.5 кв, ремонтована,
повољно. 063238-1706. (267727)
ТА пећ 3 кв, аутогене
боце, ел. Мотор север. 013/2ж348.-453.
(267726)
ПРАСИЋИ,, јагањци
на продају. Вршим
услужно печење на
дрва, ражањ. Повољно. 064/997-79-09.
(267735)
НОВИЈИ шпорет струја-плин-гас, фрижидер 280 л, судо-машина, веш-машина,
укаона гарнитура,
двосед, ципеларник.
Тел. 063/861-82-66.
(267745)
ПРОДАЈЕМ 12 кубика
буковог дрвета, пећ
на дрва и угаљ и ТА
пећ, уљани радијатор.
366-474, 061/660-8014. (267782)
КОНТРАБАС чешки
¾. 063/887-23-82.
л(267796)
ПРОДАЈЕМ гарнитуру
– двосед, тросед, фотељу, 100 евра.
064/014-81-42.
(267789)
ФРИЖИДЕР са замрзивачем, самоотапајући. Екстра очуван.
069/417-41-20.
(267719)
БАЛИРАНА детелина,
прасићи на продају.
Мића. 064/303-28-68.
(267923)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, судопера
нова, 3.000 динара.
371-568, 063/773-4597. (267876)
ПРОДАЈЕМ фрижидер комбинацију,
веш-машину, може
ваше неисправно.
064/129-73-60,
013/346-790.
(267857)
ПРОДАЈЕМ полован
намештај, ТА пећ,
порцелан, кристал,
књиге, разни алат.
Тел. 063/690-569.
(267865)
ПРОДАЈЕМ две глодалице и струг за метал, увоз из Немачке.
Тел. 060/010-22-73.
(267881)
АНТИБАКТЕРИЈСКО,
дезинфекционо, дубинско прање намештаја и тепиха у вашем стану. 066/001050. (267882)
ТА пећ 3.5 кв,. Магнохром, одлично стање, са колицима, 100
евра. 063/715-45-52,
063/814-35-26.
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, 2, 3, 4,
6 к в, достава, монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335930. (267885)
ПРОДАЈЕМ старе греде, цигле и тучану
пећ. 063/771-62-15
ПРОДАЈЕМ кукуруз у
џаковима, 50 кг, 850
динара. Тел. 063/3112177. (267914)
ПРОДАЈЕМ меснату
прасад, могућност
клања и резервисања.
Тел. 063/311-277.
(267914)
НА ПРОДАЈУ коза и
јарићи. Тел. 064/97565-90. (267805)
ПРОДАЈЕМ веш-машину горење, новији
тип у одличном стању, са гаранцијом.
013/361-361,
064/122-68-05.
(267811)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

СМЕДЕРЕВАЦ, сточић
за ТВ, собни сточић
масиван, полице жичане – пулт. 061/15005-03. (267801)
КУПОПРОДАЈА, повољно очуван лежај за
седење и спавање,
5.000 динара.
060/551-64-50.
(267836)
ПРОДАЈЕМ два нова
кревета са душецима.
Тел. 063/801-60-43.
(267838)

КУПУЈЕМО обојене
метале, гвожђе, алуминијум, олово, вешмашине, замрзиваче,
телевизоре, шпорете.
061/206-26-24.
(267831)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре,
долазим. 061/321-7793. (2678719

Н А ПРОДАЈУ укњижени грађевински
плацеви, Стрелиште.
064/119-04-31.
(267732)
СКРОБАРА, грађевинско земљиште, 124
ара. Тел. 063/325КУПОПРОДАЈА
566. (267744)
ПОТРАЖЊА
ВОЈЛОВИЦА, две лепе куће на 7 ари, трофазна, канализација,
КУПУЈЕМ полован на38.000 фиксно. (49),
мештај, плинске боце,
062/226-901.
КУ
ПУ
ЈЕМ:
пер
је,
ста
ТА пећи, старо гвожђе
(267774)
и остало. 066/900-79- рински намештај, сатове, стари новац, си- ВИШЕ повољних кућа
04. (267597)
фон флаше, играчке,
у селима – Дебељача,
КУПУЈЕМ значке, орстрипове, стро покућ- Качарево и др. „Мудење, медаље, новац, ство. 063/705-18-18,
станг” (49), 062/226сатове, пенкала. Тел.
335-930, 335-974.
901. (267774)
013/313-458, 063/199- (267885)
НОВА МИСА, три ета60-36, 064/481-14-77.
КУПУЈЕМ ТА пећи, ис- же 6 х 10, изворно,
(267605)
правност није битна.
56.000. (49), „Му064/366-57-87, 335станг”, 069/226-66930. (267887)
58. (267774)
КУПУЈЕМ старо гвоПРОДАЈЕМ спратну
жђе, фрижидере, закућу, Максима Гормрзиваче, веш-маши- ког, плац 3.8 ара.
не. 064/158-44-10,
063/301-360.
063/101-11-47.
(267777)
(267916)
СПРАТНА кућа, Стрелиште, три стамбене
КУПУЈЕМ ТА пећи, поцелине, 243 м2, 102
лован намештај, стом2, 39 м2, 90.000 евра.
ПАНЧЕВАЦ
лице, гарнитуре, оста064/348-05-68.
ло покућство.
телефон: 013/301-150 (267778)
061/14938-93.
БЛИЗУ центра, салон(267608)
ска кућа, 7.8 ари,
95.000; Горњи град,
кућа за адаптацију 5
ари, 50.000, договор.
„Лајф”, 061662-91-48.
(267784)
ПОЛА ланца земље,
стари црепајски пут,
плац на Караули 8
ари. 063/887-123-82.
(267796)
ИВАНОВО, 60 м2 7,5
ари плаца, сређена,
укњижена. 063/372428. (266112)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
КУПУЈЕМ исправне и
СТРЕЛИШТЕ, кућа 95
неисправне ТА пећи,
ПОНУДА
м2, подрум, гаража,
долазак, исплата одшупа (огрев), 3 ара.
мах. 061/641-30-36.
064/407-73-77,
(267610)
063/850-97-19. (и)
КУПУЈЕМ исправне,
ЈАБУЧКИ пут, плац 4
ПРОДАЈЕМ плац на
неисправне ТА пећи,
ара, 80.000 евра, баКудељарцу.
компензује ремонторака за становање
062/976-85-76.
ване за половне. До100 евра.
(265278)
лазак. 062/150-68-54. 069/213-97-37.
МРАМОРАК, хитна
(267807)
(267675)
продаја или замена
комфорне куће.
069/255-87-86.
(266652)
ПРОДАЈЕМ кућу, легализовану на Кудељарцу, на 9 ари плаца. 064/040-82-72.
(266636)
НОВА КУЋА, Јабучки
КУПУЈЕМ гвожђе, ста- пут, 86 м2, усељива,
ПРОДАЈЕМ кућу са
ре веш-машине, замр- укњижена, власник.
парцелом у Скореновзиваче, акумулаторе,
065/258-87-77.
цу. 064/366-92-92,
каблове и остали ме(267700)
063/160-50-78.
тални отпад. 060/521- ОМОЉИЦА, кућа са
(267138)
93-40. (267829)
локалом, 25.000; Миса ПРОДАЈЕМ четири
КУПУЈЕМО гвожђе,
и Тесла, три етаже,
ланца земље на маметале, замрзуиваче,
70.000. (338), „Јанко- лом Наделу.
веш-машине, телевивић”, 348-025.
063/241-7589.
зоре, сав остали мел(267711)
(267004)
тални отпад, долазим. БАВАНИШТАНСКИ
ВОЈЛОВИЦА, пољо061/322-04-94.
пут, нова кућа, усељи- привредно земљиште,
КУПУЈЕМ алате и пова, укњижена, 5 ари,
30 ари, дозвољена
лован намештај, ис25.000. (679), „Трем
градња. Братства јеплата реална.
01”, 063836-23-83.
динства, други про060/135-08-48. (3785) (267713)
сек. 366-234.

ХИТНО продајем
плац на Старом Тамишу, II ред. Тел.
060/714-81-38.
(267414)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска, преко пруге,
пола под воћем.
064/113-47-76.
(267480)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу у Иванову, 29.
новембра бр. 80.
062/415-359.
(267511)
ЦЕНТАР, кућа Ослобођења 44, 3.2 ара,
власник, продајем.
062/465-777.
(267593)
КУЋА, Омољица, легализована, усељива,
65 м2, 6.5 ари, помоћни објекти. 064/96100-70. (267601)
НОВА КУЋА, центар,
са лепим двориштем,
за бизнис, уживање,
196 м2, власник,
12.50, договор.
063/232-757.(266763)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, стара кућа 70 м2,
нови помоћни објекат
50 м2, укњижен.
065/503-70-35.
(267594)
ПРОДАЈЕМ кућу, нова Миса, и квалитетне
подне плочице, власник. 064/221-36-12.
(267615)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
продавницу, мењам
кућу у Омољици за
Панчево. 064/808-7453. (267617)
МАЂАРСКА, Томпа,
кућа на главном путу,
5 км од граничног
прелаза Келебија,с а
16 ари плаца, Погодно за отварање фирме и решавања ЕУ докумената, 10.000
евра. 069/180-50-05.
(267618)

ПРОДАЈЕМ грађевински плац, око 5 ари,
преко пута код нове
„Утве”.
064/270-64-93.
Софија. (267632)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу, са
воћњаком, у Војловици, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(267634)

КУЋА, Горњи град, 47
+ 32 м2, три ара, само
25.000, хитно. Тел.
065/513-87-30.
(267666)
ПРОДАЈЕМ повољно
плац у Банатском Новом Селу, центар.
060/615-10-24.
(267670)
КУЋА, Стрелиште, 53
м2 + помоћне просторије, 27 м2, легализовано, на 3 ара,
22.000. 063/771-4224. (267639)
ОМОЉИЦА, плац
11.5 ари, објекат од
200 м2, у изградњи,
гаража, струја,в ода.
064/260-05-34.
(267651)
КУЋА, Котеж 1, двострано оријентисана,
идеална за две породице, 3,2 ара плаца,
106.000 евра. „Гоца”,
063/899-70-00.
(267650)
ЦЕНТАР, Карађорђева, 120 м2, 5 ари, две
засебне јединице,
хитно, 75.000. „Гоца”,
063/899-70-00.
(267650)
КУЋА за рушење на 8
ари, Доњи град,
52.000 евра. „Гоца”,
063/899-70-00.
(267650)
КУЋА, 110 м2, друга
градска зона, одлична
локација, погодно за
предузетништво,
градњу. 064/387-9470. (267804)
ЦАРА ДУШАНА 73,
стара кућа за рушење.
Плац 8 ари, фронт 12
метара, 51.000 евра.
063/820-53-34.
(267832)
ПРОДАЈЕМ њиву на
старом црепајском
путу и њиву на Кудељарском насипу, прва
Охридска. Звати после 15 сати. 311-375.
(267813)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Војловици, две стамбене јединице, ЦГ.
013/348-137,
062/348-137.
(267815)
ПРОДАЈЕМ део куће
у центру града, повољно. 064/548-2929. (267816)
БАВАНИШТАНСКИ,
викендица, 30 ари до
асвалта, трофазна,
бунар, воће. 064/49300-47. (267799)
КУЋА на продају, стара Миса. 069/223-2425. (267823)
ПРОДАЈЕМ воћњак
18 ари, Кудељарски
наси, ограђен, уређен, 1/1 063/472-669.
(267823)
СТАРА кућа, Синђелићева 89. Плац 11
ари, фронт 19.50 метара. Дозвољене све
врсте градње, 48.000
евра 063/820-53-34.
(267832)
КУЋА на Стрелишту,
90 м2 + 26 м2, 27.000
евра. Власник. После
15 сати. 064/009-1537. (267835)
ПРЕЛЕПА кућа, Кудељарац, 120 м2, 2,3
ара, 55.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(267836)

ЦАРА ЛАЗАРА, одлична, 120 м2, 4.5
ара, гаража, 82.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(267836)
БЛИЗИНА центра,
екстра сређена, 220
м2, две јединице, 2
ара, 100.000 евра,
може замена станови.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(267836)

ДЕО куће, 68 м2, посебан улаз, 13.000
евра, Миса. Козарачка 10. Тел. 063/80407-85. (275899)
ПЛАЦ 7 ари, са три
куће, посебне стамбене јединице, 1/1, 100
м2 + 70 м2 + 65 м2.
Тел. 063/804-07-85,
договор. (267899)
КОМПЛЕТНО реновирана кућа, 7. јули, ЕГ,
клима. 064/424-71-26.

НА ПРОДАЈУ два ланца земље у Качареву.
Тел. 601-281.
(267847)

ЈАБУКА, двособна, 64
м2, 4 ара плаца, чврста градња, 20.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(267832)

ТЕСЛА, кућа, 90 м2,
3.5 ара, одлична локација, 55.000. „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(267867)
ТЕСЛА, кућа 60 м2,
плац 1.8 ара, може
замена, 36.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(267867)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу, екстра локација за бизнис, становање и инвеститоре. 066/001050. (267882)
КУЋА, Банатско Ново
Село са плацем 19
ари. 063/887-84-00,
066/887-84-00.
(267895)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, 110 м2, 13 ари,
плин, четворособна,
23.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
КУЋА 100 м2, реновирана, 4 ара, 25.000
евра, 1/1, Миса, Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85.
МОНТАЖНА кућа, 70
м2, 2.5 ара, нова, усељива, 17.000 евра.
Миса, Козарачка 10.
Тел. 063/804-07-85.
(275899)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 1, 42 м2 + поткровље, 37.000 евра.
061/316-06-18 или viber. (СМС)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка
Зрењанина, власник.
061/382-88-88.
(267287)
ОМОЉИЦА, центар,
једноипособан стан,
плац код бање, 7.6 ари.
064/021-19-31. (и)
ПРОДАЈЕМ станове у
Светозара Милетића
5 и Војводе Радомира
Путника 27/1. Контакт: Маријана,
063/693-944. (ф)
ЦЕНТАР, новоградња,
47 м2, III спрат, лифт,
паркинг, гаража 14
м2, гас, власник,
укњижен. 063/449798. (267604)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру
Панчева. 060/505-5425. (267635)
КОТЕЖ 1, лукс стан,
63 м2, III, 42.000 евра.
(908), „Concept centar”, 063/870-74-56.
(267671)

Петак, 12. октобар 2018.

