Победе – шта би
друго?

» страна 9
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

„Динамови”
шампиони

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 16. НОВЕМБРА 2018.

Број 4790, година CL

Хроника
Чува нас велика
хумана породица
» страна 8

Хроника
Активна опозиција, за
говорницом жива и
владајућа већина
» страна 5

Просвета
Професори почастили
ученике
» страна 7

Хроника
На удару нарко-дилери
и власници нелегалног

СВЕЧАНА СЕДНИЦА ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА

ОБОСТРАНА ЉУБАВ ИЗМЕЂУ ПАНЧЕВА
И ЛАУРЕАТА
Добитници Новембарске
награде дочекани овацијама
Павлов: „Први приоритет
побољшање стандарда
суграђана кроз смањење
броја незапослених”
Поводом 8. новембра, Дана града Панчева, у великој сали Културног центра одржана је свечана седница Скупштине града. Као и сваке године, том
приликом су додељене Новембарске
награде појединцима који су се у претходном периоду посебно истакли и

дали изузетан допринос у областима
којима се баве.
После пригодног програма лауреате за 2018. годину – др Драгишу Ђорђевића (медицина), Далиборку Бојковић Брети (образовање), Николу
Влајића и Ивана Ивачковића (култура и уметност) – публика из пуне сале дочекала је гласним аплаузима.
У име овогодишњих носилаца највишег градског признања присутнима се обратио публициста и писац
Иван Ивачковић. Он је рекао:
– Ми који смо ове године почаствовани Новембарском наградом, показали смо и дали и формални доказ
љубави према нашем граду тако што

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА

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

смо одабрали да у нашим личним
картама носимо његово име. Ову награду између осталог схватамо и као
доказ да је та љубав обострана и као
„венчани лист” између Панчева и нас,
а плакету која иде уз награду доживљавамо као хартију од вредности, и
то оне највеће – емотивне. Надам се
да сам у ових неколико реченица погодио мисли, осећања и ставове и
осталих добитника Новембарске награде. Захваљујемо Граду и његовим
званичницима, људима који су нас
кандидовали за ову награду, жирију
који је наше кандидатуре прихватио
и захваљујемо вама, који сте својим
присуством учинили да овај сам по
себи за нас велики и важан тренутак
буде још свечанији. Живели и хвала!
Да подсетимо, етнолог Никола Влајић је у Народном музеју и Заводу за
заштиту споменика културе проучавао
материјалну и нематеријалну завичајну културну баштину; педантним истраживањима о народним обичајима,
знаменитим личностима, цивилној, индустријској и сакралној архитектури и
догађајима из историје града и региона, преточеним у више десетина публикација, изложби и предавања – дао
је неизмеран допринос заштити и очувању домаће и европске културне баштине.
Далиборка Бојковић Брети у просвети је петнаест година, од чега једанаест као директорка ОШ „Олга Петров” у Банатском Брестовцу настоји
да унапреди услове за рад и учење у
школи, што је била инспирација за
укључивање у пројекте ЕУ који подижу на виши ниво образовну и васпитну стручност, знање и међуљудске односе; бави се и добротворним радом

организујући прикупљање помоћи деци, а покренула је и братимљење са
школом из Словеније, чиме је омогућена непосредна размена искустава
између наставника и успостављање
пријатељства међу ученицима, што
доприноси културном еманциповању
младих и томе да буду бољи људи.
Др Драгиша Ђорђевић је на Стоматолошком факултету у Београду стекао
звање ментора. Цео радни век провео је
у здравственим установама у Панчеву,
а поред тога што је радио с пацијентима, био је начелник Стоматолошке службе. За унапређење струке залагао се
или као председавајући или као члан у
Друштву лекара Војводине и у Српском
лекарском друштву, колеге га сматрају
врхунским стручњаком, а пацијентима
је импоновао вештином и нарочитим
стрпљењем и пажњом с којима им је
прилазио. Посветио је три деценије студијском сакупљању историјске грађе о
медицини и здравству у Панчеву од
1716. Након пет објављених књига и
даље вредно пише.
Иван Ивачковић је већ у 18. години започео озбиљну новинарску каријеру. Класично новинарство је напустио након три деценије и преко
2.000 објављених текстова о југословенској рок и поп сцени у свим респектабилним листовима, што га је
уврстило у ред најутицајнијих рок
критичара у бившој СФРЈ. Импресивно познавање рокенрол културе и препознатљив стил писања усмерили су
га на писање публицистичких бестселера, попут „Уметности побуне” (о
„Ролингстонсима”) или „Како смо пропевали”, за које је добијао признања.
Објавио је роман „Безверје”.
» Наставак на страни 4

оружја
» страна 10

Село
Ново Село дочекало
људе из целог Баната
» страна 11

Култура
Традиција и народно
стваралаштво
» страна 12

Фото-репортажа
Две руске престонице

» страна 25

Спорт
„Лавице” намучиле
„Звезду”

» страна 27
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Ухвати ширину
Сматрам да је најправеднији политички систем вишепартијска парламентарна демократија. У претходној реченици изречен је став,
баш као и у наредној: „Највише ценим професију хирурга, пошто
они на најдиректнији могући начин спасавају животе”. Умемо да
кажемо да ценимо особе са ставом, јер га имају оне што размишљају, а и храбре су да га изнесу.
Став се, каже социјална психологија, односи на то какве предиспозиције имамо да видимо ствари.
Постоји и негативан став – предрасуда: „Сви Албанци су лоши”.
Или: „Роми се не купају”.
Има их много, најмање колико и људи који пате од стереотипа,
што је „мислећа” компонента предрасуда, веровање, уверење да „ствари стоје” на одређен начин. На пример, да су плавуше глупе и Црногорци лењи. Какве ли су онда Црногорке плавуше?
Добро је док су стереотипи овако банални, постаје по друштво
опасно кад се „размноже” идеје да су особе са инвалидитетом неспособне или да су хомосексуалци преносиоци полних болести.
Под условом да овако нешто нека особа „призна” наглас – на њу
се може утицати аргументованим разговорима, баш као и у случају
дискриминације, која је продужена рука стереотипа, одређено понашање у вези са искривљеном сликом стварности и, такође, компонента предрасуда. Дакле, то је лакше решиво, уосталом постоји и
позитивна правна регулатива која, у најекстремнијем могућем облику дискриминације, предвиђа санкције за насилничко и опасно
понашање, као што је, рецимо, паљење верских објеката заједница
које дискриминатор хејтује.
Проблем настаје када се сударимо с трећим саставним делом предрасуда: емоцијама, осећањима која „носилац” стереотипа и дискриминатор има. Јер, не ради се о рационалној категорији, мислима
које се могу променити, нити о понашању што се може, у неким случајевима, и санкционисати, већ је у питању оно што човек носи у срцу, нешто због чега при самој помисли на то задрхти. Како то променити?
Како развезати чвор из стомака човека који осећа да су (скоро)
сви Хрвати паликуће ако је морао да побегне главом без обзира гледајући у пламен што једе његов вишедеценијски дом? При томе,
требало би да такав човек буде и емпатичан, да саосећа с другима,
пошто је и сам преживео хорор. Е, ту наступају пријатељи.
Или, постоји ли начин да се из срца родитеља деце са инвалидитетом или са сметњама у развоју избаци презир према систему у коме њихов потомак не може да упише школу иако је то у складу са
законском регулативом? Пливате ли ви? Е, па, деци с Дауновим синдромом је онемогућено да иду на наставу пливања. Како се тим поводом осећају њихове маме и тате?
Позитивне помаке у овом смислу донео је недавно усвојени Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторског понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, који се примењује почев од ове школске године.
Бити другачији није злочин. Манимо се предрасуда и, ако неко из
наше околине живи опседнут њима, помозимо му, пријатељски, да
ухвати ширу слику, да спозна ширину.
Цитат за данас: „Предрасуде, значи, ајде етимолошки, неко нешто
расуђује, па је унапред нешто расудио. То нису предрасуде, то су
безобразлуци. То је кад отмете човеку све шта можете, па онда још
покушавате да му објасните зашто”. „Апсолутно паф”, разговори,
Наташа Јовичић / Богдан Богдановић

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.

Снимио Милан Шупица

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

ЧУВАРИ РЕДА НА ФИЗИЧКОЈ
ОБУЦИ
Шта би данас показали резултати
евентуалног теста из физичке спремности којем би били подвргнути панчевачки полицајци? Далеке 1965. године чувари реда у нашем граду
имали су обуку на којој нису вежбали
само борилачке вештине, већ су тренирали и атлетику, стони тенис, одбојку. Имали су и инструктора за физичку обуку, а за то је био задужен
чувени панчевачки адвокат Петар Јојић. Ово је била једна од тема „Панчевца” број 636, који је изашао из
штампе 27. фебруара 1965. године.
На питање новинара због чега је важно да милицајци (како су се тада
звали) континуирано упражњавају
разне колективне спортове и борилачке вештине, Јојић је одговорио да они
морају да буду спремни да у свакој
прилици одбране како себе од нападача, тако и грађане. Нагласио је да
то мора да се ради што више снагом
и вештином, а што мање пендрецима
и оружјем.
Тадашњи „Панчевац” је део свог
простора посветио и позоришној
представи с којом је славни глумац
Мија Алексић гостовао у Културном
центру у нашем граду. То је, како је
објашњено у извештају, била монодрама у којој је овај глумачки бард
одиграо улоге десеторо различитих
људи и од почетка до краја променио
десет костима.

Захваљујући снази свог глумачког талента, Алексић је гледаоцима из нашег града приредио спектакл и доказао да предуслови за праву уметност
нису бројни глумци и статисти, скупе
кулисе итд., већ да је за то довољна
способност брзих трансформација
једног глумца.
У поменутом броју „Панчевца” из
1965. године, на другој страни, на истакнутом месту, објављене су критике
на рачун оних који су покварили један
добро осмишљен план. Неко од над-

ФОТОГРАФИЈА Новембарско пролеће.
У нашем граду, ових дана
НЕДЕЉЕ

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”

лежних тада је дошао на идеју да се на
путу Београд–Панчево, близу нашег
града, поставе билборди с рекламама
јачих панчевачких предузећа. Жеља је
била да се на тај начин рекламирају
Панчево и панчевачка привреда, али
је због недовољног одржавања билборда та идеја пропала. Билборди су се
после неког времена испрљали, а рекламе на њима су постале готово невидљиве због прашине.
Један од бивших новинара нашег листа извео је у „Панчевцу” број 636 зани-

мљив експеримент. Проучио је двадесет
жалби наших грађана које је у року од
два сата примио и с њима разговарао тадашњи председник панчевачке општине. Направио је две готово уметничке
приче о жељи за бољим животом, сновима о нормалној свакодневици и страху од сиромаштва. Колико би таквих
прича могло да се направи данас? Колико би несрећних људских судбина у
свакодневици у којој живимо могло да
се уметнички обради?
М. Глигорић
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У СУБОТУ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ОД ЖЕНА ЗА ЖЕНЕ
Сазнајте како да
смањите стрес и
сагоревање
С полазницама ће
радити Јелена Мемет
Женска мировна група Панчево (ЖМИГ) организоваће у суботу, 17. новембра, од 15 до 18
сати, у Градској библиотеци,
27. „Женски дан” с темом „Интегрисана безбедност: Повезивање са својим телом – стратегије бриге о себи”.
„Женски дан” је, као и увек,
отворен и бесплатан за све жене, а циљ радионице је да полазнице, кроз мапирање емоција у телу, сазнају које поруке
им оно шаље, као и да кроз неколико техника стратегија науче како да спрече или смање
стрес и сагоревање у свакодневном раду и животу.
Са учесницима ће радити Јелена Мемет, феминисткиња и
мировна активисткиња из Крушевца и једна од оснивачица и
пред сед ни ца Ал тер на тив ног
центра за девојке из тог града.
Јелена је од 2013. године и тренерица радионица за интегри-

Овако је било на прошлој радионици с Јеленом Мемет
сану безбедност, а управо о тој
теми ће и говорити у суботу.
Пре непуне две године Јелена
Мемет је већ гостовала у Панчеву са истом радионицом, а
велико интересовање полазница, утицало је на то да се догађај сада организује поново.
Девојке и жене имаће прилику да се у суботу упознају с
пет стратегија бриге о себи –
физичкој, емоционој, релацијској, менталној и духовној. Како је објаснила Јелена Мемет,
оне нам помажу да се носимо

са свакодневним стресом у животу, као и да превенирамо сагоревање. Кроз низ вежби учеснице ће научити како да ослушкују своје тело, како да те поруке прочитају и како да у односу на закључке до којих су
дошле смање ниво стреса с којим се суочавају.
Иначе, овај „Женски дан” се
реализује у оквиру манифестације „Једна књига један град –
Елена Феранте, наша генијална пријатељица”, а сам пројекат „Женски дан” у Панчеву

постоји од 8. марта 2014. године и осмишљен је по узору
на онај београдски, чији је концепт једноставан: с времена на
време жене организују различите радионице за жене.
Како објашњавају у ЖМИГ-у,
циљ „Женског дана” јесте да
побољша лични раст и развој
жена и девојака. На догађај долазе жене различитих година,
интересовања и образовања. Теме су сваки пут другачије и груписане су у три категорије. Прва је везана за тело, у смислу
плеса, вежбања, зумбе, аеробика, затим постоји уметничка
категорија: декупаж, сликање,
прављење накита од папира, а
трећа категорија обухвата лични раст и развој, разговоре о
самопоуздању, сигурности, поверењу и слично, али и учење
вештина као што су прављење
блога, намештање бицикала или
писање пројеката.
На „Женском дану” можете
набавити нови примерак часопи са „Ли це у ли це”. Ви ше о
„Женском дану” можете сазнати на „Фејсбук” страници „Женски дан Панчево”. Додатне информације потражите путем
меј ла zenskidan.pancevo@
gmail.com.
Д. Кожан

МАНИФЕСТАЦИЈА „ЈЕДНА КЊИГА – ЈЕДАН ГРАД”

Елена Феранте – наша генијална пријатељица
Манифестација „Једна књига
– један град”, у организацији
Градске библиотеке Панчево,
која је ове године посвећена
напуљској тетралогији Елене
Феранте, једне од сто најутицајнијих особа на свету по избору магазина „Тајм”, биће одржана од 20. до 23. новембра. У
оквиру програма „Елена Феранте – наша генијална пријатељица” говориће Нађа Бобичић, Јелена Лалатовић, Нађа
Духачек, Миња Богавац, Марија Ратковић, Милица Лауфер, Дубравка Ђурић, Владислава Гордић Петковић и многе друге. Програм се састоји од
главног и пратећег дела, а улаз
на све садржаје је бесплатан.
У оквиру програма прве вечери манифестације, под називом „Књижевни феномен:
Елена Феранте”, учествују Иван
Бевц, директор издавачке куће „Бука”, и Нађа Бобичић,
књижевна критичарка. Уредница и модераторка програма
прве вечери је Драгана Младеновић, песникиња.
Друге вечери манифестације, под називом „Феминизам у
делима Елене Феранте”, у среду, 21. новембра, у 19 сати, биће речи о женско-женским односима, односу мајке и ћерке,
смењивању ривалства и солидарности у односу између пријатељица, као и о специфичностима женског искуства у вези
са ограничењима патријархалне породице и мушким насиљем. Учеснице друге вечери манифестације су Јелена Лалатовић, књижевна критичарка, и
Нађа Духачек, предавачица Центра за женске студије, а уредница и модераторка програма
је Јована Свирац, песникиња.

Програм треће вечери манифестације, под називом „Српска женска књижевност: феминизам и канон”, који ће бити
одржан у четвртак, 22. новем-

бра, у 19 сати, биће посвећен
анализи канона савремене српске женске књижевности, која
настоји да прекине усмереност
књижевног канона на стваралаштво мушких писаца и да га
измени тако што ће преиспитати границе дефиниција историје и идентитета. О тој теми
говориће Дубравка Ђурић, феминистичка песникиња и теоретичарка, и Владислава Гордић Петковић, књижевна теоретичарка и критичарка. Јасми на То пић, књи жев ни ца,
уредница је и модераторка програма треће вечери.
Четврто вече манифестације,
које носи назив „Жена као симбол борбе за друштвене промене
у делима Елене Феранте”, које ће
бити приређено у петак, 23. новембра, у 19 сати, на симболичан
начин повезује педесетогодишњицу од студентских демонстрација 1968. у Југославији са сличним
процесима описаним у једном од
романа напуљске тетралогије. Тема је улога жене у покретању/по-

државању политичких и економских промена (у свету, Италији,
бившој Југославији, Србији). Учеснице завршне вечери манифестације су Миња Богавац, драма-

тург, Марија Ратковић, новинарка, и Милица Лауфер, оснивачица и главна уредница „Милица
магазина”. Уредница и модераторка програма је Јована Глигоријевић, уредница недељника
„Време”.

У оквиру пратећег програма,
у суботу, 17. новембра, у 16 сати, биће одржан „Женски дан
Панчево: Мапирање емоција у
телу”, који организује Женска
мировна
група
Панчево
(ЖМИГ). Програм ће водити Јелена Мемет, активисткиња Алтернативног центра за девојке.
У среду, 21. новембра, у 19 сати, биће одржана јавна акција у
оквиру пројекта „Нулта толеранција на родно засновано насиље – феминистички приступ
образовању”, коју организују
ЖМИГ и Аутономни женски
центар. Програм „Фурам феминизам”, промоција истоименог
приручника „Креативног центра”, биће одржан у четвртак,
22. новембра, у 12 сати. Учествују: Ана Пејовић, коауторка,
и Маријана Кракер, активисткиња удружења „FemPlatz” из
Панчева. Модераторка програма је Мима Гаврилов, историчарка уметности.
M. M.

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Осмех – ваш
најбољи адут

ФУТСАЛ СВЕ ПОПУЛАРНИЈИ У ГРАДУ

„Мали фудбал”
у понедељак
У понедељак, 19. новембра,
наставља се трка за бодове у
Футсал лиги Војводине група
„Исток”.
КМФ „Динамо” из нашег града у Хали спортова на Стрелишту дочекује „Тису” из Новог
Бечеја, када ће покушати да
настави победнички низ иако
гости у наш град долазе као

фаворити. Утакмица почиње у
21 сат.
У прошлом колу Панчевци
су савладали екипу „Индијанс”
из Инђије са 6:0 и тако остварили трећу победу у шампионату. Голове за тим из нашег
града постигли су: Адвигов,
Шево (два), Благојевић, Лукић
и Јанковић.
А. Ж.

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

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

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
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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СВЕЧАНА СЕДНИЦА ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА

ОБОСТРАНА ЉУБАВ ИЗМЕЂУ ПАНЧЕВА
И ЛАУРЕАТА
» Наставак са стране 1
На самом почетку прославе Дана града званицама се обратио
градоначелник Саша Павлов.
Он је говорио о години која је
прошла између обележавања
празника Панчева, узимајући
у обзир економска и друштвена кретања.
Најпре је честитао јубилеје
– сто година од ослобођења
Панчева у Првом светском рату и век од пробоја Солунског
фронта.
Улагање у заједницу
Поручио је да се вредно радило и додао:
– Све планове и пројекте
које сам вам представио пре
тачно годину дана с овог места – реализовали смо. Настављамо даље. То је урађено захваљујући конзистентности вођења политике засноване на
реализацији циљева дефинисаних у стратегији развоја града, документу који представља највећи степен сагласности свих друштвених чинилаца око развојних приоритета.
С обзиром на то да је први
приоритет побољшање стандарда суграђана кроз смањење броја незапослених стварањем конкурентног привредног амбијента за привлачење
директних страних инвестиција и за пласирање домаћег
привредног потенцијала – на

овим пословима смо и били
највише ангажовани.
Павлов је рекао да је „након
четрдесет година чекања Панче во до би ло пр ву ди рект ну
гринфилд инвестицију, и то
светског лидера у области производње аутомобилских компоненти – компаније ZF из Немачке”.
– Ово је једна од највећих
инвестиција у Србији, која ће
укупно износити преко 160 милиона евра и отворити минимално хиљаду нових радних
места. Прва фаза је већ завршена и први радници се налазе на одговарајућим обукама,
а старт фабрике планиран је
за март 2019. Тиме улажемо у
људе и заједницу. Претходних
година смо због добијања ове
инвестиције имали веома захтевне финансијске активности
на дефинисању и опремању северне пословне зоне, у којој ће
у наредних месец дана још пет
домаћих и страних компанија
купити шест хектара земљишта, што представља капацитет за још најмање 150 нових
радних места и замајац за развој важног сектора: микро и
малих предузећа – нагласио је
градоначелник и објаснио да
се о томе разговарало и с локалном пословном заједницом
у градском привредном савету, после чега су набоље промењене неке локалне одлуке.