ТЕСЛА, једнособан,
34 м2, ВП, ТА, одличан, 25.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(267746)
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, II, ЕГ + галерија,
28.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(267746)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 64 м2, III, ЦГ,
32.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(267746)
ЈАБУКА, стан једнособан и локал са инвентаром, власник, уњижено. 063/351-709.
(267753)
ПРОДАЈЕМ једнособан комфоран стан са
доживотним плодоужитком, 13.000 евра,
бабе и деде вас рођендански поклон за
ваше унуче. 063/10294-16. (267758)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан, 37 м2, у
строгом центру, III
спрат, ЦГ. 063/71648-68. (267769)
ГОРЊИ ГРАД, двоипособан, новоградња,
60 м2, приземље,
39.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(267774)
СОДАРА, трособан,
75 м2, ЦГ, VI, добра
зграда, два лифта,
37.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(267774)
ТЕСЛА, двособан, 61
м2, VII, светао,
29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(267774)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, ЦГ, II,
27.000; једнособан,
ЦГ; 17.000. (49), „Мустанг”, 062/226901.(267774)
СТРОГИ центар, сређена намештена гарсоњера, III, 20 м2,
16.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(267774)
КОТЕЖ 1, мањи двоипособан, 62 м2, II,
ЦГ, изворно, 35.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58
(267772)
КОТЕЖ 1, двособан,
ВП, ЦГ, 58 м2, 31.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58
(267772)
ТАМИШ капија, јкеднособан, 39 м2, IV,
ЦГ, лифт, 30.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58
(267772)
МАРГИТА, трособан,
III, 77 м2, плин, припадајући таван,
42.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58
(267772)
ТРОСОБАН, велика
тераса, укњижен, први ТЕСЛА, двособан, 53
спрат, стара Миса, по- м2, IV, сређен, ТА,
вољно. (470), „Дива”,
27.000. (49), „Му345-534,
станг”,
064/246-05-71.
064/151-18-93.
(267723)
(267774)
ДВОСОБАН, Содара,
СТРОГИ центар, једЦГ, први спрат, усенособан са галеријом,
љив. (470), „Дива”,
16 м2, 11.000. (49),
345-534, 064/246-05- „Мустанг”, 064/15171. (267723)
18-93. (267774)

ОМОЉИЦА, строги
центар, једноипособан
ПОНУДА
стан, плац код бање,
7,6 ари. 064/021-19ЦЕНТАР, лукс стан, 48 31. (и)
м2, ТА, III, 33.000
СИНЂЕЛИЋЕВО насеевра. (908), „Concept
ље, двособан, 61 м2, II,
centar”, 063/870-74гаража, подрум, ЦГ
56. (267671)
гас. (188), „UnaDalli”,
НОВА МИСА, 70 м2, II 064/255-87-50.
(267707)
спрат, очуван, ЦГ,
35.000 евра. (908),
НОВА МИСА, двоипо„Concept centar”,
собан, 68 м2, ЦГ, II,
063/870-74-56.
35.000. (188), „Una(267671)
Dalli”, 064/255-87-50.
(267707)
КОТЕЖ 2, лукс стан,
67 м2, II, ЦГ, 54.000
ТЕСЛА, новоградња, I,
евра. (908), „Concept
50 м2, етажно грејање,
centar”, 063/870-74лифт. (188), „UnaDal56. (267671)
li”, 064/255-87-50.
(267707)
ПРОДАЈЕМ стан, 1.0,
ПГ, клима, интерфон, ТЕСЛА, новија градња,
подрум, Котеж 2.
четворособан, 110 м2,
064/562-97-52
65.000. (188), „Una(267640)
Dalli”, 064/255-87-50.
КОТЕЖ, 58 м2, двосо- (267707)
бан, 34.000; 115 м2,
ЦЕНТАР, 3.0, I,
трособан, 56.000. „Го- 40.000; гарсоњера, 24,
ца”, 063/899-77-00.
19.500; једнособан,
(267650)
31, ТА, 21.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
СТРЕЛИШТЕ, 64 м2,
двоипособан, изворно (267711)
стање, хитно, 30.000.
МИСА, I, 55, 27.000;
„Гоца”, 063/899-77шири центар, улично,
00. (267650)
34.000, 15.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(267711)
ХИТНО. Стрелиште, 37
м2, ЦГ, ПР, 20.000.
063/836-23-83. (679),
„Трем 01”. (267714)
ТРОСОБАН, Содара,
74 м2, ЦГ, I, 65 м2, ЦГ,
V, 43.000. 063/836-2383. (679), „Трем 01”.
(267320)
НОВА МИСА, 40, II,
Та, 20.000.
063/836-23-83. (679),
ЦЕНТАР, дворишни
„Трем 01”.
стан, 50 м2, 20.000; 60 (267320)
м2, 27.000. „Гоца”,
КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, V,
063/899-77-00.
Радова зграда, за ре(267650)
новирање. 063/83623-83. (679), „Трем
01”. (267320)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан, 48 м2, Карађорђева 13, 38.000
евра. 065/849-71-94.
(267715)
ЈЕДНОСОБАН, Тесла,
ЦГ, 32 м2, 24.000 евра,
договор. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(267331)
ДВОСОБАН, Котеж од
ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, 64 м2, 31.000 евра – 33.000
двоипособан, 39.000; евра, 57 + 6 м2. (470),
трособан, 71 м2,
„Дива”, 345-534,
45.000. „Гоца”,
064/246-05-71.
063/899-77-00.
(267723)
(267650)
СТАНОВИ

ТЕСЛА, 38 м2, једнособан, 19.000; 25 м2,
20.000; 40 м2, двособан, 22.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(267650)
ТЕСЛА, 52 м2, двособан, реновиран,
39.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(267650)
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ЗЕЛЕНГОРА, двособан, 38 м2, ТА, III,
22.500. (49), „Мустанг”, 064/151-1893. (267774)
ДУПЛЕКС, 243 м2, први спрат, у близини
„Авив парка”, 55.000
евра. 064/348-05-68.
(267778)
ДВА СТАНА у кући,
88 м2, 3.0 и 39 м2, 1.0,
близу „Авив парка”.
064/348-05-68.
(267778)
СОДАРА, реновиран
трособан, ПВЦ, ЦГ, V,
лифт, 43.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(267784)
КОТЕЖ 2, двособан,
III, CG, 33.000; Тесла,
једнособан, IV, ЦГ,
лифт, 24.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (267784)
СТРОГИ центар, 45
м2, мањи двособан,
ЦГ, VI, сређен,
37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(267788)
НОВА МИСА, 50 м2, I,
ТА, сређен, 25.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(267471)
СТРЕЛИШТЕ, 45 м2,
леп једноипособан,
ВП, ЦГ, 27.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(267471)
ТЕСЛА, 37 м2, II, једноипособан, ЦГ,
21.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(267471)
КОТЕЖ 2, 64 м2, двоипособан, II, ЦГ,
21.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(267471)
ЗЕЛЕНГОРА, 38 м2,
једноипособан, IV,
ТА, комплет реновиран, 23.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(267471)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан стан, ВП, ЦГ.
063/845-85-80.
(267810)
СТРОГИ центар, 53
м2, реновиран, четврти спрат, ЦГ, 36.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(267831)
СОДАРА, двособан,
52 м2, пети спрат,
лифт, 32.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (267831)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, пети
псрат, лифт, ЦГ,
28.0000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(267831)
ТЕСЛА, трособан, 67
м2, други спрат, ТА
грејање, 36.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(267831)
ТЕСЛА, 58 м2, двособан, ЦГ, лифт, тераса,
комплетно реновиран,
ПВЦ столарија, девети спрат, 39.000.
062/844-08-70.
(267839)

ТЕСЛА, 34 м2, IV
спрат, лифт,
24.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(267867)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 47 м2, ВПР, ЦГ,
23.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(267867)

КОТЕЖ 2, двособан,
III спрат, 33.000.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(267867)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ДВОСОБАН стан,
Стрелиште, 52 м2, тел.
Цен. Грејање. Договор. 060/030-11-62.
(267886)
ЦЕНТАР, Тамишки
кеј, двособан, приземље, 58 м2, ЦГ,
40.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(267833)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, ВПР, 37 м2, ЦГ,
21.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(267833)
ТЕСЛА, гарсоњера, 24
м2, ВПР, ТА, 17.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(267833)
НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 м2, ТА,
19.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(267833)
СОДАРА, двособан,
II, 52 м2, ТА, 30.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(267833)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, III, 56 м2, ЦГ,
28.000. (353),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(267833)
ПАНЧЕВО, Содара,
Савска 10, без посредника, екстра двособан, III спрат, 58
м2, ЦГ, без улагања,
одмах усељив, укњижен, 1/1.
063/637-673.
(267900)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у Качареву, врло
повољно. Помоћни
објекти, 10 ари.
062/163-37-26.
(1267926)

СТАНОВИ

ПОТРЕБНИ станови и
куће у Панчеву за познате купце. Агенција
„Лајф”, 061/662-9148, 062/191-75-35.
(267784)
КУПУЈЕМ двособан
стан у Панчеву, без
посредника. 064/12807-20. (4785)
КУПУЈЕМ трособан и
већи стан у центру са
ЦГ. 064/413-04-10.
(267826)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах. 064/206-5574, 013/362-027.
(267831)
ПОТРЕБАН једнопособан стан на Котежу
1 или Котежу 2, исплата одмах. Агенција „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(267867)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан за реновирање, брза исплата. (908), „Concept
centar”,
063/870-74-56.
КУПУЈЕМ једнособан,
једноипособан стан,
нова Миса, кућа или
зграда, од власника.
066/370-818.

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни
станови за реновирање и даљу продају.
Исплата одмах.
064/668-89-15.
ХИТНО потребан стан
на Тесли, до 25.000
евра, исплата одмах.
Агенција „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (267867)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештене
гарсоњере у центру.
062/987-34-26,
063/313-005. (СМС)
СТАН за издавање,
Краљевића Марка 34а. Тел. 066/603-65-50.
(267250)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 56 м2, Котеж 2,
полунамештен, одмах
усељив. 062/858-6255. (267858)
ЈЕДНОСОБАН празан
стан у згради, без грејања, Содара.
013/344-167,
064/950-23-40.
(267602)
ПОТРЕБАН стан за
издавање на дужи период. Центар, Солара,
око 45 м2, без посредника. Плаћам трошкове нотара.
064/366-07-98.
(267611)
ИЗДАЈЕМ двособан
дворишни ненамештен стан. Усељив од
1. новембра, код новог СУП-а. 062/400373. (267619)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, Содара, за ученике и студенте.
064/439-40-89.

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, Карађорђева.
064/994-13-16.
(267668)
ИЗДАЈЕМ самици-цу,
собу сал употребом
кухиње и купатила,
фиксно 100 евра.
063/692-010.
(267644)

ИЗДАЈЕМ реновиран
стан у центру, једнособан, ТА, одмах усељив. 063/617-421.
(267689)
У САМАЧКОМ издајем комплетно намештену гарсоњеру,
самцу, 90 евра.
065/353-07-57.
(267729)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан код Стоматолошког факултета, самцима и студентима.
Тел. 063/864-07-97.
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, депозит обавезан, звати
после 12 сати.
062/807-79-21.

17
Петак, 12. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ
Цена: 90 динара
• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА
Цена: 90 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ
Цена: 90 динара
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)
Цена: 200 динара

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара
Прегледе обавља

др Небојша Тасић

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•

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

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

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

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

НОВА МИСА, трособан, празан стна, трећи спрат, 130 евра.
(300), „Агенција Ћурчић”, 063/803-10-52.
(267746)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стану центру, празан,
40 м2. 064/413-61-65,
252-13-66. л(267749)
СТРЕЛИШТЕ, издајем
једнособан намештен
стан са централним
грејањем, у близини
школе и Стоматолошког факултета.
063/367-274,
063/700-70-99.
(267750)
ЦЕНТАР, издајем двособан намештен, трособан намештен.
062/504-504.
(2677559
ИЗДАЈЕМ већу собу
са кухињом и трпезаријом, намештена.
064/587-50-24.
(267766)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан, Котеж 2,
39 м2. 064/248-07-56.
(267722)
МАЊИ намештен
стан, у центру, за ученике, студенте. Тел.
063/617-190,
013/370-56. (267768)
ИЗДАЈЕМ добру кућу
у Старче-ву, на главном путу, 120 евра.
062/129-94-67. (2677)
КУЋУ издајем, шири
центар, за пословну
активност, око 150 м2.
062/347-667.
(267790)

ВИЛА два стана, ново, четворособна, грејање плин, двориште.
Милорадовић.
061/225-16-43.
(267803)
ИЗДАЈЕМ стан, центар, Кеј, двособан, I
спрат, лифт, комплетно намештен (машине
веш, суђе, клима инвертер...) 063/718-7072, 063/773-52-45.
(267818)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
ученику, ученици, изузетна локација, сређена, без ствари.
063/811-06-69.
(267830)
ИЗДАЈЕМ нов стан 25
м2, комплетно намештен, женској особи,
150 евра, месечно, са
свим рачунима урачунатим у цену.
065/520-53-00.
(267848)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, ђацима и студентима, звати од 16
до 20 сати. 061/18237-90. (267856)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли, близу
Авив парка. 251-3424, 064/380-55-62.
(267860)
ИЗДАЈЕМ кућу на Тесли. 251-34-24,
064/380-55-62.
(267860)

ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом
кухиње и купатила.
060/031-07-26.
(267861)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, без грејања, Стрелиште, кућа. 064/587-25-35,
311-071.
(267877)
ИЗДАЈЕМ кућу, стара
Миса. Тел. 060/01196-66. (267898)

ТРОСОБАН, намештен стан, Содара, III
спрат, грејање ТА
пећ, цена договор.
064/866-22-26.
ЛОКАЛИ

ЛОКАЛИ 18 м2 и 20
м2, приземље, центар,
улаз из Његошеве, легализовано, власник.
Продајем. 062/706060. (СМС)

МЕЊАМ локал од 39
м2,у центру Стрелишта, за стан. Тел.
064/267-71-74. (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру, у центру града. Повољно.
063/206-996. (2668)
ЛОКАЛ издајем/продајем, 18 м2, излог,
клима, изолован, близу Максија, новоградња. 063/752-04-00.
(266858)

Петак, 12. октобар 2018.