Панчевачко српско црквено певачко друштво и градоначелник Павлов
Подвукао је и да од оваквог
исхода не би ништа било да се
није кренуло с реализацијом
огром ног ин фра струк тур ног
пројекта – изградњом потами-

да је 2015. године на евиденцији незапослених било 11.089
лица, а да их је сада 8.500.
– Да је створени привредни ам би јент пре по знат као

КОНЦЕПТ
Што се нас тиче, Косово не може да уђе у Интерпол, а када је
реч о визној либерализацији, нека им је Европа да слободно,
па нека онда сви они (косовски Албанци) оду код њих. Они,
Албанци, јесу европско чедо, јер је Европа формирала њихову тзв. државу. А сада не би да им Албанци долазе без виза.
Много су паметни.
(Ивица Дачић, министар спољних послова, на
конференцији за новинаре с потпредседником Владе Русије
Јуријем Борисовим, 9. новембар)

***
Хрватски портал „Телеграм” пише да се градоначелник Загреба Бандић на недавној конференцији за новинаре поводом посете главном граду Хрватске његовог колеге из Јагодине „мало правио блесав”, јер је између осталог рекао да
„није имао појма да је Палма био добар пријатељ са Арканом”, кога у Хрватској још сматрају за ратног злочинца. Бандић се најпре нашао на удару бившег ХДЗ-овца, сада одборника у загребачкој скупштини Златка Хасанбеговића, а потом и хрватских ветерана, који су му веома замерили на сусрету с Палмом и затражили и извињење.
(„Курир”, 9. новембар)
***
У тексту америчке агенције АП објављеном поводом велике
вежбе наше војске „Век победника”, између осталог, пише да
Србију често погрешно оптужују да је изазвала Први светски
рат. Права истина је да је „млади српски националиста” Гаврило Принцип убио аустријског надвојводу Франца Фердинанда у Сарајеву, 1914. године, и да је то покренуло низ догађаја који су довели до Првог светског рата.
(„Курир”, 9. новембар)

ним годинама буде присутан
тренд раста у демографском
смислу”, што, према његовим
речима, „претпоставља даљи
развој квалитета пружања услуга у области здравства, културе и образовања”.
– Реконструкција већег дела
Опште болнице је капитални
пројекат који смо спровели у
области здравства, што је остварење сна и медицинских радника и наших суграђана. У овој

Јована Петронијевић, Весна Паштровић и Нина Граховац
шког колектора, чија је прва
фаза окончана, а за преостале
две обезбеђена је финансијска
конструкција. Павлов је потцртао и да отварање новог, најсавременијег казнено-поправног завода има велики значај,
јер је отворено 170 нових радних места, али је и ослобођена
непокретност у самом центру
града у којој је досад био затвор.
Повратак себи
Како би све ово илустровао, градоначелник је изнео следеће
податке: пре три године била

подстицајни, говори и заинтересованост приватног капитала за улагање у јавни сектор. За следећу годину припремили смо четири велика
про јек та јав но-при ват ног
парт нер ства, ко ји ма ће мо
знатно подићи квалитет комуналних услуга осветљења,
пре во за и упра вља ња ко му налним отпадом, те изградити и реконструисати преко 60
километара локалних путева,
уз исто вре ме но одр жа ва ње
стабилности јавних финансија – казао је Павлов.

КУД „Станко Пауновић”
години реализовани су озбиљни радови и налазимо се пред

***
Није било никакве логике у томе што је Хашим Тачи током
церемоније у Паризу седео одмах иза светских лидера, за
разлику од Александра Вучића, али је српски председник у
тој ситуацији реаговао државнички. Званични Париз није
показао поштовање за српске жртве, којих је у Првом светском рату било 1.240.000. Ангела Меркел била је у првом реду, а Немачка је изгубила рат. Ако то и може да се разуме,
јер су Немачка и Француска сада две најјаче земље у Европи,
не разумем зашто је Тачи седео у другом реду, то нема логике. То нема везе са историјом, већ је то последица садашње
спољне политике Француске.
(Мирослав Лазански, коментатор „Политике” и посланик
СНС-а у Скупштини Србије, за телевизију Н1, 12. новембар)
***
С обзиром на то да клинци који глуме у серији нису служили војску, требало је да им неко покаже шта она заправо
представља. Ја сам се трудио да их научим свему оном кроз
шта би прошли да су имали војну обуку.
(Љубомир Бандовић, један од главних глумаца у филму и
серији „Заспанка за војнике”, у одговору на питање
„Информера” зашто је био груб према младим колегама
на снимању)

најновијом вешћу: на заједничкој седници Републичке и Покрајинске владе добили смо
средства за санацију и реконструкцију зграде Народног музеја. Након много година можемо рећи да се Панчево враћа себи – закључио је Павлов,
додавши да више неће бити негативног утицаја на квалитет
животне средине.
Поентирао је говорећи о томе да се обра зов ни си стем

прилагођава потребама тржишта рада: привредници сада
сти пен ди ра ју на ше сред њо школце како би у будућности
обезбедили квалитетну радну
снагу.
Крај свог говора градоначелник је посветио повезивању
„велике и славне прошлости”
и „победничке будућности”:
„Пре сто година Панчево је
престало да буде граница која
раздваја и постало место које
спаја”.
У уметничком делу програма учествовали су хор Панчевачког српског црквеног певачког друштва с диригенткињом
Вером Царином на челу, Тамбурашки оркестар Панчева, који води професор Михајло Јовић, КУД „Станко Пауновић”
и глумице Софија Јуричан, Јована Петронијевић, Весна Паштровић и Нина Граховац.

Тамбурашки оркестар Панчева
су регистрована 1.824 привредна друштва и било је 4.638
предузетника, а данас их је
1.948 односно 5.047. Додао је

Он је довео у директну везу
„незаустављиво започети процес реиндустријализације” с „реалним очекивањем да у наред-

пуштањем у функцију реновираног одељења. Један од стубова развоја града је и култура, па смо изузетно задовољни

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

АКТИВНА ОПОЗИЦИЈА, ЗА ГОВОРНИЦОМ ЖИВА
И ВЛАДАЈУЋА ВЕЋИНА
Највише полемика
о јавно-приватном
партнерству
Предлоге образлагало
неколико већника, било је
и реплика
Расправа о Одлуци о
финансијској подршци
породици с децом
Председник Скупштине града Тигран
Киш на почетку седнице одржане 14.
новембра позвао је све присутне да
минутом ћутања одају пошту погинулима у Првом светском рату поводом
века од његовог завршетка. Ништа на
почетку није указивало на то да ће
седница, на којој су биле 34 тачке
дневног реда, потрајати скоро шест
сати, јер су и много обимније трајале
знатно краће.
Али...
Ништа од нових тачака
Предлози за допуну били су мањевише стандардни. Никола Дангубић
(СПС) тражио је да се испита безбедност јавног простора, тј. сала у зградама месних заједница, као и директне преноса седница, јер не би волео
да се „ова власт упамти као локална
диктатура, у којој нема грађанских
слобода”. Никола Ћурчин („Слободно Панчево”) поновио је захтев да се
испита стање у Апотеци Панчево: рекао је су локали замандаљени, да се у

ски дати 145.000 евра за јавни тоалет. Богатинчевић је тражио објашњење због чега није расписана јавна на бав ка за огра ђи ва ње вр ти ћа
„Славуј” када око њега има шприцева и опасних паса, а Ћурчин је констатовао да се новац баца на локалну агенцију за развој, а штеди се када и само 100.000 динара треба дати
неком за реалне потребе... Амандмани опозиције нису добили зелено
светло.

оптерећен и да се јавно-приватно партнерство сада намеће као једино решење; казао је да је нелогично то да
је цена појединачне карте поскупела
процентуално више у односу на месечне, те да је то „социјални тампон”,
направљен да се ђаци, студенти и родитељи не би бунили, док је суштина
у квалитетнијем превозу и у томе да
недостаје механизам надзора над спровођењем предложеног уговора.
Сушец је казао да сав материјал иде
на комисију Владе Србије, да одговор
може бити и негативан, а ако буде био
позитиван, враћа се локалној скупштини на расправу. Додао је да АТП
има стари возни парк, да се око осам
милиона динара месечно губи због дивљих превозника на линији до Београда, да расту цене горива, да амортизација кошта и да све то иде из ребаланса, па ће зато једино јавно-приватно
партнерство, које види као олакшање
за буџет Града, али и за грађане, који
су део града, бити од помоћи.
Срђан Гламочанин (СРС) ре као је
да се ме наџ мент град ског пре во -

зника по наша као да не жели да
оствари про фит.
Реално задуживање
Говорећи генерално о концепту
партнерства, Дангубић је закључио
да „ми у Панчеву журимо с тим,
треба да видимо како то функционише у свету – студије и ефекте – а
не да идемо први”.
Градоначелник Саша Павлов поновио је да се не доноси одлука, да
је ово само почетак процедуре, да
„не хрлимо и ако виши органи процене да је све оправдано с правног,
финансијског и техничког аспекта
– прича се тек за три-четири месеца враћа у нашу скупштину”. Нешто касније Павлов је подвукао да
ова расправа има смисла и да „ми
нисмо први, већ 85 пројеката јавно-приватног партнерства прошло
је у Србији”...
Мишљење да се ради о изузетно важној политичкој одлуци, без довољно
информација за јавност, изнео је Ћурчин и додао да је Град одлуком да не

субвенционише „Беовоз” оптеретио друмски саобраћај, да се „превоз тиче економије”, као и да има још начина сем партнерства. Био је при ставу да је „увредљиво постављање еко-стајалишта, ако је у
2017. години АТП субвенционисан са
само 200 милиона динара, а 100 милиона је дато за аутомобилизам”. На то се
надовезао Јелисавчић рекавши да је „данас луксуз возити се”.
Активни Ћебић се запитао „шта ће
нам партнерство да скинемо старе и
ставимо LED сијалице: уштеду ће
остварити град, а зараду направити
тај партнер”. Ђукић је потом констатовао да „ово изгледа као пребацивање пара некоме”, па им је реплицирао Павлов речима да „може то град,
али мора у једној буџетској години, и
то кредитним задужењем, а онда нема новца за друге важне инвестиције”. Ћурчин се надовезао речима да је
„ово реално задуживање, а не кредитно” и да „опозиција нема поверења
да ће све то бити како треба”. Већина
је, ипак, усвојила све четири одлуке.
Тема која је привукла пажњу Јовановићу била је Одлука о финансијској подршци породици с децом. Он
је рекао да „Панчево има много више
новца за помоћ породицама, ово су
промили градске касе”, па му је ресорна чланица Градског већа Сузана
Јовановић реплицирала да „од 2004.
године реагујемо и помажемо, а не
можемо да дуплирамо права која се
остварују преко државе”, па је апеловала на опозицију да помогне „при
прављењу нових програма и лепеза
мера”. У расправу се на сличан начин
укључила и Милица Тодоровић, па је
Ђукић владајућој већини поручио:
„Опозицији нису потребна предавања
о томе шта треба да ради, бавите се
унутрашњим проблемима, а не нама”.
Још две чланице Градског већа –
Катарина Бањаи и Татјана Божић –
представиле су извештај и решење из
својих ресора – екологије и образовања. И ту је било коментара из опозиционих редова. На крају, одлучено је
да уместо Ђурице Доловачког на функцију в. д. директора ЈП-а „Урбанизам” ступи Славе Бојаџиевски.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА
Никола Ћурчин
њима свашта дешавало и да може доћи до озбиљних инцидената.
Предраг Богатинчевић, самостални одборник, хтео је да се пред колегиницама и колегама нађе расправа
о томе да убудуће медији који износе
клевете и лажи и за то су проглашени
кривим немају право да се финансирају из градске касе. Дејан Јовановић
(„Слободно Панчево”) жели да се на
интернет презентацији Града нађе
списак свих јавних простора које могу да користе невладине организације и да стручна комисија утврди зашто је дат новац медијима који су
прекршили одредбе регулаторних тела.
Жарко Јелисавчић и Душица Јовановић из исте одборничке групе хтели
су да се направи комисија која би испитала како су подељена средства на
конкурсу за област спорта и да буду
смењени чланови УО КЦП-а због неспособности, а Шандор Ђерфи (ДЈБ)
да власт одговори на питање грађана
колики је проценат запошљавања преко владајуће странке.
Сви предлози су, наравно, одбијени. Потом је чак десетак опозиционих одборника имало примедбе на
записник с прошле седнице, па се
прешло на прву тачку дневног реда,
која се тицала трећег ребаланса буџета, а представио га је заменик градоначелника Предраг Живковић (писали смо о каси у извештају са седнице
Градског већа).
Ђерфи је питао зашто се 20 милиона динара даје ЈКП-у „Зеленило”,
пошто на јесен и зиму нема зелених
површина, Јовановић је констатовао
да ако се из буџета Града, који је
„тежак” 50 милиона евра, само пет
одсто не потроши како треба, нешто
не штима и додао да је недомаћин-

О плановима детаљне регулације
није се причало, усвојени су.
Социјални тампон
Потом се говорило о кредитном задуживању Панчева. Расправљали су Јовановић, шеф одборничке групе СНСа Жељко Сушец, Живковић, Ћурчин,
Павле Ђукић („За наше Панчево”).
Било је ту много идеја, а усвојен је
предложени акт.
Ћебић је поводом давања сагласности за извођење радова на непокретностима с правом својине тражио од
владајуће већине да буде доследна и
сада одбије свој предлог, јер је то исто
он предлагао пре две године, па је
било одбијено. Потом, Јовановић се
обратио „искључиво грађанима” и замолио их да се јаве ако уоче неке неправилности у вези с доделом станова, јер су у комисији само људи из
јавних предузећа, „а у њих немамо
поверења”. Пореске одлуке су донете
без расправе.
Одмах затим начет је сет предлога
одлука о јавно-приватном партнерству (АТП, јавно осветљење, комунални отпад, локални путеви), што се
претворило у живописну и дугу парламентарну расправу. Говорници су
се помало и понављали, а у очи је
упало да су активни били и представници власти. Ћебић је казао да је раније поменуто већ да се иза повећања
цене карата АТП-а крије приватизација и додао да се „на одсецању Панчева од Београда систематски ради”,
па је као пример навео нестанак „Беовоза”. По њему, једино линија ка
главном граду доноси добит, све ће
бити још скупље, Граду и власти ће
бити боље, а не грађанима лакше.
Ђукић је констатовао да АТП има
проблема, да је правац ка Београду

КОЛИКО СУ ДАНАС ЉУДИ ТОЛЕРАНТНИ?

Најкритичније у градском превозу

М. БИСАК

Ж. КРАВАР

Међународни дан толеранције, 16. новембар, који је установио UNESCO, обележава се сваке године широм планете. Циљ је
да се укаже на то да сви имамо право да
будемо управо оно што јесмо и да свако
има право да искаже своју посебност.
Према Декларацији Уједињених нација установљеној 1995. године у Паризу, толеранција је прихватање чињенице да људска бића, природно
различита по изгледу, положају, говору, понашању и вредностима, имају право да живе и буду то што јесу.
Питали смо наше суграђане колико су данас људи заиста толерантни
и у којој области бисмо могли да порадимо на томе.
МИЛУНКА БИСАК, пензионерка:
– Нисмо баш толерантни. То се види у аутобусима и у продавницама.
Ту се највише може приметити колико мало стрпљења имамо.
ЖИВОЈИН КРАВАР, пензионер:
– Људи су данас доста нервозни и
нетолерантни. Немају времена. Сви

Ш. ШЕБЕРЛЕ

П. НЕНАДИЋ

некуд журе и гледају само себе. Нема
више оне толеранције која је постојала раније. Најбоље се може запазити у разним објектима. У маркетима,
банкама, на шалтерима, у пошти, на
аутобуској станици. Свако гледа како себе да збрине и не обраћа пажњу
на то да ли у његовој близини има
особа са инвалидитетом, трудница.
Старији још и знају за неке обичаје,
док су млађи сасвим другачији.
ШАНДОР ШЕБЕРЛЕ,
сликар:
– Највише се види на политичком
пољу. Ако нисмо толерантни, онда је
то према неким маргиналним групама, националностима и етничким групама. На томе се доста ради, али мислим да ту има још много посла. Чини ми се да постоји нека криза морала. Почев од политике па до обичних
људи. Ступе неки егоистични интереси и занемарује се опште добро. И
онда се та тачка толеранције помера
и бришу се границе поштовања моралних и законских норми.

В. ЈЕКИЋ

Р. РАШКОВИЋ

ПЕТАР НЕНАДИЋ, средњошколац:
– Недостатак толеранције може се
запазити у саобраћају и генерално на
улицама.
ВАЊА ЈЕКИЋ, професорка српског
језика:
– Мислим да бисмо као народ могли да будемо толерантнији према
различитостима, било да је то однос
према ЛГБТ популацији, било према
другим нацијама. Такође, према деци с посебним потребама. Радим у
школи и видим да деца која су другачија од других нису уклопљена у своје друштво онако како би то требало
да буде.
РАДМИЛА РАШКОВИЋ, домаћица:
– Нисмо уопште толерантни. То се
види у градском превозу, у здравственим установама. Људи су нервозни.
Вероватно су разлози за то често финансијске природе, јер има доста људи који не могу да нађу посао, па
влада опште незадовољство.
Анкетирала Мирјана Марић
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КОНФЕРЕНЦИЈА У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ЕКО ТАМИШ”
Одржани наступи на
сајмовима у Београду
и Новом Саду и
привредним
изложбама у
Суботици и Новој Пазови

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Приправци за заштиту
и ојачавање биља
Поред индустријских синтетички произведених хемијских, а у последње време и
биолошких тзв. биопрепарата или биопестицида, у свакодневном животу се користе препарати или приправци који се могу направити у
сопственој режији. Њихова
употреба је вишеструка и као
такви се могу користити као
инсектициди, бактерициди
или фунгициди. Због своје
лековитости и хранљивости,
велики број биљних приправака се, поред заштитне улоге, може користити и за исхрану гајених биљака. Тачније, могу послужити као природна ђубрива за раст, развој
и ојачавање биљака. Природни препарати се највише производе од лековитих, ароматичних, зачинских биљака,
поврћа, корова и осталог биља. Њихова употреба сеже у
далеку прошлост. Ипак, на
срећу, уколико неко из себи
познатог разлога не може сам
да припреми ову врсту препарата, одређени број тих и
таквих препарата може се наћи и на нашем тржишту. Такви готови производи за заштиту и ојачавање биља углав-

Чај се справља од свежих
или сувих делова биљке који се прелију кипућом водом и остави се да одстоји
око двадесет минута. Потом
се процеди и охлади и, у зависности од употребљене врсте, одмах се користи или
се разреди водом (најпожељнија је кишница или одстајала бунарска вода).
Уварак (чорба) припрема
се када се иситњени делови
одговарајуће биљке прелију хладном водом и оставе
24 сата. После тога чорба
се кува 15–30 минута, затим се охлади, процеди и
течност – чорба користи се
за третирање (прскање – најчешће разређена).
Мацерат настаје тако што
се иситњени делови биљке
прелију хладном водом (најбоље кишницом) и оставе
да одстоје 24 сата. Мацерат
се процеди и течност се користи.
Ферментисани екстракт
настаје када се свежи (најбоље) или суви биљни делови прелију хладном водом и оставе напољу све док
не почне врење. Маса се током седам до дванаест дана

У Привредној комори Србије
– Регионалној привредној комори Јужнобанатског управног
округа у среду, 7. новембра,
одржана је конференција за
медије на којој су представљене активности реализоване у
оквиру пројекта „Еко Тамиш –
нови туристички производ”, који се финансира у оквиру INTERREG IPA Програма прекограничне сарадње Румунија–
Србија.
Регионална привредна комора Јужнобанатског управног
округа организовала је серију
семинара у оквиру пројекта
„Еко Тамиш – нови туристички производ”, који се финансира из INTERREG IPA Програма прекограничне сарадње
Румунија–Србија. Семинари су
окупили све заинтересоване
стране у туризму, на подручју
пет општина српског Баната, с
циљем унапређења знања и вештина из области комуникације, промоције и извора финансирања у туризму.