ЛОКАЛИ

ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал
од 39 м2, центар
Стрелишта. Тел.
064/267-71-74.
(266309)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор, сутерен, 52
м2, З. Јовина 2. Тел.
060/562-62-96.
(267430)
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина 2, I спрат.
063/753-93-29.
(267689)

ОГЛАСИ
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ИЗДАЈЕМ локал у Немањиној 8, код пијаце. 063/853-93-29.
(267689)
ИЗДАЈЕМ нов локал,
Кочина и код Зелене
пијаце.
063/217-130.
(267689)

ПРОДАЈЕМ локал 21
м2, угао Карађорђеве
15 ли Браће Јовановић , 13.000 евра.
065/849-71-94
(2677159
ПОТРЕБАН локал са
кухињом за издавање
на дужи временски
период. 065/238-1706 (267727()
ИЗДАЈЕМ локал, Максима Горког 81, улаз у
Пепељаре. 063/83748-34. (267751)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор, локал 100
м2, до 200 м2. Центар.
063/389-972.
(267757)
У СТАРОЈ УТВИ, издајем више мањих магацинских простора, 30
до 60 м2. Тел.
063/233-558.
(267759)
ИЗДАЈЕ се локал на
Зеленој пијаци, Панчево, од 70 м2.
063/778-97-76.
(267781)
ИЗДАЈЕМ локал, 45
м2, у центру Панчева.
060/333-52-61.
(267649)
ВЕОМА повољно издајем пословни простор, Милоша Требињца 7, погодно за
агенције. 063/213171. (267630)
ПРОДАЈЕМ локал 20
м2, на пијачном платоу. 064/270-64-93
(267632)
ИЗДАЈЕМ два локала
46 м2, 16 м2, у Цара
Лазара. 063/502-211
ИЗДАЈЕМ два локала,
Цара Душана 2.
063/725-71-70.
(267808)
ИЗДАЈЕМ локал 12
м2, у центру, близина
Гимназије. 066/86649-00. (267873)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ канцеларијски простор
од 110 м2, у Његошевој улици. 063/313848. (267878)
ИЗДАЈЕМ локал 100
м2, др Жарка Фогараша 27, интернет веза.
062/504-220.
(267881)
ИЗДАЈЕМ магацин
130 м2. 063/301-653.
(267898)
ИЗДАЈЕМ локал на
Зеленој II пијаци, најбоља локација, 40 м2.
063/244-674.
(267907)
ХАЛА 220 м2, за издавање, Новосељански
пут 94. 062/309-370.
(267913)
ИЗДАЈЕМ локал 18
м2, угао Карађорђеве
и војводе Путника.
060/624-33-20.
(267857)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН озбиљан и
одговоран радник.
Услови одлични.
060/707-67-25
(267247)
САЛОНУ у Жарка
Зрењанина (у раду 15
година), потребан
фризер са искуством.
Услови одлични. Тел.
065/555-54-44.
BEDEM ENERGY SOLUTIONS потребан
МЕХАТРОНИЧАР.
Пријаве на 060/66364-63, ivana.milosavljevic@bedemrs.com
(267612)
BEDEM ENERGY SOLUTIONS потребан
бравар. Пријаве на
060/663-64-63,
ivana.milosavljevic@bedemrs.com

ГОЛУБ такси потребан возач таксија.
Пирјаве на
060/663.64-63.
ivana.milosavljevic@bedemrs.com
(267612)
ПОТРЕБНЕ конобарице. Кафе „Пацифико”. 060/319-05-77,
061236-32-87.
(267614)
ПОТРЕБАН физички
радник за испомоћ за
продају на пијаци.
062/365-55-55,
062/164-56-41.
ПОТРЕБНА девојка за
разношење пића на
бувљаку.
064/132-98-12.
(267645)
ПОТРЕБАН радник за
рад на бувљаку и возач Б категорије.
063/379-722. Милан.
(267645)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница
за пекару и пицерију.
063/130-75-40.
(267648)
СЕНДВИЧАРИ „Буба”
потребни радници за
сменски рад на роштиљу. 064/874-0822. (267656)
ПОТРЕБНЕ раднице
или радник за рад у
маркетима „Бомбончић”. За све ифнромације звати на
064/444-66-74.
л(267687)
ПОТРЕБАН возач Ц, Е
категорије, обавезно
да има АДР и ТАХО
картицу. 062102-7700. (267697
ПОТРЕБНА продавачица и посластичар у
пекари Buona sera.
062404-144. (267706)

ФИРМИ PAN BAU
MAX DOO потребна
секретарица. Позвати
на 013/403-639.
(267747)
ПОТРЕБНА радница
за рад у продавници.
Тел. 064/169-32-35.
(267734)
ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије фирми
„Дивнић шпед” доо,
из Панчева. За стални
радни однос, унутрашњи саобраћај.
062/850-00-82.
(267742)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Мака” поребан радник са искукством.
061551-95-31.
(267762)
РЕСТОРАНУ домаће
кухиње потребан је
кувар. Одлични услови, плус пријава.
060147-36-30.
(267754)

АУТО-СЕРВИСУ потребан млађи помоћни радник. Обука је
обезбеђена. 066/90866-58. (267771)
ПОТРЕБНЕ раднице
од 30 до 40 година за
рад у локалу брзе
хране, за припрему и
продају хране.
065/900-50-08.

АУТО-СЕРВИСУ потребан ауто-механичар и ауто-електричар
са искуством.
064/240-69-63,
013/210-00-78.
(267377)
ПОТРЕБНИ озбиљни и
одговорни људи за поделу флајера.
064/241-45-14.
(267453)

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ,
до 57 година, за легалан посао у sony и
samsung у Словачкој,
уз плаћен превоз смештај и један оброк,
плата 600 евра.
063/777-89-29.
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ,
потребне раднице за
рад за роштиљем.
063/897-55-04.
(267552)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за рад
у кухињи.
063/897-55-04.
(267552)
ПОТРЕБНИ радници у
продаји у ресторану у
Авив парку.
013/377-230,
064/643-41-22.
(267814)
ФРИЗЕРСКОМ салону
потребна мушко-женска фризерка, услови
рада као да радите у
свом салону.
064/255-57-31.
(267817)

ФАБРИЦИ Месопромет потребна два радника - возач са Ц категоријом. На разговор доћи радним даном од 8 до 15 сати.
Фабрика се налази у
Македонској 179
(стара Миса)
Контакт телефон
061/310-18-08.
РЕСТОРАНУ потребни
кувар и помоћни радник. 060/074-34-85.
(267800)
РЕСТОРАНУ „Rojal
Burger” у Авив парку
потребни кувари и конобари. 063/216-788.
(267845)
ПОТРЕБНА спремачица. Звати од 10 до 16
сати.
060/362-22-21.
(267852)
ПОТРЕБНА жена или
девојка за посао конобарице.
060/362-22-21.
(267852)

ОГЛАСИ
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РЕСТОРАНУ „БанатЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ски кутак” потребан
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
конобар/ица са или
без искуства и помоћзбог повећаног обима посла расписује
на радница за рад у
кухињи. 060/512-59КОНКУРС
99. (267864)
за радно место:
ПОТРЕБАН пекар и
помоћник за хлеб и
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
бело пециво са искуством. Тео. 064/224Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл адресу
46-89. (267866)
zzzzpancevac@gmail.com
ПОТРЕБНА радница у
или
маркету „Идеал”.
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”,
063/855-65-56.
на адресу
(267874)
Вука Караџића 1.
АУТОПЕРИОНИЦИ
„Бибац” потребан
Рок за конкурисање: 31. 10. 2018.
радник са искуством.
066/001-050.
(267882)
РЕСТОРАНУ домаће
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
кухиње потребне млаживотне средине, на основу члана 14. Закона о процеђе конобарице. Тел.
ни утицаја на животну средину („Службени гласник
064/349-93-43
РС”, бр. 135/04) објављује
(267884)
ПОТРЕБНЕ раднице
ОБАВЕШТЕЊЕ
на индустријским мао
поднетом
захтеву за одређивање обима и садржашинама са искуством.
ја
студије
о
процени утицаја на животну средину
061/721-54-11.
(267895)
Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог СаПОТРЕБНА особа до
да,
Улица
Народног фронта бр. 12 поднео је захтев за
40 година старости за
одређивање
обима и садржаја студије о процени утирад у производњи
цаја
на
животну
средину за ПРОЈЕКАТ Реконструкцифирми која се бави
ја постојећих објеката у манипулацији и уградња нове
услужним сечењем и
кантовањем плочастог
опреме у циљу прилагођења система за постројење думатеријала. Услов
боке прераде у РНП, на к.п. број 3529/1, 3531, 3532,
ССС и дозвола Б кате3533, 3534, 3541, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3552/1,
горије. Пријаве mai3555, 3557, 3558, 3559, 3563, 3568, 3569, 3570, 3572 и
lom: stefanymil@g3576 КО Војловица.
mail.com и телефоПодаци и документација из захтева носиоца проном на 065/381-65јекта могу се добити на увид у просторијама Покра25, радним данима од
јинског секретаријата за урбанизам и заштиту живот8 до 16 сати. (267894)
не средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ПОТРЕБАН радник 25
(приземље, канцеларија бр. 39)
.- 45 година, Б категоСви заинтересовани, у року од 15 дана од дана обрија, помоћни послојављивања овог обавештења, могу доставити своје миви у производњи.
шљење у писаној форми на адресу Секретаријата.
061/192-28-99.
(267896)
ПОТРЕБАН радник у
пекари са или без исVodeća kompanija za prodaju i distribuciju ka HoReCa
куства. Јавити се на
sektoru na teritoriji Beograda, koja uspešno posluje već
064/122-21-56.
skoro 20 godina sa sedištem u Beogradu, Bulevar despo(267903)
ta Stefana 115.
КАФЕУ у Максију потребна конобарица.
*Lokacija magacina ispod Pančevačkog mosta*
063/862-10-74.
(267912)
Poziva sve zainteresovane da se prijave na oglas za
ПОТРЕБНА радиониposlove:
ца која врши услужно
1. Pomoćnik u razvozu/magacinu
шивење, на дужи вре– zadaci radnog mesta: vrši utovor i istovar robe po loменски период. Фазе
kalima; odvajanje robe u magacinu; utovar kombija
и на штеперици.
064/275-72-00.
– uslovi za kandidate: minimum II ili III SSS, da nije
(267917)
osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak.
Iznos zarade 45.000,00
ПОТРЕБАН радник
помоћни вулканизер,
Prijave slati na posao@scb.rs;
са или без искуства.
062/309-370.
SMS prijave 064/824-28-26
(267913)
Rok prijava: 10.11.2018.godine
ПОТРЕБНИ радници
за рад у башти, 5 – 6
сати, после подне.
ТВ и сателитске антеИЗВОЂЕЊЕ свих вр061/280-20-35.
не, монтажа, дигитаста грађевинских ра(267922)
лизација вашег ТВ,
дова. 064/866-25-76.
ИПТВ и антена плус.
(267625)
ПОСАО
ЧИШЋЕЊЕ и спрема- 064/866-20-70.
(267658)
ПОТРАЖЊА
ње станова, пеглање
веша. 061/412-44-50.
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
267669)
уградња, одржавање
воде, канализације,
ШЉУНАК, песак сеја- ОБАРАЊЕ стабала,
кабине, славина, бојнац одвоз шута малим крчење плацева, рулера, котлића.
кипером, до два куби- шења, чистимо тавака. 064/664-85-31,
не, подруме, одноше- 063/836-84-76
(26917)
013/342-338
ње ствари, итд.
(СМС)
060/035-47-40.
МОЛЕРСКО-ФАРБАР(267672)
СКИ радови, кречење,
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и ла- РАДИМ саве физичке глетовање, столарија,
веома повољно.
кирање паркета као и послове, чистим побродских подова.
друме, таване, фарме. 064/280-26-15.
(26917)
064/341-79-60.
064/144-37-65.
л(267598)
(267673)
ОРЕМ и култивирам
ЧАСОВИ енглеског је- РАДИМО све физичке баште.
063/855-92-70.
зика за све узрасте,
послове, рушења кувишегодишње искућа, бетона, бетонира- (266943)
ство, гаранција успе- ње, ископи, обарање
ха. 063/107-47-17.
стабала, и друго.
ПАНЧЕВАЦ
(267574)
064/122-69-78.

Livnici u Pančevu potrebni radnici više
– izvršilaca mašinske struke:
– Pomoćni radnici u proizvodnji, brusači, radnici u
završnoj obradi odlivaka, kalupari i pećari.
Mlađe osobe, sa i bez iskustva, na sličnim poslovima
poželjno.
Posedovanje vozačke dozvole B kategorije prednost.
Prijave na telefon 013/370-575, mob.062/210-576
Ili na e-mail office@livex.rs

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

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је
05.10.2018. године на основу захтева носиoца пројекта „Vip mobile” д.о.о. Београд, Улица Милутина Миланковића 1-ж, Нови Београд, донео решење број: XV07-501-200/2018 којим је утврђено да за пројекат Радио-базне станице )„БА1394_01 ПА_Панчево_Индустријска_зона_Север”,
GSM900/DCS1800/
UMTS2100/LTE1800/LTE800, на адреси Ул. Јабучки
пут 82, к.п. 9364/1 к.о. Панчево, није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Панчево,
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, радним даном од
10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко овог
органа.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПАНЧЕВО

ОГЛАШАВА
ДРУГУ ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
– ВОЗИЛА
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ДОСТАВЉАЊЕМ
ПИСАНИХ ПОНУДА
Предмет купопродаје су расходована возила која нису
продата у првом надметању и то
1
2
3

Z 101
Fap 1314-kuka
Lada Niva

1998 VX1128A00010866722
1981
802193
2006 XTA21214062825794

Правила и посебни услови јавног надметања биће
доступни на сајту ЈКП „Водовод и канализација” Панчево, и на огласној табли предузећа.
Рок за подношење писаних понуда 19. 10. 2018. до
10 сати.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину
Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12 из Новог Сада, поднео је захтев
за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину пројекта Уградња утоварних руку за доње пуњење аромата на железничком пунилишту у РНП у
склопу блока 24 на к.п. бр. 3576 КО Војловица СО
Панчево у РНП.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
(приземље, канцеларија бр. 39).
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

Петак, 12. октобар 2018.

ПОСАО
ПОНУДА

СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата. 064/04755-55. (267413)
УСЛУЖНО сечем и цепам дрва, на дизел.
063/833-12-14.
(267924)
ЧАСОВИ немачког језика за основну школу. 063/844-38-06.
(267923)

WEB програмирања,
часови физичке, двочас. 065/937-70-30.
(267923)
РУШЕЊЕ старих објеката, копање канала,
шахти, септичких јама. Кошење траве, крчење плацева, викендица, лупање и сечење бетона, лупање купатила, одвоз тог шута. 061/171-51-45,
063/882-72-60.
(266918)
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ, АЛУ и
дрвену столарију, ролетне, комарници, сигурносна врата, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04.
(266666)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање наме-

штаја, душека. Наташа, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(265483)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/18125-00. (265008)
АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем,
поправљам.
063/882-25-09.
(266286)
ЧАСОВИ, основе
електротехнике. Професор са искуством.
062/801-97-58.
(267394)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке шпорета, бојлера, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића.
064/310-44-88.
(267306)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит
фасаде.
063/865-80-49.
(267665)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-1981, 063/852-22-43.
(267621)
НЕГА старих болесних и инвалидних
лица. 063/868-04-51.
(267682)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846
(267691)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 064/157-2003. (267692)
КОМПЈУТЕРИ: сервис, поправка, уградња нових компоненти,
чишћење. 060/351-0354. (267736)
ЧАСОВИ руског језика свим узрастима.
061/149-20-94.
(2677837)
ПРЕВОЗИМ мањим
кипером повољно:
шљунак, песак,с ејанаца, одвозим шут.
064/354-69-94.
(267762)
ЕНГЛЕСКИ, италијански, латински, часови,
првођење – сви нивои, у центру.
063/730-69-06.
(267767)

ЗАВАРИВАЊЕ алуминијума, прохрома
(инокс), челика, гуса,
ТИГ и РЕЛ техникама.
065/913-74-28.
(267783)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 24 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(267791)
ЕЛЕКТРИЧАР, ради
инсталације, поправља старе, правке бојлера и осталих ел.
Уређаја.
060/521-93-40.
(267829)
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ,
израда/монтажа тенди, гаража, ограда,
надстрешница.
060/424-29-93.
(267834)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
замене, поправке, повољно, одмах.
013/331-657,
064/495-77-59.
(267870)
ЧИСТИМ шут, таване,
подруме, ккупујем
старо гвожђе.
061/631-51-46.
(267871)
ЧИСТИМО таване,
подруме, шут, радимо
све послове.
061/321-77-93.
(267871)

ОГЛАСИ
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КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије,
гипс радови, чисто,
педантно, квалитетно.
063/304-476.
(2678879)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика.
065/334-23-38.
(267887)
КОМБИ превоз до
једне тоне. 064/15976-86. (267910)
УСЛУГЕ

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(и)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправка
старих нових
кровова, разне
изолације.
013/664-491,
063/162-53-89.
(267141)

ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут.
063/246-368. (4784)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље. Цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(267458)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(267295)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(267613)

ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0 - 24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26, „Електроизградња”.

КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26,„Електроизградња”.(267627)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89, Јовичин. (267627)
СЕЛИДБЕ, камионски,
комби, превоз, екипа
радника, одвозимо
непотребне ствари.
064/280-30-16,
063/731-77-67.Владимир. (267655)
„РОЛО НАЈ” вам нуди: поправку, уградњу
ролетна, венецијанера, тракастих завеса,
роло-комарника,хармо-врата, туш-кабина,
роло-челична заштитна врата, тенда. Ми
смо најквалитетнији,
најјефтинији, са највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344594, 063/894-21-80.
(267739)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало. Најповољније. 065/361-1313. (267721)

ПАНЧЕВАЦ

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ и гипсарски
радови, најповољније.
„Astra Bau Mont”
d.o.o. 060/145-99-09,
061/219-96-50. (2673)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.

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,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (267687)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(267687)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(267687)
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 (267687)

ДУБИНСКО прање тепиха и намештаја. Сушење у комори, превоз бесплатан. 302820, 064/129-63-79.
(267863)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, фарбање
столарије, ламинат.
061/283-66-41,
064/390-00-87.
(267919)

ДАЈЕМ једнособан
комфоран стан за доживотно издржавање
од 130 евра месечно,
бабе и деде ваш рођендански поклон за
ваше унуче. 063/10294-16. (267758)
МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбеђен, жели да упозна
жену или девојку до
40 година, ради друРАЗНО
жења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352203. (267762)
АКО си усамљена, же- УДОВАЦ тражи слолиш брак, имаш до 50 бодну жену ради брака. 061/210-74-81.
година, јави се.
(267892)
064/437-63-59.
(267606)
ТУРИЗАМ
ПЕНЗИОНЕР, 72 године тражи усамљену
особу до 75 година,
без икаквих обавеза.
СЕЛИДБЕ комбијем И 013/619-314. (267629) ИЗДАЈЕМ апартман у
КАМИОНОМ ВојвоТРАЖИМ човека од 60 центру Златибора. Подина, Србија, са или
вољно. 063/709-44-97.
до 70 година. Тел.
без радника. Најпо(267267)
061/641-77-04.
вољније, Иван.
063/107-78-66.
(267687)
СЕЛИДБЕ, робе и
ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника,
све релације по Србији, откуп намештаја.
понедељком и уторком од 8 до 18,
Иван, 063/107-78-66.
(267687)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, поправљамо
квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.

средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати
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После кратке и тешке болести преминула
је наша

Последњи поздрав нашем вољеном супругу, оцу, деди и
свекру од његовијих најмилијих

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

КРИСТИНА ЈОВАНОВИЋ
1966–2018.

ТОМИСЛАВ ПЕТРОВИЋ
Наша вољена преминула је 3. октобра,
али ће заувек живети у нашим срцима.

1940–2018.

Ожалошћени: ћерка ИВАНА,
син НЕБОЈША, снаја САНДРА,
унуци ОГЊЕН и БОГДАН

Сахрана ће се обавити у четвртак, 11. октобра 2018, у 16
сати, на Новом гробљу у Панчеву.

КРИСТИНА ЈОВАНОВИЋ
Заувек у нашим срцима.
Братанице КАТАРИНА и ДАЦА с породицама
(54/267748)

(24/267645)

Ожалошћени: супруга НАДЕЖДА, синови
АЛЕКСАНДАР и ВЛАДИМИР, унуци ДУШАН и ЛУКА,
снаје ДРАГАНА и ИВАНА, остала родбина и пријатељи
(37/2670)

Последњи поздрав

Упокојио се наш пријатељ

КРИСТИНА ЈОВАНОВИЋ
1966–2018.
КРИСТИНА ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ПЕТРОВИЋ

1966–2018.

ТОМИ
ПЕТРОВИЋУ
Сећање на племенитост
и доброту остаће заувек.

Наше искрено саучешће породици.

Ожалошћени: брат БОШКО
и сестре ЗЛАТИЦА
и ЗОРИЦА с породицама

Породица ШАРЕНАЦ
(82/267849)

Породица ИСАКОВ

Пријатељу!

После кратке болести,
7. октобра 2018. преминуо је наш

напустила си нас пребрзо и прерано, дајући нам до знања да Господ себи узима само најбоље.
Док је нас, живећеш у нама.
Воле те твоја деца

(25/267647)

(91/267868)

Последњи поздрав пријатељу

Мила наша,

(23/267245)

Последњи поздрав сестри

И после свега остаде сећање...
Празне руке и препуна душа... тебе...
Волимо те

ДРАГИЦИ

ТОМИСЛАВУ
ПЕТРОВИЋУ

ТИХИ
Хвала за вишегодишње
дружење. Почивај у миру.

од брата ЗАРЕТА
и снаје БРАНКЕ

ТИХОМИР
БОРКА

(59/267776)

Породица
НОВАКОВИЋ

ВАСА А.

1941–2018.
Последњи поздрав од
другара и пријатеља
ЂУРЕ ЕГИЋА
Сахрана је обављена 9.
октобра 2018. године.

(93/267782)

(80/267848)

(81/

1940–2018.

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

ЖИВА ЕТИНСКИ

ПОПУСТ

29. III 1957 – 6. X 2018.

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

Твоји: ГАБРИЕЛА, МАЈА, МОМА, МИЦА, МИНА,
МАША, ЈЕЛЕНА, БАНЕ и НЕНАД
(92/267870)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав

3. октобра 2018, у 94. години, преминуо је наш драги

ДОЦИ

ЕДУАРД А. РИГЕР
1925–2018.

Преминула је наша
Кум СТАВРА с породицом

Сахрана је обављена 4. октобра 2018. године на Католичком гробљу у Вршцу.
Ожалошћени: супруга РУЖИЦА, ћерка ВАЛЕРИЈА
и син ЕДУАРД с породицама

(7/267454)

Последњи поздрав драгој мами и баки

(19/267638)

МИЛКА МИЛАНОВИЋ
1935–2018.

После поздрав драгом

Последњи поздрав

8. октобра изгубила је последњу битку.
Сахрана ће се одржати 12. октобра, на Новом гробљу, у 15 сати.

ЈОВАНКИ СТОЈКАНОВИЋ
1930–2018.

Вечи спомен: синови ЗВЕЗДАН
Остаћеш вечно у нашим срцима.

ЕДУАРДУ
РИГЕРУ

Ћерка ЦИЦА и унука ЗОРИЦА

Комшије из улаза

(39/267702)

и ДЕЈАН, снаја ВЕСНА, унуци СРЂАН,
САЊА и МАРИНА и остала ожалошћена
родбина и пријатељи
(43/267712)

(96/267876)

ЈОВАНКИ СТОЈКАНОВИЋ

Последњи поздрав дра-

4. октобра 2018. преминуо је наш драги

4. октобра 2018. преминула је наша драга

гој

У нашим си срцима, причи и сећању.

СТОЈАНКИ
Твоји: БИЉАНА, ДРАГАН, БОБА,
АЛЕН и МИЛИЦА
(38/267702)

Напустила нас је наша драга мајка и бака

ВРЛАМСКИ

СТАНКО РАШКОВ

СЛАВКА ЕРЕЂИН
1942–2018.

МЕДАНЧИЋ

1933–2018.
Био си добар, нежан, пожртвован и вољен супруг, отац, таст, деда и прадеда.
Вечно ћеш остати у нашим срцима и сећању.
Ожалошћени: супруга СТАНА, ћерка ВЕСНА,
зет МИЛАН, унуке МИЛИЦА и ДАНИЦА
с породицама

(41/267710)

(47/267724)

СТОЈИ
од СЕКЕ, ЖИКЕ,
БОЈАНА и САЊЕ

Драгој сестри

Последњи поздрав

Заувек ће остати у нашим срцима.
Ћерка СНЕЖАНА, зет МИРОСЛАВ
и унука МИЛИЦА
(11/26759

6. октобра 2018. године преминуо је наш драги отац, деда и прадеда, у 88. години

ЈОВАНКА СТОЈКАНОВИЋ
1930–2018.

С љубављу: син ВАСА, снаја ВЕРА,
унук БОШКО и унука ВЕСНА с породицом
(33/267693)

После дуге и тешке болести преминула је наша
вољена

ИРЕН
ТАПОЛЧАЊИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ОСТОЈИ
КРСТОНИЈЕВИЋУ
1934–2018.

Ожалошћени: син СВЕТИСЛАВ, снаја МИРЈАНА,
унук ВЛАДИМИР, снаја МИЛЕНА и праунука ОЛГА

Почивај у миру.
Брат МИХАЉ с породицом и брат ЗОЛТАН

Супруга МИЛЕНКА

(100/

(69/267821)

Последњи поздрав

ЛАЗАР ПАВЛОВИЋ

Последњи поздрав ћерки, сестри и тетки

(76/267835)

6. октобра 2018. године преминуо је наш драги отац, деда и прадеда, у 88. години

СИЛВИЈА ПОПА
1953–2018.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: отац ДИМИТРИЈЕ, ћерка ВИОЛЕТА,
унуке АНАСТАСИЈА и АНАМАРИЈА,
унук САША, зет РОБЕРТ и супруг ДУШАН
(49/267728)

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

ОСТОЈИ
КРСТОНИЈЕВИЋУ

ЗОРИЦИ
КОВАЧЕВИЋ

1934–2018.
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Ћерка СВЕТЛАНА, зет
НЕНАД, унук ИВАН,
унука ЈОВАНА и прија
ЉУБИЦА

од мајке МИРЕ, сестре
ДРАГИЦЕ, СОЊЕ
и МИЛОША

(70/267821)

(1/267572)

ЛАЗАР ПАВЛОВИЋ
Ожалошћени: син ДРАГИ, снаја СНЕЖАНА, унуци НЕБОЈША
и НЕМАЊА, снаје СНЕЖАНА и ЈОВАНА, праунучад ЛАЗАР, ЛУКА,
НОВАК, ВУК, АЛЕКСА и МИЛА ОЛГА
(75/267837)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Твој смех, твоја доброта и твоје велико срце заувек ћу куцати у нама. Никада те нећемо заборавити

Изненада нас је напустила наша вољена мама и бака

Последњи поздрав

МОМИРУ
ЋИРИЋУ

МАРИЈА КРНЕТА

МОМИР ЋИРИЋ

1945–2018.

1975–2018.

Фићини другари
из IV-1 са учитељицом
ДРАГАНОМ
(51/ф)

Твоја породица: син ФИЛИП, ћерка СОФИЈА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав

и супруга АЛЕКСАНДРА
(56/267753)

Ожалошћени: синови ПРЕДРАГ и НЕНАД,
снаје БИЉАНА и МИРЈАНА, унуци МИЛОШ,
МАРКО и НИКОЛА, унуке АНДРЕА, ЕЛИЗАБЕТА
и ДАРИА и праунука АНГЕЛИНА

Последњи поздрав и почивање у миру, нашем драгом зету Моми

(94/ф)

ЋИРИ
Последњи поздрав драгој прији

Последњи поздрав
од породице
ТОДОРОВИЋ
(104/267909)

Последњи поздрав

МАРИЈИ КРНЕТА

МОМИРУ ЋИРИЋУ

1945–2018.
Породица МАРЧЕТА

1975–2018.

(95/ф)

бака МАРИЦИ
Последњи поздрав

Ожалошћена породица БИЋАНИН
МАРЕ и ДАНИЦА

(55/267753)

(107/267920)

МАРИЦИ КРНЕТА

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и тасту

Последњи поздрав нашем драгом

„Енергопројект опрема” а. д. Београд
(106/267920)

ЋИРИ

од породица
ДЕЈАНОВИЋ
и МАРТИНОВ
(45/267720)

Последњи поздрав

ТИХОМИРУ СТОШИЋУ
1934–2018.

МОМИРУ ЋИРИЋУ ЋИРИ

тета МАРИЈИ
од радника са бензинских пумпи и „Крнета”:
МИЛЕТА, МИЛАНА, ЖЕЉКА, СРЂАНА, НИКОЛАЈА
и СТЕФАНА
(44/267715)

Хвала ти на свему што си учинио за нас.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ДУШАНКА, ћерка МИРЈАНА и зет
СЛОБОДАН
(86/267858)

Био си велики пријатељ, колега и брат.

МОМИР ЋИРИЋ
Куме мој добри...
Породица ПАНИЋ
(74/267828)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Последњи поздрав

ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ и САША ГАВРИЛОВ
с породицама

Последњи
поздрав
стрицу и деди

Последњи поздрав Мирином оцу

ТИХОМИРУ
СТОШИЋУ

ТИХОМИРУ
СТОШИЋУ

Последњи поздрав другу

(65/267795)

Последњи поздрав драгом колеги

ЋИРИ
од родитеља Филипових другара са џуда
(29/267676)

Последњи поздрав другу

МОМИРУ ЋИРИЋУ

МИОМИРУ
СТОЈАНОВИЋУ
СТОЛЕТУ

од СТОШКЕТА,
МЛАДЕНА и МАРИНЕ
с породицама

од колега и колегиница
из „Електродистрибуције” Панчево

ЛАЛЕ, ПЕРЦЕ, КАЛАБА
и РАЈА

(103/267908

(67/267806)

(101/267741)

ЋИРИ
Немамо речи за бол и тугу коју осећамо, у нашим си
срцима заувек.
Твоје VIII-3, ОШ „Ђура Јакшић”
(30/267680)

од колектива фирме „Granexport”
(79/267843)

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

Петак, 12. октобар 2018.

После дуге и тешке болести преминула је
наша вољена

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав драгој

СЕЋАЊЕ

СНЕЖИ

КИРХРОТ АДОЛФ ДОЛИ
СНЕЖАНА СТОШИЋ
1963–2018.

(87/2

Заувек у нашим срцима.

2007–2018.

САЛЕ

Породице
НЕСТОРОВИЋ
и СТОШИЋ

Време пролази, а успомена на тебе не јењава.

и даље нам много недостајеш!

Увек си са нама у мислима.
Твоји: супруг СТОШКЕ, син МЛАДЕН
и ћерка МАРИНА с породицама
(102/267905)

Последњи поздрав

ПАНЧЕВАЦ

Твоји: СОФИ, ФИЋА, НЕЦА,

телефон:

ГАГИ и ТИЋА

Твоји најближи

(88/267862)

(98/267890)

013/301-150

Шестомесечни помен

Четрдесетодневни помен драгој мајци и
баки

МИЛИЦИ БРЊИЛОВИЋ
1955–2018.
Твоји најмилији: супруг МИЛАН, син ДАЛИБОР,
ћерка ДРАГАНА, зет МИЛОШ, унучад МАРИЈА,
НИКОЛА, ХЕЛЕНА и ЛЕА
(105/267911)

САШИ НЕБРИГИЋУ
Љубоморно чувам сваку нашу успомену...
Волимо те највише

Последњи поздрав драгој

Твоји: ИЦА, АКИ и ЛЕНКА
(89/267862)

Недостајеш нам све више.