Пр ви се ми на ри у окви ру
серије на тему „Комуникационе и презентационе вештине” за аниматоре у туризму
одр жа ни су у Зре ња ни ну и
Ковачици. Током тродневног
тренинга четрдесет полазника из Зрењанина, Сечња, Ковачице, Опова и Панчева савладало је основне вештине,
технике и алате како би успешно оба вља ли по сао ту ри стичког аниматора. Заједнички тренинг за полазнике из
Србије и Румуније конципиран је тако да повеже научене технике и алате с пројектом „Еко Та миш”, мул ти је -

зичким окружењем и прекограничним туризмом.
На дводневним семинарима
за представнике локалних самоуправа у фокусу су биле теме из области комуникације у
туризму, као и комуникације о
туризму. Значајан простор је
посвећен промоцији односно
концепту туристичког производа.
Трећа група семинара окупила је више од осамдесет представника из микробизниса у
туризму, који су показали интерес и истакли потребу за стица њем зна ња и ве шти на из
области истраживања тржишта,

разумевања потреба купца/туристе, промоције, ефикасне комуникације, онлајн маркетинга. Будући да развој туризма
подразумева и развој пратећих
делатности, које нису доминантно туристичке, један у серији семинара окупио је представнике из сектора саобраћаја, здравствених служби, служби обезбеђења и медија. Током дводневног тренинга разговарало се о комплексности
туризма и позицији пратећих
туристичких делатности.
Сви семинари су засновани
на најбољим међународним
праксама и широком спектру
знања стручњака у области туризма. Тренери су били искусни стручњаци који добро познају какву позитивну промену
може донети рад у овој области.
У периоду од јануара до септембра 2018. године резултати
пројекта су представљени и широј јавности – кроз промоције
на сајмовима у Београду и Новом Саду, као и на привредним изложбама у Суботици и
Новој Пазови. Промоција је организована с циљем да се потенцијалним туристима и посетиоцима овог подручја пренесе порука да је реч о атрактивној дестинацији и новим
могућностима за дужи боравак на реци Тамиш.

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА

Конкурс за доделу мини-грантова
„Фонд Б92” расписао је у петак, 9. новембра, конкурс под
називом „Економско оснаживање жена”, на основу којег
ће петнаест пословних идеја
жена с територија општина
Сремска Митровица, Панчево и Сомбор бити финансирано бесповратним средствима у износу до 250.000 динара. Циљ конкурса је развој женског предузетништва,
као и развој новооснованих
или постојећих бизниса жена с територија општина
Сремска Митровица, Панчево и Сомбор.

Укупан фонд за доделу бесповратних средстава износи
3.750.000 динара, а планирано је да се у свакој од три поменуте општине додели по

пет грантова. На
конкурс се могу
пријавити сва
правна лица којима управљају
жене и/или чији
су власници жене с територија
општина Сремска
Митровица, Панчево и Сомбор:
мале задруге,
удружења грађанки, предузетнице, друштва са
ограниченом одговорношћу,
занатске радионице, пољопривредна газдинства итд.

Рок за подношење пријава је
недеља, 25. новембар. За сва додатна питања у вези с процедуром
пријављивања на конкурс заинтересоване се могу јавити на имејл
onasnazivanje@fondb92.org или на
телефон 011/32-84-534 (радним
данима од 10 до 16 сати).
Конкурс „Економско оснаживање жена” спроводи се у оквиру пројекта „ОНАснаживање” у
партнерству „Фонда Б92”, „Смарт
колектива” и удружења „Добра
башта”. Реализацију пројекта
омогућио је фонд Уједињених
нација за заустављање насиља
над женама.

МЕЂУНАРОДНИ БИЈЕНАЛЕ „EX LIBRIS 2018”

Транзиција на папиру
ном су настали у некој од
иностраних држава и на наше тржиште су увезени. Радује чињеница да, пре свега
да би се заштитило здравље
и животна средина, један број
наших грађана ове препарате сам приправља. С појавом
органске производње природни препарати су постали поново актуелни и користе се у
различитим биљним производњама (ратарству, повртарству, воћарству…). Правилно употребљени осигуравају
здрав и квалитетан принос,
односно прихватљиву и одрживу производњу за човека
и околину.
У свету је откривен приличан број биљака које се у
ту сврху могу употребити.
Поменућемо само оне које
су код нас широко распрострањене и лако се могу наћи у свакој средини, уз упутство за припрему биопрепарата. Пре него што прикажемо неке од биљака, навешћемо врсте биопрепарата које можемо произвести
у сопственој режији.

повремено меша. Ферментација је завршена када
биљни делови падну на дно
посуде, а течност се избистри. Екстракт се обавезно
пре третирања биљака разређује водом – најчешће је
то однос један део екстракта и 10 (20, 50) делова воде.
Нај че шће ко ри шће не
биљке у ову сврху јесу: маслачак, коприва, бели лук,
чичак, хајдучка трава, камилица, валеријана (одољен), дуван, парадајз, пресли ца, га вез, зо ва, бе ли
оригано, враниловка и др.
Списак биљака које се могу користити у ову сврху
много је већи од горе наведеног, што се потврђује
новим искуствима стеченим кроз научноистраживачки и практични рад великог броја истраживача,
произвођача и хобиста, чији је циљ унапредити безбедност у производњи хране и сачувати људско и живо тињ ско здра вље и жи вотну средину од штетних
агенаса.

У Историјском архиву у Панчеву у среду, 7. новембра, отворена је изложба радова с међународног бијенала „Ex libris 2018”.
Главну награду је освојио
Duan Guang Zhong из Кине, а
дипломе су добили и Jocelyne
Benoit (Канада), Gene Chu (Канада), Ференц Јорга (Румунија), Горица Милетић Омчикус
(Босна и Херцеговина), Ахмед
Назир (Бангледеш), Овиду Петца (Румунија), Арпад Шаламон (Словенија) и Ива Шарић
(Хрватска).

Ове године на конкурс је
пристигло сто шездесет радова деведесет двоје уметника. Жирију је председавала Светлана Младенов,
историчарка уметности из
Новог Сада, а остали чланови су били: Сава Степанов, ликовни критичар из
Новог Сада, Весна Марковић, магистар сликарства из
Београда, Нада Денић, магистар вајарства из Панчева, и Милан Јакшић, сликар из Панчева.

ЗАКОН НА СНАЗИ ОД 1. ОКТОБРА

Пријавите институције које траже печат
Почетком октобра, у оквиру
конференције под називом „Ка
администрацији без сувишних
папира”, представљен је нови
регулаторни оквир за развој
електронског пословања и еУправе и обележен почетак примене Закона о привредним дру-

Страну припремила

Мирјана
Марић

штвима, којим се укида коришћење печата за привреду.
Нови Закон о привредним
друштвима прописује да се привреди не може наметнути употреба печата ниједним посебним прописом. Закон је ван
снаге ставио одредбе чак десет
закона и сто седам подзаконских аката у којима се помиње
печат. За фирме и радње основане после 1. октобра то ће значити да не морају да праве свој
печат, док ће постојеће моћи

постепено да избаце из употребе.

Привредници ће од 1. октобра моћи да пријаве институције које им траже печат на
би ло ком до ку мен ту пу тем
имејла ukidanje.pecata@gov.rs,
а од 1. новембра владина Канцеларија за IT и еУправу, у сарадњи с НАЛЕД-ом, покренуће позивни центар који ће пружати подршку службеницима,
грађанима и привреди у коришћењу електронских сервиса
и електронској размени података.
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ПРОСВЕТА

Петак, 16. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО ПРОСЛАВИЛА 72 ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА

НАГРАЂЕНИ ПАНЧЕВАЧКИ УЧЕНИЦИ

ПРОФЕСОРИ ПОЧАСТИЛИ УЧЕНИКЕ

Они су будућност
нашег града

Дан школе на
специфичан начин
Савремена учионица
поклон Града
Ученици и професори Машинске школе Панчево прославили су у четвртак и петак, 8. и 9.
новембра, 72. годишњицу постојања те значајне панчевачке стручне школе. Првог дана
прославе организовано је дружење ученика и професора уз
слаткише, „сланише” и звуке
„музичке банде ’Маргићани’”.
Музика је утихнула само током приказивања дела позоришне представе коју здушно припремају чланови драмске секције ове школе и чија премијера треба буде следеће године.
За разлику од претходних прослава, професори су одлучили
да ученицима приреде нешто
лепо за дан школе и овакво обележавање, по свему судећи, које је протекло на обострану радост, у пријатној атмосфери,
постаће део школских активности у наредном периоду. На
столу су се током коктела нашле свакојаке слане и слатке
ђаконије, у којима су уживали
и професори и ученици.
Другог дана, 9. новембра,
одржана је главна прослава.
Професори математике организовали су за машинце, љубитеље бројева и математичких операција неколико занимљивих радионица: музика и
математика, слике од конца,
танграм и судоку. Као и сваке
године за дан школе, одржано
је школско такмичење у баскету и малом фудбалу. Потом је
уследила свечана академија у
холу школе, уз присуство вели-

ког броја званица из јавног и
привредног живота Панчева.
Партнер локалној заједници
У име колектива и ученика Машинске школе госте је поздравио Ненад Дојчиновић, директор ове угледне стручне образовне установе, и том приликом је истакао велико задовољство што ова школа игра веома
важну улогу у привредном развоју нашег града. Указао је на
успостављање сарадње с немачким гигантом ZF-ом, који гради комплекс у северној индустријској зони, и подсетио на
дугогодишњу сарадњу ове школе с факултетима Београдског
универзитета, ГИЗ-ом и Министарством просвете. Дојчиновић
је представио присутнима досадашње резултате рада ученика и професора и најавио велики број занимљивих пројеката
који ће бити реализовани у скоријој будућности. Према његовим речима, они ће умногоме
унапредити боравак у школи и

подстаћи развијање неопходних способности, како ученика, тако и професора.
На прослави Дана школе, у
име градоначелника Саше Павлова и локалне самоуправе,
ученике и запослене поздравила је градска менаџерка Маја
Витман. Она је у свом поздравном говору истакла да је град
веома поносан на Машинску
школу, јер је то једна од ретких васпитно-образовних установа која је у претходном периоду иступила из оквира класичне средње стручне школе.
– Ова школа је током свих
ових година рада, залагањем
како садашње, тако и прошле
гарнитуре управљања, стекла
дивно искуство и створен је велики ентузијазам који се преноси како на сараднике, тако и
на ученике. Могу слободно да
кажем да се он преноси и на
све нас у граду. Желим превасходно ученицима Машинске школе да укажем на то да

ће све оно што раде и за шта се
залажу, донети резултате – рекла је Маја Витман и додала
да је задатак ученика да уче,
црпе знања и усвајају вештине
које им преносе професори.
Реновирана медијатека
Машинска школа је ове године, захваљујући средствима локалне самоуправе, добила на
поклон преуређену медијатеку. На основу захтева директора Ненада Дојчиновића, Град
је одобрио средства за адаптацију простора медијатеке. Сада, након реконструкције, ђаци и професори биће у прилици да користе простор за презентације и нови кабинет неопходан за обављање стручне
наставе. Извршена је замена
целокупне електромреже и постављена је нова инсталација с
LED расветом. Реконструисани су зидови, постављени су
нови плафон и под, као и нове
клупе и столице, и набављена
су нова дидактичка средства.

Поводом обележавања Дана
града локална самоуправа је у
сарадњи с Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин” организовала пригодну
свечаност 7. новембра у просторијама Градске управе. Том

У препуној малој сали Градске управе Панчево чланица
Градског већа за област образовања мр Татјана Божић, председник УО РЦТ „Михајло Пупин” Милан Митровић и директор Регионалног центра за

приликом су најуспешнијим
панчевачким ученицима, освајачима медаља на међународним и државним такмичењима у школској 2017/2018. из
математика, физике, географије, српског и енглеског језика, моделарства итд., уручене
симболичне новчане награде.

таленте др Драгољуб Цуцић
уручили су најуспешнијим ђацима новац у износу од 4.000,
6.000, 8.000 и 10.000 динара, у
зависности од категорије награде. Укупно је награђено 49
ученица и ученика, а Град је
из буџета за ту сврху издвојио
укупно 302.000 динара.

УРУЧЕНА НАГРАДА „ДР ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ”

Обележен Дан
просветних радника

ПЕТ ГОДИНА РЕФОРМЕ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

Дуално образовање и за студенте
Одржан стручни скуп
поводом јубилеја
Недавно је у Београду одржан
стручни скуп под покровитељством ГИЗ-а, организован поводом петогодишњице имплементације пројекта „Реформа
средњег стручног образовања”.
Тим поводом помоћница министра просвете, науке и технолошког развоја Габријела
Грујић истакла је да се више
од 4.500 ученика у Србији школује по моделу дуалног образовања заснованом на најбољем искуству Немачке, Швајцарске и Аустрије, чиме стичу

нове вештине које ће им омогућити да лакше дођу до посла.
У реализацију модела дуалног образовања укључено је око
600 компанија које послују у
Србији. Немачка организација за ме ђу на род ну са рад њу
(ГИЗ), која спроводи пројекат
реформе у име владе Савезне
Републике Немачке, а у сарадњи с Министарством просвете, науке и технолошког развоја, помогла је модернизацију и изградњу шест образовних
профила, које похађа око 2.700
ученика у 53 средње стручне
школе. Вреди истаћи да је у
тој групи стручних школа и

панчевачка Машинска школа.
Међу учесницима је био и амбасадор Савезне Републике Немачке у Србији Томас Шиб, који је истакао да је добро образовање најважнији одрживи
циљ Уједињених нација и да је
тесна сарадња школа и предузећа на обострану корист.
Како се могло чути на скупу, држава ради на законодавном оквиру за имплементацију дуалног образовања у области високог образовања како
би се студентима омогућило
да, када већ одлазе на праксу у
компаније, то искуство њиховог деловања на одређеним
пројектима и сарадње с мен-

торима из компанија буде њихово прво значајно радно искуство.
Да подсетимо, пројекат „Реформа средњег стручног образовања” подржао је израду Закона о дуалном образовању и
пратећих правилника, који ће
сту пи ти на сна гу школ ске
2019/2020. године. Учесници
су закључили да су у периоду
када је овај пројекат започет,
мно ги ма ту ран ти сред њих
стручних школа тешко налазили посао због тога што је њихово образовање било усредсређено више на теоријска знања, а мање на практичне вештине које компаније траже.

НИС НА КЕМБРИЏУ

Четврта револуција
Генерални директор НИС-а Кирил Тјурдењев одржао је недавно предавање на престижној
пословној школи „Judge Business School” Универзитета у
Кембриџу у Великој Британији, на тему „Управљање и лидерство у четвртој индустријској револуцији – изазови и могућности”.
Предавање генералног директора НИС-а изазвало је велику пажњу окупљених професора и студената једне од најреномиранијих пословних школа у свету. Кирил Тјурдењев je
присутнима говорио o четвртој индустријској револуцији,
њеној актуелности, изазовима
које са собом носи и могућно-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

стима које пружа, стављајући
акценат на нафтну и гасну индустрију и осврћући се на пословање компаније НИС, која
се успешно хвата укоштац с
новим технологијама и дигиталном трансформацијом.
Присутни студенти и професори имали су прилику да се

упознају с типовима иновација и новим технологијама које
је донела четврта индустријска револуција и које утичу како на наш свакодневни живот,
тако и на процес доношења одлука у великим корпорацијама. Поред тога, Тјурдењев је
говорио о обновљивим изво-

рима енергије и начинима њиховог складиштења, као и о дигиталној трансформацији.
Након кратког представљања компаније и њеног пословања у нафтном и гасном сектору Кирил Тјурдењев је истакао да НИС константно прилагођава своје пословање актуелним глобалним условима.
Упознао је присутне с процесом спро во ђе ња ди ги тал не
трансформације унутар компаније. Говорио је о промени улога и одговорности, оптимизацији пословних процеса и промени технологија, материјала
и опреме. Он је истакао да је
дигитална култура оно што је
најбитније и што подразумева
привлачење најбољих и најкомпетентнијих људи, а у исто време се односи на промену свести и запослених и менаџмента у „дигитални начин размишљања“.

Најуспешнији просветни радници и васпитно-образовне
установе у АП Војводини на
Дан просветних радника, 8.
новембра, награђени су традиционалним покрајинским
признањем које носи име др
Ђорђа Натошевића, лекара по
образовању, који је дао немерљив допринос просветној
струци и педагошком раду.
Покрајинска влада и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш и потпредседница Одбора за доделу признања Весна
Јововић уручили су награде
добитницима на пригодној
свечаности која је одржана у
згради Бановине.
Том приликом је покрајински секретар за образовање честитао просветним радницима 8. новембар – Дан просветних радника и у свом поздравном говору истакао значај и

заслуге које просветари имају у васпитању и образовању
деце. Подсетио је да Покрајинска влада, заједно с Републиком, већ неколико година посвећује велику пажњу
сектору образовања и да држава издваја из буџета знатна новчана средства за обнову и опремање образовних
установа, као и за дигитализацију образовног процеса.
Признање „Др Ђорђе Натошевић”‘ установљено је одлуком Скуп шти не Вој во ди не
1996. године као, тада једино, аутентично покрајинско
признање, које се, за изузетне
резултате, додељује предшколским установама, основним и
средњим школама, васпитачима, учитељима, наставницима, психолозима и педагозима из Војводине. Од установљења до ове године додељена су 92 признања. Признање се састоји од повеље,
плакете и новчане награде.

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА

Новац за депоније
Министарство заштите животне средине 9. новембра објавило је јавни конкурс за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду
и реализацију пројеката санације и рекултивације постојећих несанитарних град-

ских (општинских) депонија
– сметлишта.
Право на подношење захтева за доделу средстава на
овај конкурс имају све јединица локалне самоуправе, а
за ову сврху је издвојено укупно сто милиона динара.