МАРИЈА ЧОРТАН

од њених ШУШЊАРА

1932–2018.
Полагање урне у 11 сати,
на гробљу Котеж.
Породица

(97/267889)

(108/267427)

МИЦИ

ВЕРИ КИРХРОТ

Шестомесечни помен
Твоји најближи
(99/267890)

Сећање на родитеље

АНКУЦИЋ

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

САШИ НЕБРИГИЋУ
Сале, никада нећеш отићи у заборав.

Навршава се десет година откако није с нама
наш вољени

Твоја тетка МИКИ и чика БРАЦА
(90/

САВА

МАРИЈА

1934–2009.
1934–2017.
Чувају их од заборава ћерка и син
(28/267664)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
ЂОРЂЕ НИНИЋ
18. октобра 2018, у 11 сати, даваћемо помен на
гробљу Котеж.
Његови: супруга РУЖИЦА, унук МАРКО, син
МИЛИВОЈ и снаја МАРИЈАНА
(72/267825)

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

Четрдесет тужних дана за нашим
Четири тужне године

ДРАГАНОМ ГАЈИЋЕМ
Помен је 11. октобра, у 11.30, на омољачком гробљу.
Најмилији: породице ГАЈИЋ и ВАСИЛЧИН
(77/

ДИМЕ ПРЕМЧЕВСКИ
9. VIII 1959 – 12. X 2014.
Памтимо и помињемо те бескрајно и заувек.
Твоји најмилији
(27/267659)

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Четрдесет тужних дана
нашем

ЈОНКА
СТАМЕНКОВИЋ
2008–2018.

СУЗАНА ТАСИЋ
2001–2018.

СУЗАНА ТАСИЋ

Двогодишњи помен

МИЛКА
БУРСАЋ

ДРАГАНУ
ГАЈИЋУ

1940–1993–2018.

СВЕТОМИР
БАТА
МАРЈАНОВ

Заувек у нашим срцима.
Браћа МИЛОШ
и МИРОЉУБ
с породицама

Време пролази, а бол и
туга за тобом остају.
Вечно ћеш живети у срцима оних који те воле.

1949–2016.
Живећеш заувек у нашим сећањима.
Твоје: МИЛИЦА,
ИВАНА и САВЕТА

(78/

(83/26785

(71/267820)

2001–2018.

Остаје нам само туга и
бол за тобом.
Породица ТАСИЋ

Мама, брат
с породицом и ћале

Породица ТАСИЋ

(85/267854)

(66/27)

(84/2678

Прошла је тужна година откада није са нама
наша драга

СПОМЕНКА
АДАМОВ
Чувамо те од заборава.
Син са породицом
(68/267809)
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16. октобра навршава се двадесет пет година од смрти
моје драге мајке

16. октобра навршавају се три године откако није с нама наш вољени

ВЕЛА КОСТИЋ
рођ. Пешић
Живећеш заувек у нашим срцима, мислима и
успоменама.

ЗЛАТОЈЕ ГАЛЕТИН

СОФИЈЕ ЖИВУЉ

Твоје сестре
с породицама

У нашем ћутању се чујеш,

(64/1267793)

у нашој причи живиш,

рођ. Крчадинац
1993–2018.

у нашој сузи видиш.

ПАНЧЕВАЦ

Супруга ЛЕНКА и ћерке БИЉАНА и БЕБА

Време и догађаји нису утицали, и даље си на сигурном, у
нашим срцима.
Остајеш заувек биће из бајке. Волимо те!

телефон:

(60/267779

013/301-150

Син МИОДРАГ, унуке НАТАША и БОЈАНА
и снаха БРАНКА

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ПИЛЦ

(46/ф-)

У суботу, 13. октобра, у
11 сати, на Католичком
гробљу, обележавамо
шестомесечни помен

Сећање на драге родитеље

ПИВАШЕВИЋ

ЉУБОМИР

ДРАГОЉУБ ЦОЛНАРИЋ
2002–2018.

Твоје ДАНИЦА и МАЈА

ЉУБО

(61/267785)

БОСИЉКА

1927–1992.

1930–2014.

У нашим срцима, у нашим мислима, увек и заувек.
Синови НОВАК и ЂУРО с породицама
(42/267726)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга НАСТАСИЈА
с породицом

У среду, 17. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу
обележавамо четрдесет дана без наше драге

БОРА
ЛУЖАЈИЋ

Твоји најмилији
(40/267705)

(18/267724)

Сећање на наше драге

ЂУРИН

СРБИСЛАВ

Док живимо живећеш у нашим срцима и мислима.

Дани пролазе, а ни један без сећања на тебе.
13. октобра 2018, у 10.30, на Католичком гробљу,
одржаће се годишњи помен

Увек остајете у мојим мислима и најлепшим сећањима, свакога дана, свакога часа.
Ваша ЉИЉАНА

(32/267686)

25. VII 1944 – 8. IX 2018.

1957–2017.

2010.

МИРОСЛАВУ
МИЛИЋУ

РУЖИЦЕ ВУЈАНОВИЋ

МАРИЈА ЉУБОВИЋ

РАДМИЛА

1985.

НЕВЕНКА

Поносно вас чувамо од заборава.

Твоји најмилији

Син СТЕВА и ћерка ГОЦА с породицама

(58/267775)

(26/243)

12. X 2015 – 12. X 2018.
Рано си нас оставио.
СЕЋАЊЕ

МИРКОВ

ЛУКИЋ

Никад те неће
заборавити твоја деца
и снаја МАРИЈА
(2/2675783)

Прошла је година откако нема наше мајке и баке

Десетогодишњи помен

ЗДРАВКА

ВЕЉКО

РАДИША

1930–2013.
1936–1970.
Ћерка ЖИВКА, синови ЖИВОРАД и МИЋО, сестра
СТАНА, унуци, праунуци и родбина

1931–1972.

МИЛЕНА
1931–2018.
Ђерке НАДА и ЂИНА с породицама
(63/267792)

(3/267471)

Шестомесечни помен

РУЖИЦЕ ХРИСТОВ
Нећемо је никада заборавити.
СЛАВЧЕ, ЗОРИЦА, ДРАГАНА, МИЛОШ и ПРЕДРАГ
(4/267457)

ГОЈКО
КОВАЧЕВИЋ

Твоја деца
(57/267765)

20 година

СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Заборав не постоји

НИКОЛА
ШТИВЧЕВИЋ

3
КАШИКИЋ

МАРИНА ШАРАЦ

ПАНЧЕВАЦ

рођ. Штивчевић
17 година
Породица ШТИВЧЕВИЋ

телефон:

(53/267730)

013/301-150

НИКОЛИ
ГРУЈИЋУ
Време пролази, остаје
сећање на лепе тренутке.
Недостајеш нам.
Твоја ЦЕКИЛИ
с породицом
(14/267602)

МИЛИЦА
МИЦА
20 година

БРАНИСЛАВ
БАНЕ

НЕБОЈША
МИТРЕСКИ
1962–1991.

17 година

Никада вас неће заборавити ваши: НАДА,
ДОБРИНКА и ЂУРИЦА с породицама
(36/267699)

Твоја породица
(73/267827)

Петак, 12. октобар 2018.
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12. октобра 2018, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо четрдесетодневни помен

27

У суботу, 13. октобра, на Новом гробљу у
Панчеву, одржаће се годишњи помен

15. октобра 2018. је две године откако није са нама

ПЕТРУ ВУЧЕТИЋУ
ЂУРИ БОДЛОВИЋУ
Јако нам недостајеш.
Твоја породица

Његова породица

(35/267695)

(16/267620)

У суботу, 13. октобра 2018, у 11 сати, на
Католичком гробљу, дајемо годишњи помен нашем драгом

АЛЕКСАНДАР СТАМАТОВ
АЦА

Нашој драгој

1953–2016.
Тугујемо пуно, много нам недостајеш.
Бескрајно те волимо, у срцу чувамо.
Ни време не ублажава бол за тобом.
Твоја ћерка АЛЕКСАНДРА и супруга
ЦВЕТАНА
(48/267724)

МАРИЈИ
БОКУН

МАРИЈА БАБА

2008–2018.

Твој осмех живи са нама свакога дана, а
топлина твог срца нас прати у сатима и
сваког минута као да си ту.

Твоји: ЛИВИУС, АНЂЕЛА и ПАМЕЛА, зет
АЛЕКСАНДАР и унуци СТЕФАН и УРОШ

САШИ МАРСЕНИЋУ
1971–2017.
Тешко је живети с патњом у души, видети
те свуда, а нигде те не наћи.
Недостајеш нам...
Твоји најмилији

(20/267641)

Драга мајко, време иде,
ми те чувамо од заборава, јер ти си део нашег
живота.
Никада те нећемо заборавити.
Твој син НИКОЛА
с породицом

(31/271919)

(8/267591)

ДАРИНКА

СТЕПАН

1968–2018.

1988–2018.

ЈАКОВЉЕВИЋ
11. октобра 2018. навршава се четрдесет дана
од смрти наше вољене

из Омољице
Октобар увек буди тужно сећање на Вас.
Син МИЛАН с породицом
(5/267580)

супруге и мајке

МАРИЈА БАБА
Сећања остају.
МИЛЕНА, ЕДИ
и БАРБАРА

МАРИЈА БАБА МАША
2017–2018.

СЕЋАЊЕ

СЛАВОЉУБ
БОНИН

(52/267731)

Прошло је тринаест дугих година у сузама и
нади да ћеш кући да се
вратиш.
Твој отац и мајка

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Колектив Лабораторије Опште
болнице Панчево
(62/267786)

(10/267592)

НАДЕ
СИЉАНОВСКИ
1950–2018.
из Јабуке

ЂУРЂИЈА ДАНИЛОВИЋ ЂУЈА
2005–2018.

Хвала ти на свему што
си учинила за нас.

ВЛАДИМИР
РИСТИЋ РИЛЕ

Супруг СТЕВА и синови

Недостајеш нам.
Тетка, ВИОЛЕТА, НЕНАД, ИСИДОРА и КАТАРИНА
(21/267641)

Две године је прошло, у
срцу вечна туга а у кући
велика празнина.
Твоја мајка ЈАСМИНА
и син МАТЕЈА

Твој ведри лик и племенита душа трају у нама.
Породица

Прошло је десет година
откада није са нама

(9/267592)

ВЕЛИЗАР
АНОВИЋ

ОЛГА

13. X 2013 – 13. X 2018.

15. октобра 2018. године навршава се годину дана откако није са нама наша вољена

СПАСИЋ

15. X 2002 – 15. X 2018.

13. октобра 2018. даваћемо једногодишњи помен нашој вољеној

КОМЉЕНОВИЋ

(15/267606)

СЕЋАЊЕ

(34/267694)

(13/267600)

1983–2016.

МАРИЈА БАБА

С љубављу и поштовањем СТОЈА, ЈАСНА,
САЊА и АЛЕКСА

СТОЈАН
8. XI 2011 – 8. XI 2018.
С љубављу њихови најмилији
(17/267621)

Заувек си у нашим срцима и мислима.
Мама ДРАГА, БИЉА и МИОНА

2008–2018.
Успомену на све што је
било лепо са тобом
чува твоја породица
АНОВИЋ

(50/267730)

(12/267596)

СПОМЕНКА АДАМОВ

МИРЈАНИ
ВУЈАСИНОВИЋ
МИРИ
Понекад у сновима,
увек у срцу и мислима.
Ћерка БРАНКА
(22/267644)

МИЛЕ ЧАВИЋ
Неки живе близу, а далеко.
Твоја ЉУБИЦА с децом
(6/267584)
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СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање
341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . .2155-350,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3370-031,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске
послове Градске управе . . . . . . . . . . . . . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . .308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ
Добили ћерку
4. септембра: Валентину – Данијела Новаков и Балаш Ереш; 7. септембра: Анђелу – Драгана Киш Новаковић и
Милош Лазић; 14. септембра: Дуњу – Марија Симјановић и Душан Средојевић; 17. септембра: Лану – Габриела
и Саша Мартинов; 18. септембра: Калину – Анђела Радишић и Негослав Путић; 19. септембра: Александру – Виолета Барбул, Лару – Јелена и Бојан Недељков, Ђурђину – Јована Анђелковић и Војислав Чичић; 20. септембра:
Инес – Ана и Михал Павела, Лену – Јелена Ђорђевић и Игор Драгој; 22. септембра: Анастасију – Милена и Ален
Ђурић, Ленку – Славица и Мирослав Перић, Зорану – Тијана Миловановић и Младен Мишковић; 23. септембра:
Милу – Милица и Радосав Јовановић; Јану – Јасмина и Миломир Петровић; 24. септембра: Дуњу – Зорана Јовичић и Зоран Врањеш; 25. септембра: Катарину – Анка и Јано Поважњец; 26. септембра: Дуњу – Маријана и Иван
Ђокић, Тијану – Јагода и Адријан Миловановић; 27. септембра: Магдалену – Гордана и Маринел Лазар; 28. септембра: Наталију – Оливера и Душан Дивац, Зару – Лидија и Владимир Миловац, Јану – Златка и Мартин Хлавча, Зару – Ана Илић и Сузан Јовин; 29. септембра: Дуњу – Симона и Владимир Проле, Нину – Марина и Растислав Урбан, Андреу – Ђорђета и Луцијан Бека; 30. септембра: Милу – Сузана и Саша Петровић, Теодору – Зорица и Милош Михајловић, Ивону – Милка Лукић и Дејан Сиљаноски, Хану – Дијана и Марко Петров, Нику – Валентина и Јован Пурковић, Дарију – Лола и Ненад Грујевић; 2. октобра: Хелену – Бојана и Марјан Милојевић.

Добили сина
29. августа: Матеју – Сузана Белић и Бојан Петровић; 2. септембра: Стефана – Александра Вујчин и Марјан
Милер; 3. септембра: Андреја – Биљана Балаш и Иван Мартинов; 5. септембра: Лазара – Александра Радивојша и Филип Живковић; 6. септембра: Виктора – Јасмина Павловић и Марин Рошу; 8. септембра: Јована –
Зорица Попов; 9. септембра: Ивана – Ђована Рамадан и Марио Новаков; 10. септембра: Јасмина – Марија
Тоневски, Марија – Маја Бањаш; 16. септембра: Вукашина – Бојана Божић и Дарко Марковић; 18. септембра:
Александра – Соња Спасовски и Дејан Милин, Душана – Јелена и Дејан Каранфиловски; 19. септембра: Николу – Кристина и Ђура Капунац, Zaferа – Hifa Ali i Abdalsalam Faraj Anwaila; 20. септембра: Огњена – Дијана и
Мирко Топић, Антала – Снежана Шајн и Јанош Колар, Луку – Биљана Гетејац и Дарјан Јон; 21. септембра: Константина – Сунчица и Саша Пеневски, Михаила – Милица и Златко Каначки, Богдана – Александра и Дарко Јованов, Филипа – Николета Вељановски и Далибор Јаковљевић; 22. септембра: Михаља – Гордана Гашпар Халас и Михаљ Халас; 24. септембра: Лава – Дуња Грујовски Радовић и Александар Грујовски; 25. септембра:
Стефана – Емина и Милан Филиповић, Виктора – Радмила Анђелковић Илић и Горан Илић, Марка – Александра и Јован Ивановић, Милоша – Драгана и Мирослав Шапоња; 28. септембра: Себастијана – Корнелија Балан, Богдана – Марина и Зоран Лакичин, Андреја – Зорана и Миодраг Дунић, Немању – Марина Мелиш и Борислав Сувајчевић; 30. септембра: Виктора: Анита и Александар Анђелковић; 1. октобра: Алексеја – Драгана
Панић и Горан Марић; 2. октобра: Митра – Мирјана и Иван Момчиловић, Ивана – Катарина и Адам Љаврош.