8

ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

(Под)разумевање

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свакодневно се
трудимо да нешто појаснимо, потражимо разлог нечему или анализирамо (ре)акцију у настојању да што боље разумемо догађаје, понашања, изречено или прећутано. Наравно да све то радимо упоређивањем с већ
сте че ним зна њем и ис ку ством. На тај начин правимо
пројекције прошлости у будућност, уплићемо се у сопствене мисли покушавајући
да их оденемо у разумевање.
Тако уплетени пропуштамо
једино на шта можемо да
утичемо, а то је данас.
Покушавајући да разумемо како функционише овај
наш временски низ, тражимо неке посебне услове за
постизање среће и уплићемо се у мрежу свакодневице
померајући своје жеље и снове за неко ново сутра. Увек
ће се пронаћи неко да нам
покаже начин на који бисмо
најбоље разумели све што је
потребно за остварење снова, али њихових. Притом треба да осећамо и извесно задовољство и срећу док убацујемо новонаучене шаблоне и обрасце у ионако једноличне дане.
Све док не запитамо себе
да ли смо заиста срећни у
свом телу, поред партнера, у
дому, на послу… радићемо
из све снаге за остварење туђих снова јер смо наше одложили на неодређено време – док не разумемо у потпуности како овај наш сопствени живот (не) функционише. Увек се догоди нешто, мање или више болно
по нас, што нам „отвара очи”

да коначно схватимо да су
сва „разумевања” у ствари
ПОДразумевања, јер се не
бавимо оним што је за нас
најважније. Подразумевамо
младост док нас начин на
који бринемо о свом телу
не научи да разумемо пролазност времена. Подразумевамо љубав и срећу поред вољене особе, а заборављамо да је љубав осетљива
и тражи сталну пажњу и улагања. Подразумевамо да је
место у којем живимо сигурно и удобно за вољене, а
заборављамо „ситнице” које
чине дом. Подразумевамо
рад и мрзовољност, а заборављамо захвалност на томе
што имамо посао и можемо
да радимо.
Подразумевање да нам је
таква судбина, да немамо избора, да не треба себе да дајемо више од оног како смо
првобитно разумели живот,
кида и оне најтање везе са
срећним тренуцима. Подразумевамо чекање празничних дана када је пожељно
бити срећан, а среће нема.
Нису неке велике несреће и
„страшне” почињене грешке
те које уништавају срећу, већ
наша упорност у понављању
ситница које су деструктивне по љубав. Оне су „безначајне” у свом настанку и неосетно постају усвојени образац понашања. Те „ситнице”,
када их освестимо и коначно разумемо, престају да изазивају нелагодност условљену нашом властитом ограниченошћу, већ постају покретачка снага ка стварном
разумевању временског низа званог живот. Тек када добро разумемо све што нас је
кочило, научили смо да све
што је потребно за срећу већ
имамо – у нама, и то сви,
без изузетка.
Подразумевати срећу или
бити срећан – одлука је, као
и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Хиперпигментације

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Боја и нијанса коже зависе
од многих фактора, али је
најзначајнија количина пигмента меланина у кожи. На
производњу меланина утиче
меланостимулишући хормон
(МСХ), који лучи хипофиза.
Хиперпигментација је поремећај настао услед повећане количине пигмента меланина у кожи. Најзаступљенији видови тог поремећаја
су хлоазма и ефелиде.
Хлоазма је козметички дефект коже условљен повећаном продукцијом меланостимулишућег хормона, који се
манифестује у виду мрко пигментованих мрља на кожи.
Често се јавља код трудница
у другој половини трудноће,
као и код жена у климактеријуму, при хормонским поре-

мећајима у вези са обољењем
јајника и материце, а може се
јавити и код особа са оболелом јетром. Ове промене понекад спонтано нестану након
порођаја или након излечења
хормонских поремећаја у организму. Али постоје и хлоазме које не пролазе саме од
себе и потребно их је третирати козметички. Најбоље резултате су дале воћне киселине или, у тежим случајевима, ТЦА пилинзи. Понекад је
тешко уклонити пигментацију и након одређених третмана тако да се не може 100%
тврдити пацијенту да ће хлоазма нестати. Након третмана изузетно је битно убудуће
се чувати сунца и користити
УВ заштиту, како се флека не
би поново појавила.
Ефелиде су козметичке аномалије коже. Промене су локализоване на кожи лица, врата и рамена. Изгледају као
мале ограничене мрље смеђе и жућкасто-црвене боје.
Промене су наследне и могу
се појавити већ око пете године живота. Најчешће се јављају код риђих особа, ретко
код плавих. Израженије су на
пролеће и лети због сунца, те
је обавезна УВ заштита, и то
већ од марта. Ефелиде се такође могу третирати воћним
киселинама. Неопходно је у
просеку од шест до осам третмана на недељу дана.

Петак, 16. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

СВЕЧАНОСТ ЗА ДОБРОВОЉНЕ ДАВАОЦЕ КРВИ

ЧУВА НАС ВЕЛИКА ХУМАНА ПОРОДИЦА
Уручене плакете за
35, 50, 75 и 100 пута
дату крв
Четири признањa
„Широко срце”
Свечаност поводом уручивања
признања вишеструким даваоцима крви уприличена је у среду, 7. новембра, у дворани Културног центра. Плакете је добило 114 наших суграђана који су крв дали 35, 50, 75 и 100
пута. Додељено је и високо признање „Широко срце” Црвеног
крста Србије најхуманијим срединама за резултате остварене
у давалаштву у 2017. години.
Ову свечаност организовали су
панчевачки Црвени крст и Град
Панчево, као покровитељ.
Присутне су на почетку поздравиле Бојана Ћуић, ученица Медицинске школе „Стевица Јовановић” и координаторка Тима младих за добровољно давалаштво крви, и Милица Тодоровић, секретарка Црвеног крста Панчево. Оне су
захвалиле даваоцима, подсетивши на то да помоћ коју они
несебично пружају значи оздрављење и живот за велики број
људи.
С лица места
Признања нашим суграђанима
који су крв до сада дали 35 и
50 пута уручио је др Милан Ковијанић, председник Управног

одбора Црвеног крста и лекар
у Општој болници Панчево.
– Стицајем околности, на овај
догађај сам стигао са свог дежурства и за два и по сата, колико сам претходно провео у
болници, два пута сам требовао
крв: за баку која је тешки срчани болесник и за једног младог
пацијента, који нажалост има
акутну леукемију. И тако је сваког дана: безброј је пацијената
којима крв заиста живот значи.
Дошао сам да у њихово име
свим даваоцима од срца захвалим – истакао је Ковијанић.

РЕ КОР ДЕ РИ
Крв су 75 пута дали: Рајко Варда, Милош Вијатов, Драгослав Вранић, Иво Гиговић, Ђорђе Дангубић, Недељко Лојаница, Невен Миладиновић, Драган Милошевић, Иван
Милошевић, Бране Петровић, Миломир Поповић, Веселин
Рајовић, Синиша Станковић, Дејан Стојановић и Зоран
Трумбеташ.
Признања за 100 пута дату крв добили су: Јован Бабин,
Јанош Бисак, Предраг, Димитријевић, Петар Ђорђевић, Јан
Галаш, Ненад Ивановић, Милан Ловренчић, Југослав Њагул, Зоран Пешић, Љубенко Смиљић, Бранко Тасевски, Ласло Чувик и Милан Шушњар.

Они су крв дали сто и више пута
Свима онима који су крв дали 75 и 100 пута признања је
уручила Сузана Јовановић, чланица Градског већа задужена
за рад, запошљавање и социјалну политику.
Циљ: спасти живот
У име најхуманијих појединаца који су крв дали најмање
100 пута, присутнима се обратио Милан Шушњар.
– Сви ми, вишеструки даваоци, нисмо ни сањали да ћемо
доћи до овако високог броја од
сто и више давања. Почели смо
да дајемо крв још у школским
данима и настављали традицију из године у годину. Нисмо мислили ни на бројеве ни
на било каква признања, већ
нам је пре свега био циљ спасти некоме живот – истакао је
Шушњар.
Плакете „Широко срце” ове
го ди не уру че не су Слу жби
трансфузија крви Опште болнице Панчево, Месној заједни ци Ка ча ре во, Ма шин ској
шко ли и Гим на зи ји „Урош
Пре дић”. У име Слу жбе за
трансфузију плакету је примила др Радмила Раилић Ри-

стовска, која је истакла да су
признање „Широко срце” заслужили сви добровољни даваоци крви широм јужнобанатског региона.
– У 2018. години отпочела је
реформа у трансфузији. Донет
је нови закон и послови су прераспоређени на другачији начин. Тако сада Служба за трансфузију постаје болничка банка крви. Ми се крвљу снабдевамо из Новог Сада, а акције
добровољног давања организује Црвени крст. Упркос променама, Трансфузија Панчево поручује даваоцима да треба да
и даље останемо заједно на
истом хуманом задатку. Цео
јужнобанатски регион и град
Панчево имају вишедеценијску традицију у погледу окупљања давалаца крви и помагања људима у невољи и ту
традицију ћемо наставити –
истакла је др Радмила Раилић
Ристовска.
Свечаност у Културном центру својим наступом је увеличао Тамбурашки оркестар Музичке школе „Јован Бандур”,
под руководством Михајла Јовића.

БУ ДИ ТЕ ДА ВА ЛАЦ

АКТИВНОСТИ ДРУШТВА ЗА ПОМОЋ МНРО

Истражују, саде,
сликају
Чланови Удружења за помоћ
ментално недовољно развијеним особама (МНРО) спровели су током новембра неколико занимљивих активности у
нешто другачијем амбијенту од
оног на који су навикли: у природи.
Почетком месеца, 2. новембра, одржана је сликарска радионица у Долову, у сарадњи
са умет нич ким удру же њем
„Светионик”. Већ наредног дана иста екипа посетила је Делиблатску пешчару и Девојачки бунар, а да им овај излет
остане у лепом сећању, побринули су се чланови Удружења
горана из Панчева. Боравак у
природи свима је веома пријао, па је 6. новембра приређена још једна акција на свежем
ваздуху: чланови Друштва за
помоћ МНРО су тог дана у Долову садили дрвеће.
– Ми своје активности углавном спроводимо у градским
условима, што представља једну врсту ограничења, будући
да чланови нашег удружења
немају много прилика да бораве у природи, уживајући у
пејзажима и у контакту са шумом, дивљим животињама и

Страну
припремила
Драгана

Кожан

птицама. Активности су углавном организоване тако да су
чланови у комуникацији усмерени једни на друге. Град Панчево је сагледао нашу потребу
за бољом социјалном инклузијом и омогућио нам је да током новембра организујемо четири активности на отвореном,
у сарадњи с три различите панчевачке организације – објаснила је Татјана Јовић, стручнa
сарадницa Удружења за помоћ
МНРО.
Она је додала да је за суботу,
17. новембар, планирана и посета Чардаку, у сарадњи с Планинарским друштвом „Јеленак”.
Подршку овом пројекту пружили су и Пољопривредна школа „Јосиф Панчић”, ЈКП „Долови” Долово и Актив младих.
Удружење за помоћ МНРО
основано је 1975. године и од
тада оно окупља особе са интелектуалним тешкоћама, њихове породице, као и све људе добре воље који учествују у интеграцији особа са сметњама у
развоју у друштвену заједницу.
У удружењу се реализују кројачке, ликовне, драмске, спортске и креативне активности.
Одржавају се и радионице животних вештина, као и психолошке и едукативне радионице
за родитеље, а чланови Удружења учествују и у инклузивним камповима и на готово свим
градским манифестацијама.