ВЕНЧАНИ
21. септембра: Биљана Ивановски и Марко Момиров; 22. септембра: Весна Милановић и Ђорђе Лазаревић, Слађана Ђорђевић и Бранимир Ерор, Драгана Дејановић и Никола Љеваја, Бојана Дробњак и Жељко Гајан, Марија Веселић
и Урош Митровић, Милица Старчевић и Горан Џакула, Марија Црни и Далибор Стојановић; 23. септембра: Александра Милановић и Мирослав Младеновић, Леонтина Зима и Александар Исаков; 27. септембра: Милица Путник и Василије Адвигов; 29. септембра: Марина Аготи и Бојан Јанкуловић, Тамара Костић и Стефан Ивић, Снежана Петровић
и Нинослав Марић, Адријана Турајлић и Бојан Љубојевић, Оксана Јуљевина Буланина и Роберт Абци, Марија Димић и
Зоран Конатар; 30. септембра: Александра Лилић и Александар Ђоровић, Милица Полић и Саша Потић, Милица Спасојевић и Зоран Јовић, Мирјана Велковски и Александар Пауноски, Марина Бешић и Зоран Ваљаревић; 4. октобра:
Недељка Вугдраговић и Душан Вечански, Вероника Богдан и Божа Антић, Љубица Ковијанић и Дарко Матић.

УМРЛИ
20. септембра: Јелица Стајић (1950), Слободанка Драмићанин (1945); 21. септембра: Ђуро Вењарски (1954),
Марко Дукић (1940); 22. септембра: Јелена Богут (1952), Славко Жарков (1939), Ненад Златановић (1979); 23.
септембра: Ђорђе Демијаненко (1940), Владимир Станојевић (1955), Вељко Милић (1932); 24. септембра: Томислав Јовић (1945), Лазар Самарџић (1922), Милка Сирота (1935), Ката Нађ (1937), Јанош Сомођи (1942); 25.
септембра: Мирко Јурјевић (1949), Стјепан Павић (1962), Ондреј Кухарик (1952); 26. септембра: Јован Јерков
(1954), Радмила Ћосић (1930); 27. септембра: Мирко Белић (1966), Зденко Кашчјак (1975), Мирослава Игњатовић (1941), Петар Николић (1947); 28. септембра: Добривоје Савић (1934), Живан Стокић (1948), Нада Ердеи
(1935); 29. септембра: Милорад Арсеновски (1954), Венцислав Коматина (1935), Добрица Лаковић (1943), Борис Димитров (1958); 30. септембра: Сава Траилов (1951), Стојадин Карафиловић (1950), Винка Момић (1939);
1. октобра: Миле Николовски (1960), Ана Пуја (1939); 2. октобра: Маргит Шмит (1937), Зорица Ковачевић
(1955), Царка Аксентијевић (1944), Естер Гргић (1941); 3. октобра: Едуард Ригер (1925), Светозар Милутинов
(1928), Остоја Крстонијевић (1934), Миланка Опачић (1937); 4. октобра: Душан Лакић (1944), Петар Ковачевић
(1933), Славка Еређин (1942), Владимир Савић (1952), Радослава Илић (1952); 5. октобра: Вера Везенковић
Хорват (1952).

ЕНИГМАТСКИ

КОКТЕЛ

МОЗАИК УКРШТЕНИЦА
Уместо уобичајених описа дат је по азбучном реду попис
свих речи од којих је састављена ова укрштеница. Ваш је
задатак да те речи уклопите у приложени лик. Крените од
најдужих речи.
ВОДОРАВНО:
АМИ, АР, АРАМИС, БОСИЛЕГРАД, ГАРНИРАЊЕ, ЕЛЕМИР,
ЕНИ, ЕСТ, ИНА, КОЛАР, МАТ, ОБ, ОБЛАЧНОСТ, ПИОН,
ПЛОТ, ПТИЦА, ПУМПА, РЕСА, СВЕН, СТИДЉИВОСТ, ТОН,
ТОСКА, ТРОЈА, УЛАРИ.
УСПРАВНО:
АЛАМО, АЉ, АНОКА, АСА, БГ, БЕКСТВО, БРЕСТ, ДИНАРА,
ЕЛИТИСТ, ЕР, ИМАН, ЛАП, ЛИР, МОРИС, МУЧНИНА, ОЛОВО, ОСТИ, ПАРТИЈА, ПЛАВ, ПОТПОРА, ПОТРЕС, РЕИС, СЕЛЕН, ТАМНИЦА, ТЊ, УРИ.

КОЊИЋЕВ СКОК
Повежите дате слогове скоковима шаховског коња, почев
од посебно обележеног поља у десном доњем углу, тако да
као решење добијете једну стару латинску сентенцу о поштењу и злоби.
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Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Веома је битно да се крећете и

Боље се организујте и не препу-

да што више боравите на свежем
ваздуху. Мање препреке на послу неће вас избацити из колосека. Новац стиже непланирано –
као пријатно изненађење. Смирите страсти, решавајте проблеме разговором.

штајте другима да вам реше чак
ни мали проблем. На многе
ствари нећете моћи да утичете,
што ће бити више него добро.
Многима ће се у вези појавити
трећа особа. Радите мало више
на имунитету.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Мањи болови у лумбалном делу
кичме само ће појачати вашу
нервозу. Колико год новца да
имате, не расипајте се. Планови
о промени посла мораће да сачекају. Период љубавне стагнације.
Ваша и партнерова очекивања се
не поклапају.

Промене набоље се полако назиру. Дубоко удахните и идите
стрпљиво корак по корак. Не верујте превише сарадницима да
се нешто не искомпликује. Тренутно нисте заинтересовани за
решавање свог љубавног живота. Не претерујте у јелу и пићу.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Нађите начин да се опустите. Доћи
ће до одлагања пословних састанака и договора. Не будите очајни, све
ће проћи боље од очекиваног. Доћи
ћете до новца путем партнерства
или наплате дуга. Будите опрезни у
разговору с партнером да не би букнуо велики пламен.

Понекад је боље не радити ништа него брзоплето направити
грешку. Будите мудри и стрпљиви. Неспоразуми с партнером ће
бити готово свакодневни, а најбоље ће проћи они који су раздвојени због посла. Мање главобоље.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Најбоље би било да ову седмицу преспавате. Под стресом сте и
реагујете превише бурно чак и на
небитне ствари, због чега бисте
могли направити погрешне пословне потезе. У љубави сте еуфорични, а отварају вам се могућности да започнете нову везу.

Све што сте гурнули под тепих,
сада се мора завршити. Новац
долази и треба га уложити у посао. Партнерова променљива
природа ће вас доводити до лудила, али будите стрпљиви. Помоћ блиских људи ће вам дати
снагу.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Будите опрезни ако преговара-

Будите опрезни с документима

те о пословима велике вредности. Новац долази и одлази, али
га имате. Испуњени сте неким
бесом, помало сте егоистични, па
би партнер, револтиран, могао
да вам окрене леђа. Ослободите
се стреса у теретани.

– пре него што било шта потпишете, читајте двапут. Колико год
вам нешто деловало као изгубљено, ипак није тако. Ствари се
решавају на потпуно неочекиван
начин. Верујте мало више партнеру.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Окупирани сте разним проблемима, али праву главобољу стварају вам задужења из претходне
године. Охладите главу и решење
ће се већ указати. Будите мудри
када разговарате с партнером.
Не лечите своје незадовољство
храном.

(19. 2 – 20. 3)
Проблеми се нижу један за
другим, а многе од њих сте сами
изазвали. Решавајте их у кругу
породице или потражите стручну
помоћ. Са сарадницима је у току
игра глувих телефона. Не тражите преко хлеба погаче, јер би
партнер могао да дигне сидро.

АНАГРАМИ
(1) НАШ
ФУДБАЛЕР

НОВ,
УНИКАТАН
И ОРА(Н)
(2) AМЕРИЧКИ
КОШАРКАШ

ВЕЛЕ:
OН J(E)
РAСAН
РЕШЕЊА – Мозаик укрштеница: Босилеград, Елемир, Ени,
колар, пион, Свен, „Тоска”, тон, мат, са, в, пумпа, а, облачност, гарнирање, п, птица, л, Об, ина, ами, Троја, плот, реса,
улари, Ест, Арамис, стидљивост. Коњићев скок: Ко поштено
живи, тај не треба да брине о речима злих људи. Анаграми:
(1) Антонио Рукавина, (2) Ален Ајверсон.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 12. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 12. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЧАРДАК У БОЈАМА РУЈА, ДВАДЕСЕТИ ПУТ

КРЕТАЊЕ У ПРИРОДИ ЈЕДНАКО ЗДРАВЉЕ
Пре ко две хи ља де и три ста
углавном младих људи протекле суботе радило је оно што
би требало да се подразумева
– да се крећу снагом својих
мишића (пешаче, трче, возе бицикл...), и то у што здравијем
природном окружењу.
Ова, у данашње време готово заборављена тековина (под
утицајем тамне стране модерног начина живота) једна је од
спасоносних формула за избављење савременог човека од
глобалног загађења и других
ужаса који свакодневно бомбардују наше организме.
Алармна лампица је одавно
упаљена, јер поменуту чињеницу пречесто занемарујемо.
На срећу, на њу нас подсећају организације попут Планинарског друштва „Јеленак”
и манифестација као што је „У
бојама руја”...
На задовољство огромног броја људи, двадесети пут је у суботу, 6. октобра, на Чардаку у
Делиблатској пешчари одржан
најмасовнији еколошки догађај у ширем окружењу, под називом „У бојама руја”.
Број од преко две хиљаде и
триста људи премашио је досадашње резултате и очекивања организатора – чланова Планинарског друштва „Јеленак”,
који су у остварењу ове племените мисије у највећој мери
били ослоњени на сопствени
ентузијазам, лишени помоћи
оних којима би брига о здрављу наших суграђана, нарочито оних најмлађих, морала да
буде на првом месту. Поново
је заказао и управитељ пешчарског парка природе („Војводи-

нашуме”), чији су упосленици
опет наплаћивали улаз, чак и
деци.
Волонтери сами изнели
организацију
Дакле, целокупна организација је, као и досад, пала на терет
активиста и волонтера „Јеленка”, који су тај посао практично обављали пуних годину дана, малтене од самог завршетка претходних „Боја руја”.
Секретар поменутог панчевачког друштва „Јеленак” Милан Глумац навео је да је, упркос свим потешкоћама, све протекло у најбољем реду.
– Највећи посао пао је на
плећа седамдесетак волонтера,
што је свакако мало за овакав
догађај ако имамо у виду шта
је све требало урадити. Већ почетком године започели смо

корекцију стаза које су на необјашњив начин биле разроване; поправили смо раскрснице

и боље их означили, јер су и
неки знакови били оштећени.
Било је веома тешко опслужити учеснике манифестације, а
додатне невоље нам је задавала најезда смрдибуба и оса, па
је било и десетак убода, што
су, на срећу, активисти Црве-

ног крста правовремено санирали. Ипак, није било озбиљнијих повреда, иако су, као што
рекох, стазе биле веома тешке
због дубоког песка. Све у свему, одзив грађана био је изузетан, што појединачно, што групно, а у том погледу предњачиле су школе и, наравно, планинарска друштва – истакао је
Глумац.
Школарци најбројнији
Када је реч о образовним установама с територије Панчева,
највише ученика дошло је из
Омољице (335 ђака), Старчева
(138), Качарева (120) и градских школа „Стевица Јовановић” (270) и „Свети Сава” (130).
Посебно радује то што школарци организовано долазе и других дана, што само говори да
се ова манифестација шири и

лагано прераста у начин живљења, јер то је и био крајњи
циљ организатора.
Одр жан је и де ли блат ски
ма ра тон, то јест осмо ко ло
Тре кинг ли ге Вој во ди не, у
ко јем је уче ство ва ло пре ко
сто пе де сет так ми ча ра. Над ме та ња су се од ви ја ла на ви ше тра са, а чла но ви „Је лен -

Манифестација је почела у јутарњим сатима, када су најпре
кренула такмичења, а потом и
дечје групе, које су, уз њихове
наставнике, предводили водичи
„Јеленка”. Након пешачења у
природи чекало их је окрепљење уз планинарски пасуљ, као и
друге активности, попут пењања уз уже или часа зумбе. И овог

ка” су остварили одличне резул та те, као што су пр ва ме ста на сред њој и ма лој ста зи
Го ра на Дим ко ви ћа и Сла ђа не Ста мен ко вић.

пута атмосферу је својом музиком подизао тамбурашки састав
„Руј”, оформљен специјално за
ову прилику, у саставу: Тођа,
Мизге, Сале и Мијат.

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.

ПОЗНАТА ЕМИСИЈА ГОСТОВАЛА У НАШЕМ ГРАДУ

Две сестрице

Панчевачка „шареница”
Једна од најпопуларнијих емисија колажног карактера, која
се може гледати на домаћој телевизији с националном фреквенцијом, без сумње је „Жикина шареница”.
Ово својеврсно представљање градова из целе Србије, које се уживо емитује у данима
викенда у јутарњим сатима, догађало се протекле недеље, 7.
октобра, и у нашем граду.
Том приликом је на једном
месту предочено оно најважније чиме наша средина располаже када је реч о предузетништву, култури, уметности, спорту и другим облицима надградње.
Поменутог јутра се, пред милионским публикумом, певало, играло, рецитовало и дискутовало на разне теме, када
су своје вештине приказали
ра зни ор ке стри, ан сам бли,
глумци...
По концепцији „ред приче,
ред забаве” преплитали су се
бројни наступи и разговори, у
којима су о својим сферама

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ове куце се налазе у насељу Стари
Тамиш и потребно их је што пре
удомити. Обе су женке, старе око
два и по месеца, а у себи имају и крви лабрадора, па ће отприлике бити
такве грађе и величине.
Сестрице су здраве и разигране,
речју – савршене за породицу која
воли оваква њушкала.
Све друге информације могу се
добити на контакт-телефон 061/68-15-444.

Побегуљко
Калапиш, Николић, Маловић и Снеки
интересовања говорили многи
Панчевци.
Поред представника локалне самоуправе, као и директора појединих установа, попут
Народног музеја, Завода за заштиту споменика или ТОП-а,
свој рад су представили и други суграђани. Тако је публику
увесељавала и чувена певачица народне музике Снежана
Бабић Снеки; незаобилазни Мирослав Жужић је рецитовао,
председник ивановачког Удружења банатских Бугара Аугу-

стин Калапиш говорио је о настанку Иванова...
Завидну минутажу добио је
и директор панчевачке филијале компаније „Дунав осигурање” Драгољуб Маловић, који је у подужем разговору с водитељем емисије Живорадом
Николићем у кратким цртама
предочио јавности због чега је
то предузеће лидер на српском
тржишту и упркос томе што
овде влада велика конкуренција, оличена у двадесет пет,
пре свега, иностраних фирми.

Он је у том погледу као најважнију чаролију апострофирао врхунски менаџерски тим
који ради по највишим светским стандардима, нивоа једног „Лојда”, затим константно
освеживање понуде у виду лансирања све атрактивнијих производа, као што је породично
осигурање, па чак и можда због
тога што шездесет одсто те компаније чине припаднице лепшег пола, а познато је колико
су жене вредне, марљиве, одговорне...

Пре извесног времена овај добрица очигледно је побегао
некоме из центра града, али
га нико није потражио у градском прихватилишту, у којем
се привремено налази.
С обзиром на то да пас није
чипован и нема огрлицу са
ознаком, немогуће је доћи до
власника, па уколико га нико
не препозна и не обавести газду, биће дат на удомљавање.
С тим у вези потребно је
позвати телефон 352-138.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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КАРАТЕ ТУРНИР „БЕОГРАДСКИ ПОБЕДНИК”

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ДИНАМУ ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ

ТРИЈУМФ ЗА ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ

Такмичари КК-а Динамо учествовали су прошлог викенда на престижном турниру
„Београдски победник”, на
којем су показали завидан
квалитет у веома јакој међународној конкуренцији.
Приоритет на овом турниру био је наступ сениора, који се припремају за Светско
првенство. Капитен репрезентације Србије Слободан Битевић предводио је наш национални тим до тријумфа у
екип ном де лу над ме та ња.
Српски репрезентативци су у
финалу савладали одличну
селекцију Хрватске. Битевић
је победом у последњем, одлу чу ју ћем ме чу обез бе дио
златну медаљу тиму Србије.
Популарни Боба је био успешан и у појединачном делу
такмичења. Веома сигурно, са
четири победе, освојио је златну медаљу у категорији преко 84 кг, што је охрабрујуће
уочи предстојећих великих
такмичења. Сребрно одличје
је заслужила млађа сениорка
Тамара Живић у категорији
до 61 кг. Она је после одличног наступа у Ријеци тако потврдила да јој је форма у успону. Бронзане медаље освојили су јуниорка Јана Којчић у
категорији до 53 кг и млађи
сениор Урош Петровачки у
категорији до 67 кг.
У реперсажу за бронзану
медаљу поражен је јуниор

Кошаркаши Тамиша
надиграли Металац у
другом полувремену
Следи гостовање ОКК
Београду

Дарко Спасковски. У истој
конкуренцији Никола Ивановић је стартовао победом, па
је потом изгубио у другом колу. Иако су остали без трофеја, добро су се борили и
сениор Александар Анђелковић, кадет Александар Здешић и млађи сениор Марко
Пуљаревић.
Већ у суботу, 13. октобра,
каратисти Динама надметаће се на Првенству Војводине у Новом Бечеју. Слободан
Битевић и његов тренер Предраг Стојадинов отпутовали
су у Токио на други турнир
Премијер лиге, где ће наступити само борци који су олимпијски кандидати, а ово такмичење је једно од квалификационих за одлазак на Олимпијске игре.

АТЛЕТСКИ МИТИНГ У НОВОМ САДУ

ПАНЧЕВАЧКИ СУПЕР КЛИНЦИ

Стартовала је нова првенствена
трка за бодове у Кошаркашкој
лиги Србије. У своју једанаесту
сезону међу најбољим клубовима у нашој земљи КК Тамиш је
ушао баш онако како су прижељкивали и његови најватренији навијачи – победом. У суботу, 6. октобра, у Хали спортова на Стрелишту гостовао је Металац из Ваљева. Био је то још
један кошаркашки „класик” и
ко зна који по реду веома неизвестан и до самог краја занимљив сусрет. Гости су можда
боље започели дуел, али домаћин је свакако бољи тим: Тамиш–Металац 84:75, по четвртинама: 18:25, 18:20, 25:10 и 23:20.
Први тренер екипе из нашег
града Бојан Јовичић на почетку дуела је Ваљевцима супротставио тим који су чинили:
Александар Илкић, Бојан Крстовић, Душан Кнежевић, Братислав Јековић и Иван Смиљанић, али је врло брзо морао да
мења и ротира играче, јер је
Металац стекао почетну предност од 7:0. Уследио је и тајмаут који је затражио стратег
Тамиша, али није вредело. Панчевци су начинили сувише грешака у уводним минутима сусрета, што је Ваљевцима омогућило да играју храбрије, али
и опуштеније.
У другој четвртини су момци
из нашег града заиграли нешто
боље. У први план је изашао
плејмејкер Тамиша Александар
Илкић, који је с неколико изванредних соло продора успео
да смањи предност гостију на
свега поен разлике (29:30). Ипак,
финиш другог дела меча опет
је припао играчима из Ваљева,

који су постизали релативно лаке поене и на одмор отишли с
резултатом 36:45.
Друго полувреме је донело
неки нови Тамиш. Очигледно
је било да је Бојан Јовичић током паузе имао шта да каже
својим момцима у свлачионици. Кнежевић и његови саиграчи изашли су на терен с много
више жеље и енергије, па су
брзо почели и да „топе минус”.
Смиљанић је погодио за три
поена, прецизан је потом био
и Крстовић за 41:46, а недуго
затим и Братислав Јековић је
погодио „тројку” за 48:49. Тамиш је први пут изједначио на
52:52 поготком Лабудовића с
линије пенала, а онда су поново Смиљанић и Јековић „торпедовали” кош Ваљеваца. Тим
из нашег града повео је са 61:55
и можда већ тада „преломио”
утакмицу у своју корист.
Тако је и било. У последњем
делу овог сусрета Ваљевци нису

имали ни снаге ни моћи да се
поново врате у меч. Разиграо
се Душан Кнежевић, одличан
је био и Александар Торњански, а Смиљанић и Илкић су
на ста ви ли да пред во де свој
тим ка првом тријумфу у сезони.
– Започели смо сезону онако како смо и желели – победом. Мислим да је то и најважније у овом тренутку. Биће
потребно још неко време да се
нови момци упознају. Гости су
нас надтрчали у првом полувремену, али успели смо да се
кон со ли ду је мо и оства ри мо
тријумф – рекао је Иван Смиљанић, најефикаснији играч у
овом сусрету.
Њему уз раме био је Александар Илкић, с тринаест поена, док су Александар Торњански и Братислав Јековић
по једанаест пута били прецизни. Алекса Чабрило, Бојан Крстовић и Душан Кне-

жевић постигли су по осам
поена.
– Гости су били врло борбени
на почетку, ми смо лоше отворили меч. Лако смо ушли у дуел, били смо слаби у одбрани и
потпуно надиграни. После
озбиљног разговора у свлачионици током одмора момци су
се пренули, растрчали се, згуснули одбрану... Задовољан сам
другим полувременом. Лига ће
бити веома квалитетна ове сезоне, а имаћемо баш тежак распоред у првих шест-седам кола.
Имамо осам нових играча, углавном младих, па је потребно време да се сви они уклопе у целину, у тим. Али идемо даље, настављамо вредно да тренирамо
и да чекамо наредна искушења
– истакао је шеф стручног штаба Тамиша Бојан Јовичић.
Наредног викенда Панчевци
ће имати још један тежак меч.
У главном граду ће одмерити
снагу са ОКК Београдом.

ЏУДО У БЕЧЕЈУ
На стадиону „Карађорђе” у
Новом Саду прошлог викенда је одржан велики међународни митинг на коме се надметало око 800 атлетичара и
атлетичарки из Србије и земаља у окружењу. Одличне
резултате у јакој конкуренцији постигли су и наши млади суграђани.
Атлетски клуб Панонија се
представио са шест чланова
и сви су освојили медаље.
Први трофеј за свој клуб
заслужила је Катарина Њари
у бацању кугле, чиме је постала вицешампионка у групи старијих пионирки, а након тога је у трци дечака на
600 м Владимир Мирков заузео треће место. Ана Драгојевић је освојила сребрно одличје у трци млађих пионирки, а

садска хиљадарка”. Тренер
Саша Стојиловић веома је задовољан постигнутим резултатима, јер је оборено и пет
личних рекорда.
Запажен наступ имали су
и чланови АК-а Динамо. Миљана Тодоровић је освојила
сребро на 600 м, док је Алекса Живанов зарадио бронзу у
бацању копља. У трци млађих пионирки на 300 м Марија Мркела је убедљиво тријумфовала, док је њена сестра Анастасија у истој дисциплини, али у конкуренцији старијих пионирки, била трећа.
Боје Динама су бранили и:
Страхиња Стевшић, Огњен
То пић, Ан ђе ла Бро шћанц,
Алекса Вујић, Урош Филиповић, Ксенија Мркела, Нина

ЈОШ ЈЕДАН ЗАПАЖЕН НАСТУП
У Бечеју је прошлог викенда
одржан традиционалан турнир
у џуду за млађе категорије, на
којем су талентовани борци из

Динамо је представљало једанаест такмичара, које је предводио тренер Миленко Крајновић.

ТРИ ЗЛА ТА
ЗА НЕ МА ЊУ
Члан Џудо клуба Јединство из
Качарева Немања Нишић прошлог викенда је учествовао на
турниру у Бањалуци, где је
остварио изванредан успех.
Овај талентовани борац се
из главног града Републике
Српске вратио с три златне
медаље.

нашег града постигли добре
резултате.

Златне медаље су освојили:
Милица Секуловић, Матеја Зу-

бовић, Милош Стојановић и
Вук Кошић. Сребром су се окитили Милена Секуловић и Данијел Маравић, а бронзе су зарадили Миа Драшковић и Стефан Рабреновић.

Солидан успех на такмичењу у Бечеју остварили су и чланови ЏК-а Панчево. Матеја Калинић је освојио бронзу, а Немања Вељковић је заузео пето
место.

АКТИВНОСТИ КК-а МЛАДОСТ

ЈЕДАН ВИКЕНД – ДВА ТУРНИРА

најбољи резултат у групи девојчица рођених 2007. године, с којим је освојила златну
медаљу у трци на 600 м, имала је Хана Јарамаз. У надметању старијих пионира на 300
м спринтер Паноније Дамјан
Чикић освојио је бронзу, што
је остварила и Миља Остојин
у трци под називом „Ново-

Крсмановић, Срна Марковић,
Дуња Олушки, Ива Јакуб, Дијана Тодоровић, Тамара Блануша, Ања Радмановић, Дуња Бакић, Елена Шарац, Јана Грујић, Марко Митровић
и Маша Капетановић. Екипу
су предводили тренери Љупчо Цветкоски, Филип Влајић
и Тамара Полић.

Током прошлог викенда каратисти Младости су учествовали на два веома квалитетна међународна такмичења.
Они су се у суботу, 6. октобра,
надметали у Босни и Херцеговини, у Броду, на међународном турниру „Сава опен”, на којем је учествовало око 400 такмичара из
Аустрије, Хрватске, Словеније, Србије и БиХ. Сви такмичари Младости наступили су у борбама.
Михаило Пантелић и Миљана Тодоровић освојили су сребрне медаље, а бронзама су се
окитили Катарина Петровић,

Миљана Романов и Лука Станојковић. Учествовали су и Анђе-

лина Јаредић, Наталија Гавриловић и Немања Живков.

На „Купу пријатељства” у Новом Саду КК Младост се представио са осам младих бораца.
Јована Татаров је освојила најсјајније одличје, сребром се окитио Ђорђе Шушак, а бронзе су
зарадили: Никола Јаворац, Александар Стојановић, Марко и Милош Милутиновић, Дејана Радовић и Анастасија Крстић.
Следећег викенда кадети, јуниори и млађи сениори учествоваће на покрајинском шампионату у Новом Бечеју, а пионири и наде на Купу Војводине у Старој Пазови.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТРИ БРОНЗЕ
ЗА РВАЧЕ
Чланови Рвачког клуба Динамо постигли су запажене резултате на јаком међународном турниру у Сомбору.

Бронзаним медаљама окитили су се Огњен и Стефан Тодосијевић и Вељко Вујновић, а
Михајло Вујновић се пласирао
на пето место.

РЕКОРД У
КОШИЦАМА
У словачком граду Кошице
прошлог викенда је одржан
„Маратон мира”, који се традиционално организује сваке
године почев од 1924. и спада
у најстарије маратонске трке у
Европи.
Ветеран Михал Шуља, такмичар АК-а Динамо, стазу ду-

гачку 42.195 метара прешао је
у времену од 2:50,15 и тако поставио свој нови лични рекорд.
Ми хал је пре две не де ље
имао запажен наступ на ултрамаратонској трци на Калемегдану у Београду, што је свакако представљало препреку да
маратонску трку у Кошицама
истрчи у још бољем времену.
Последња овогодишња ултрамаратонска трка на којој ће
Михал учестовати јесте „Рециклажни маратон”, који се традиционално одржава у децембру на Фрушкој гори.

НАЈБОЉА
„ДРУЖИНА”
У Белој Цркви је прошлог викенда одржан турнир у стрељаштву за пионире, на којем су
чланови СД-а „Панчево 1813”
постигли изванредне резултате.
Тријумфовао је и мушки и
женски тим из нашег града.
Алекса и Ива Ракоњац освојили су златне медаље, сребром
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ПРЕЈАКИ РИВАЛИ ЗА БОРАЦ И „ЛАВИЦЕ”
Одбојкашице Динама
претрпеле пораз од
Визуре

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Србобран: ЕЛАН – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕР А ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СЛОГА
петак, 20 сати
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – СЛОГА
субота, 19.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–АПАТИН
субота, 19 сати
Долово: ДОЛОВО–СИВАЦ
недеља, 19 сати
жене
Долово: ДОЛОВО–ЛАКИ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Н. Кнежевац: ОБИЛИЋ–ЈАБУКА
мушкарци
Пригревица: ПРИГРЕВИЦА – ОРК ПАНЧЕВО

Већ у суботу, 13. октобра, девојке које предводи тренер Никола Јерковић у Хали спортова на Стрелишту дочекују Партизан, а потом у среду, 17. октобра, опет играју пред својим
навијачима. Тада ће угостити
суботички Спартак.
После почетног тријумфа у
Првој лиги, када су донели сва
три бода из Футога, одбојкаши
Борца из Старчева пред својим навијачима претрпели су
пораз од краљевачке Рибнице
од 0:3, по сетовима: 19:25, 18:25
и 22:25.
Био је то прави одбојкашки
дерби, с много лепих потеза,
али уз констатацију да је Рибница у овом тренутку бољи
тим од Бор ца. Мом ци ко је

предводи тренер Душан Јовић
добро су започели овај меч.
Водили су са два поена разлике, а онда су дозволили гостима да преокрену ток утакмице у своју корист. Захваљујући поенима капитена Милошевића, Борац је успео да
изједначи на 17:17 и када се
чинило да ће поново „превести” резултат на своју страну,
уследило је неколико грешака, које је Рибница умела да
казни и да поведе с 1:0.
Гости из Краљева су у другом сету потпуно надиграли домаћине, не остављајући им нимало наде да могу нешто да
ураде, а онда се у финишу трећег сета појавила нада да Борац можда и може стићи до

преокрета, јер је успео да изједначи на 21:21, али то је било
све од старчевачких одбојкаша
у овом мечу. Рибница је лако,
без великих трзавица, дошла до
максималног тријумфа.
Борац наредног викенда гостује у Косовској Митровици,
а у среду, 17. октобра, у Хали
спортова на Стрелишту дочекује ВГСК из Великог Градишта.
Првенствену трку за бодове
у Другој лиги „Север” започиње и Одбојка 013.
Девојке које предводи тренер Влада Јованчић у недељу,
14. октобра, гостују у Србобрану, где ће одмерити снаге с домаћим Еланом.

ФУДБАЛСКИ ВИКЕНД ЗА ЗАБОРАВ
ИГРАЈ ЗА СТЕ ФА НА
У суботу, 13. октобра, на Градском стадиону у Панчеву биће одиграна хуманитарна утакмица под називом „Играј за Стефана”.
ФК Динамо 1945 угостиће Црвену звезду, а сав приход од
продатих улазница (цена 150 динара) биће уплаћен на рачун

нашег суграђанина Стефана Чикића, младог фудбалера, члана
Црвене звезда и Динама 1945, који је оболео од леукемије.
Утакмица почиње у 14 сати.
ва. У недељу, 14. октобра, на
СЦ-у „Младост” гостује ЧСК

пивара, претпоследњи тим на
табели, који је до сада успео

да победи само једном. Пред
играчима „дизелке” је веома
важан меч, јер се тријумф намеће као императив. Утакмица почиње у 15 сати.
Већ у среду, 17. октобра, на
програму ће бити редовно, једанаесто коло. Најинтересантнији дуел у тој рунди биће одигран на Градском стадиону у
Панчеву, где ће се састати Динамо 1945 и Железничар. Градски дерби почиње такође у 15
сати.
Своје навијаче непријатно су
изненадили и фудбалери омољич ке Мла до сти. Они су у
осмом колу Војвођанске лиге
„Исток” на свом терену изгубили од Војводине 1928 с 0:1.
Младост је сада на десетом
месту на табели, с 11 бодова, а
у наредном куло путује у Банатско Карађорђево, где ће одмерити снагу с домаћим Јединством.

НЕ БЛЕДИ СЕЋАЊЕ НА ВЕСНУ

Стране припремио

Александар
Живковић

У суботу, 29. септембра, одржан је други меморијални турнир „Весна Батањски” у част
некадашње кошаркашице Младости из Војловице. Учествовале су пионирке ЖКК-а Тамиш, Агрос-баскета из Опова
и ЖКК-а Ковин, као и ветеранке кошаркашких клубова
из Панчева и Опова, чије је
дресове носила Весна Батањски. Победе су извојевале ветеранке Опова и пионирке Тамиша.
Ини ци ја то ри и ор га ни за то ри тур ни ра су Ве сни не не ка да шње са и гра чи це из војловачке Младости, уз подршку Окружног кошаркашког
савеза Панчево, ЖКК-а Тамиш

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: КРИС КРОС – ТОПОЛА
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–РАДНИЧКИ
Панчево: ДИНАМО–МЛАДОСТ
недеља, 16 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЧСК
недеља, 15 сати
Панчево: ДИНАМО 1945 – ЖЕЛЕЗНИЧАР
среда, 17. октобар, 15 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Избиште: ПОЛЕТ–СТРЕЛА
Б. Н. Село: СЛОГА–РАДНИЧКИ
Гај: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (К)

Прошлонедељни
резултати
Одбојка

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У КОШАРЦИ
су се окитили Теодора Кондић
и Огњен Лукић, а бронзе су зарадили Марина Мијатовић и
Алекса Ушљебрка.
Пионири ће наредно такмичење имати 28. октобра у нашем граду, у првом колу Лиге
пионира Војводине.
На Првенству Србије у гађању из ваздушне пушке у троставу, које је одржано у Новом Саду, кадет Алекса Ракоњац пласирао се на дванаесто
место.

Одбојка

ПРВА ЛИГА
К. Митровица: К. МИТРОВИЦА – БОРАЦ
Панчево: БОРАЦ–ВГСК
среда, 17. октобар, 16.30

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

Утакмицама деветог кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Српској лиги група „Војводина”. Панчевачки Железничар
је гостовао у Бачком Јарку, где
је претрпео и трећи пораз у досадашњем делу првенства. У
првом полувремену није било
голова, а у наставку меча домаћин је два пута успео да савлада голмана Катанића: Младост–Железничар 2:0 (0:0).
После пораза на свом терену од Србобрана „дизелка” је
на ово гостовање отишла са жељом и надом да може да се
врати на победнички колосек.
Ипак, Младост је искористила
све грешке у игри Железничара, па је успела да освоји сва
три бода. Домаћин је први погодак постигао у 69. минуту, а
тачку на победу ставио је у последњим тренуцима утакмице.
Железничар је сада на седмом месту на табели, са 14 бодо-

Овог викенда
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
субота, 16 сати
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
среда, 17. октобар, 18.30

Рибница „изрибала”
Борац
Друго коло Суперлиге за одбојкашице није донело никаква изненађења. Фаворити су
лако савладали своје ривале, а
једна од утакмица у којима је
победник био познат и пре њиховог почетка, била је она између Визуре и Динама. Шампионке из Београда су се још
једном показале као превелики залогај за панчевачке „лавице”, па су без великих проблема стигле до максималног
тријумфа: Визура–Динамо 3:0,
по сетовима: 25:20, 25:11 и
25:19.
Подмлађена екипа из нашег
града, која је у првом колу пружила снажан отпор фавориту
из Обреновца и била на прагу
великог изненађења, овог пута
није могла да понови такав „одбојкашки сценарио”. Актуелне
шампионке су играле таман
онолико колико им је било потребно да освоје сва три бода,
а Динаму предстоји да своју
шансу тражи у мечевима са себи равним ривалима.
Панчевке су играле у саставу: Јована Симић, Марина Ранисављевић, Милица Шорак,
Бјанка Петковић, Вања Симеуновић, Тијана Стојковић, Сања
Ђурђевић, Тијана Митровић,
Драгана Марковић, Тамара Ђурђевић и Катарина Марисављевић. Шансу с клупе чекале су
Марина Обрадовић, Дина Соломун и Зорана Стаменковић.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

и агенције за обезбеђење „Гардијан”. По завршетку такмичења додељени су пехари и захвалнице, које је уручио Веснин син, Никола Батањски.
Овај турнир је био прави
дефиле талената и на најбољи начин наставља да чува
сећање на прерано преминулу кошаркашицу. Весна Батањски је кошарком почела
да се бави у ОШ „Братство–
јединство”, а играчку каријеру је градила кроз надметања
у Квалитетној војвођанској лиги и Првој Б савезној лиги.
Преминула је пре две године,
после тешке болести, у 49. години живота.

СУПЕРЛИГА
жене
Београд: ВИЗУРА–ДИНАМО

3:0

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–РИБНИЦА

0:3

Рукомет
СУПЕР А ЛИГА
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО

24:29

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Врбас: ВРБАС – ЖРК ПАНЧЕВО

20:18

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Ада: ХАЛАС ЈОЖЕФ – ДОЛОВО
мушкарци
Темерин: МЛАДОСТ–ЈАБУКА
Вршац: МЛАДОСТ–ДОЛОВО

19:22
25:25

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–НАФТАГАС
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ЦРЕПАЈА

30:19

39:17

28:14

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ

84:75

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – КРИС КРОС

74:68

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

85:68

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Јарак: МЛАДОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ВОЈВОДИНА

0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (В)
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ПАРТИЗАН (Г)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОТПОРАЊ
Б. Паланка: ДУНАВ–СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА – Ц. ЗВЕЗДА

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

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сд1)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Распад

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ИСКУСТВОМ ПО „ЦРВЕНО-БЕЛИМА”
Трећи тријумф Динама у
елити
Викенд у знаку „лепљиве
лопте”
Рукометаши Динама настављају победнички поход кроз Суперлигу. Прошлог викенда је на програму било
треће коло најјачег надметања у нашој земљи, а Бранко Радановић и његови саиграчи остварили су и трећи
тријумф. После Рудара из Костолца и
Обилића на ред је дошла и Црвена
звезда.
Иако су били осокољени почетним
победама у шампионату, дуел у београдским „Шумицама” нико у табору
„жуто-црних” није схватао као одлазак на излет. Напротив. Иван Петковић је мобилисао све снаге, добро је
припремио свој тим за меч са екипом
коју предводи нови селектор Србије
Ненад Перуничић и остварио је свој
план: Црвена звезда – Динамо 24:29
(13:12).
Домаћи тим је у првих тридесет
минута играо веома добро. Панчевци
су средином првог полувремена успели да преокрену резултат у своју
корист, да поведу, али је финиш првог дела утакмице поново протекао у
знаку „црвено-белих”, па се на паузу
отишло с једним голом „вишка” у корист Црвене звезде.
Друго полувреме је донело другачију слику на терену и – моћни Динамо. Дејан Златановић је с неколико фантастичних интервенција на голу потпуно пореметио нападаче Звезде, а игру Динама у своје руке је преузео сјајни Ненад Вучковић. Некадашњи интернационалац у Бундеслиги
разигравао је своје другове, погађао
је мрежу ривала из свих позиција,
био је незаустављив за играче Звезде.
Динамо је утакмицу „преломио” у 47.
минуту, када је повео са 22:19, што је

за „црвено-беле” било недостижно.
Раме уз раме с популарним Вучком
били су управо они најискуснији првотимци екипе из нашег града, Иван
Димитријевић, Милош Костадиновић
и Вељко Милошевић, али сви момци
заслужују похвале, јер су дали свој
допринос трећем тријумфу Динама.
Посебно млади голман Никола Радовановић, који је у самом финишу меча одбранио два седмерца играчима
Црвене звезде.
– Свесни смо колико нам је ова
утакмица била важна. Држали смо се
договора из свлачионице и на крају
заслужено победили. Знали смо да
Звездини момци одлично трче, спречили смо њихову транзицију и то је
то. Мислим да је ово показатељ како
надаље треба да играмо – рекао је
најбољи актер недељног дербија Ненад Вучковић.
Најефикаснији у редовима „жутоцрних” били су Димитријевић, Костадиновић и Вучковић, који су постигли по седам голова, док је Милошевић шест пута погодио мрежу ривала. По један погодак су постигли
Пилиповић и Павловић.
– Пре свега хоћу Ненаду Перуничићу да пожелим много среће на месту селектора репрезентације Србије.
Прибојавао сам се меча са Звездом, а
видело се да је то било оправдано.
Домаћин нас је 45 минута држао у
егалу, па је на крају пресудило искуство мог тима. Честитам момцима на
победи, али нећемо да се успавамо
на ловорикама. Настављамо да радимо и да се припремамо за нова, велика искушења. Имамо много проблема с повредама играча. Урош Павловић је покидао лигаменте, Миљан Буњевчевић је оперисао раме, а они су
много важни за игру нашег тима. Али
шта је ту је, морамо даље – истакао је
тренер Динама Иван Петковић на
конференцији за новинаре у београдским „Шумицама”.

„Жуто-црни” су лидери на табели с
максималним учинком у прва три кола, а у петак, 12. октобра, у Хали спортова на Стрелишту дочекују Слогу из
Пожеге.
У првом колу Супер Б лиге ЖРК
Панчево је у Врбасу изгубило од истоименог домаћег тима са 20:18 (9:7).
– Одлично смо започеле меч у Врбасу, али смо онда посустале и дозволиле домаћину да се врати у ритам и
преокрене резултат. У другом полувремену смо имале и седмерац за изједначење, али није вредело. Врбашанке нису бољи тим од нас, али су
овог пута заслужено победиле. Очекује нас дуел са Слогом, екипом која
има велико искуство. Мораћемо добро да се потрудимо како бисмо оствариле добар резултат – рекла је Светлана Ничевски, капитен ЖРК-а Панчево.
У овом спортском колективу велику пажњу поклањају и млађим категоријама. Екипа до четрнаест година,
коју као тренер предводи Светлана
Ничевски, тренутно је прва у својој
групи, а сјајне су и девојчице до дванаест година, које води Лана Жига.
Жеља свих у клубу јесте да се млађе
категорије ЖРК-а Панчево пласирају
на државно првенство.
Рукометаши Јабуке забележили су
вредну победу у трећем колу Прве
лиге „Север”. Они су на тешком гостовању у Темерину победили екипу
Младости са 22:19.
Утакмица је „преломљена” у последњих петнаест минута. При резултату 18:15 за домаћина на гол Јабуке
је стао Милош Јандрић и као да је зачарао своју мрежу. Јабука је од тог
момента направила серију од 7:1 и
кући понела оба бода.
У екипи Јабуке истакли су се и Јовановски са шест, Витас са пет и Пешић са четири гола.
А. Живковић

Стварање је увек процес.
И када је у фокусу било која врста уметности.
И пошто се ради на градилишту.
И гради љубавна веза. И ређају речи.
Процеси стварања захтевају време и труд.
Распадање уме да буде лако и брзо: понекад је довољан дилит.
Невоља је када распад прате јаке емоције: као у случају остављених љубавника. Или СФРЈ.

У боји
Намотаји крвних судова и нерава чине нас живим бићима.
Организам је продукт рада органа.
Када неки од виталних откажу – довиђења, пријатно.
Зато, неопходно је бити пажљив.
Искористити своје време на планети.
Ходати широм отворених очију.
Грлити драге особе.
Живети живот у боји.

МЕМОРИЈАЛ „ФРАЊА МИХАЛИЋ”

ДВА ЗЛАТА И СРЕБРО
Прошлог викенда је одржано треће
коло Крос лиге Србије, у којем је Атлетски клуб Тамиш учествовао са осам
чланова и освојио је три трофеја.
У категорији атлетских школа у трци на 200 м сребрну медаљу је зарадила Нина Штркаљ, која је у претходна два кола освојила златно и сребрно
одличје. Пионир Стефан Марић тријумфовао је на 500 м, а злато је припало и Сањи Марић, која је победила у
трци на 1.000 м. То је трећа златна
медаља Сање Марић у Крос лиги и са

И црно на бело

овим трофејом улази у конкуренцију за
укупну победницу
овог такмичења, које носи и назив Меморијал „Фрања Михалић”.
За Тамиш су наступили и: Занди и
Лајчи Штркаљ, Нико ла Бра ни са вље вић, Олга Лисицин
и Алекса Нертица.
А. Ж.

Када неко не жели да схвати реалност, џаба аргументи.
И реченице, оне најјаче.
Ти ми као особа више ниси драга.
Ви ми као запослени више нисте потребни.
Болесни сте, остало вам је још годину дана живота.
Заиста, када је нешто нацртано црно на бело, нема разлога да
се кријемо.
Јуримо у рупу.
Као миш, сиве боје.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Реља Гајић,
гимназијалац:

Марко Игњатов,
гимназијалац:

Нора Ристановић,
гимназијалка:

– Највероватније
ћу ићи у Зрењанин,
јер играмо утакмицу тамо. Мало ћу
се посветити учењу, а слободно
време ћу потрошити на игрицу.

– Планирам да учим,
да се одморим и да с
породицом одем на
неки излет.

– Планирам да идем у
биоскоп, а вероватно ћу и
изаћи с друштвом. Током
недеље ћу тренирати и
учити.
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