Сви који желе да дају крв, могу то учинити у просторијама
Црвеног крста, у Улици Жарка Зрењанина 15, искључиво
средом, од 9 до 12 сати.
Ванредна акција биће реализована у петак, 16. новембра,
од 8.30 до 11.30, у Медицинској школи.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Суфле од кеља
Састојци: пола мање главице кеља, око 100 грама качкаваља, око
100 грама панчете, три-четири
јајета, два децилитра киселе павлаке, со, бибер и мало сецканог
першуна или мирођије.
Припрема: Одвојити листове
кеља и исећи средину, а затим
исецкати на трачице или коцкице. Бланширати у сланој води
десетак минута, а затим их извадити и оцедити.
На мало уља пропржити коцкице ситно сецкане панчете, тек толико да фино замирише. Склонити с рингле и додати сецканом кељу. Качкаваљ такође исећи на коцкице и измешати с трачицама кеља и панчетом. Умутити три-четири јајета с киселом павлаком и све прелити преко припремљеног
поврћа. Измешати, побиберити и дотерати још мало укус ако је потребно.
Калупиће за суфле премазати маслацем и напунити припремљеном смесом. Одгоре нарибати још мало сира и посути ситно сецканим першуном или мирођијом. Ставити у рерну и пећи на 200 степени око 20 минута. Послужити топло.
Напомена: Сви наведени састојци су дати више оријентационо и
можете их слободно прилагодити укусу.
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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ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У БЕНЧ-ПРЕСУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ДИНАМОВИ” ШАМПИОНИ
Оборено много
националних рекорда
Следи надметање у
олимпијском дизању
тегова
У Бачкој Паланци је у суботу,
10. новембра, одржано Првенство Србије у бенч-пресу, на
ко ме су од лич не ре зул та те
остварили и такмичари КДТ-а
„Динамо”.
Алекса Јовић је освојио златну медаљу у конкуренцији кадета до 66 кг, када је са савладаних 102,5 кг оборио и кадетски
рекорд Србије. Бранимир Бабин
се надметао у истој тежинској
категорији, али међу сениорима. Он је, са савладаних 135 кг,
освојио златну медаљу и постао
нови државни рекордер. Кадет
Иван Секулић је у категорији до
74 кг постао вицешампион Србије, а у конкуренцији сениора
до 74 кг победу је остварио Александар Колоцка, који је с подигнутих 153,5 килограма постао нови рекордер наше земље.

Новак Филиповић је у категорији сениора до 83 кг, с подигнутих 160 кг, освојио сребрну
медаљу, а одличје истог сјаја заслужио је и кадет Марко Шуља
у категорији 105 кг.
Бранимир Бабин и Новак
Филиповић наступили су у својим тежинским категоријама у
дисциплини бенч-прес са опремом, у чему су освојили златне

медаље и такође поставили нове националне рекорде.
Клуб дизача тегова „Динамо” освојио је највише златних медаља на овом шампионату, па је тако потврдио да је
тренутно најбољи клуб у Србији. Такмичаре је предводио
председник клуба Филип Влајић, који је на овом првенству
имао и улогу судије.

У недељу, 18. новембра, у
просторијама Кросфит клуба
„Гвожђар”, од 12 сати, биће
одржано Првенство Србије у
олимпијском дизању тегова за
јуниорке и млађе сениорке. Боје КДТ-а „Динамо” браниће
атлетичарке истоименог клуба Зорана Барјактаровић и Тамара Полић.
А. Живковић

Овог пута без трофеја
Ипак, популарни Боба је овог
пута остао без одличја иако се
одлично и дуго припремао, а
учествовао је и на неколико великих контролних турнира.
Као ударна песница српског
националног тима, Битевић се
надметао у категорији преко
84 кг. У првом колу се састао

са одличним борцем из Канаде. Боба је све време био доминантан у мечу који је у регуларном делу завршен с 1:1,
да би судије при прегласавању, на опште изненађење, доделиле победу Канађанину –
3:2. Била је то веома чудна одлука делилаца правде с обзи-

ром на сталну активност и нападе Битевића.
Такмичари Карате клуба „Динамо” ће наредног викенда учествовати на Првенству Србије
за кадете, јуниоре и млађе сениоре, које ће бити одржано у
Београду.
А. Ж.

ПРОЈЕКАТ СПЕЦИЈАЛНЕ ОЛИМПИЈАДЕ СРБИЈЕ

Играмо заједно! Учимо заједно!
У читаоници Градске библиотеке у Панчеву недавно је одржан
семинар на коме је представљен
пројекат „Играмо заједно! Учимо заједно!”, који Специјална
олимпијада Србије спроводи у
дванаест српских градова.
На семинар су позвани представници из шест школа с територије града Панчева, као и
дугогодишњи партнери Специјалне олимпијаде Србије, запослени у ШОСО „Мара Мандић”.
Циљ пројекта је да се током наредне три године у нашем граду

Самостална изложба слика Вука Вучковића „Vuk Vučković –
Solo Show” биће отворена 22.
новембра у 20 сати у галерији
„X Vitamin” у Београду.
Вук је публици познат по серији слика „Узбудљиви градови”, на којима веома детаљно
представља панораме градова,
истичући објекте који их чине
јединственим и препознатљивим. Након Београда, Њујорка, Новог Сада, Чикага и Лондона серији се придружила слика Беча, на којој је уметник
радио током 2018. године, а
она ће премијерно бити пред-

У трећем делу серијала под
називом „Хајдук из Београда” Глигорије Пецикоза Хајдук за време летњег распуста стиже у место где је рођен и пита се да ли ће моћи
да нађе заједнички језик са
својом некадашњом околином. Мада мисли да ће му
бити досадно и да се неће
снаћи, врло брзо стиче нова
познанства, а у госте му стиже и друг Хималаја. Низ комичних епизода (прво пијанство, сусрети са сеоским
мангупима) води ка причи о
љубави, пријатељству, фотографијама, лубеницама и покушајима да се схвате и друге озбиљне ствари…

Награђиван и обожаван,
овај култни серијал о одрастању и о недоумицама младих већ више од тридесет година преноси универзалне
поруке о љубави, пријатељству и заједништву. Важан
као прекретница у домаћој
књижевности за децу и младе, серијал о Хајдуку и данас
нас подсећа на незаменљивост искрености и поштења.

Два читаоца који до среде, 21. новембра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Која књига
из детињства је на вас оставила најјачи утисак?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Хајдук из Београда” Градимира Стојковића. 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

„Човек из лавиринта”
Доната Каризија

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ

Светско првенство у каратеу,
које је одржано у Мадриду, уз
максималан број земаља учесница, окупило је најбоље борце на планети. Конкуренција
је била изузетно јака, а све очи
поклоника овог спорта у нашој земљи биле су упрте у Слободана Битевића.

„Хајдук из Београда”
Градимира Стојковића

додатно развије и побољша инклузија особа са интелектуалном ометеношћу кроз бављење,
у овом случају, инклузивним
стоним тенисом и боћањем.
Жеља учесника пројекта је
да допринесу зближавању и заједничким активностима на
спортском терену деце са интелектуалним потешкоћама и
без њих, као и да Специјална
олимпијада Србије унапреди
своје односе с редовним школама у граду.
А. Ж.

Талас необичне врућине променио је ритам живота: сада
је само по мраку могуће радити, кретати се, преживети. Управо ће у срцу ноћи
Саманта изронити из таме
која ју је прогутала.
Отета када је имала тринаест година и дуго држана
у заточеништву, Сем је најзад слободна, али и даље у
страху за сопствени живот.
Поред ње је доктор Грин, несвакидашњи профајлер, који у Самантином сећању тражи индиције које га могу одвести до њеног тамничара,
човека из лавиринта. Али
доктор Грин није једини који прогони чудовиште.
Ту је и Бруно Ђенко, приватни детектив несумњивог
талента, којем је сваки нови дан поклоњен. Нестанак
Саманте Андрети његов је
стари случај, задатак који

никада није привео крају, а
сада има прилику да се искупи, да исправи грешке из
прошлости. На уму му је само једно – да реши последњу мистерију, упркос томе
што је прошло толико времена. Зато што Саманта не
зна да се њена отмица није
догодила пре неколико месеци. Човек из лавиринта држао ју је у заточеништву петнаест дугих година. А сада је
нестао.

ИЗЛОЖБА СЛИКА ВУКА ВУЧКОВИЋА

Два читаоца који до среде, 21. новембра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли сте
се некада нашли у животном лавиринту?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Човек из лавиринта” Доната Каризија. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

Космички предели

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.

стављена на овој изложби.
Изложба „Вук Вучковић – Solo Show”
представљаће својеврстан дијалог радова из поменуте серије и једног до сада
не из ла га ног опу са.
Реч је о апстрактним
сликама под називом
„Космички предели”.
Вук је на се ри ји
сли ка „Ко смич ки
предели” радио још
од 2010. го ди не и
она об у хва та пре ко

че тр де сет ра до ва. На из ло жби ће би ти пред ста вље не
сли ке на ста ле то ком 2018.
године, паралелно са сликом
Бе ча.
Поред тренутка у коме настају, ове две серије повезује
уметниково убеђење у моћ боје да утиче на човеково унутрашње стање духа и његова
жеља да приближи своју ликовну поруку испуњену колоритом који недостаје свакодневици.
Изложба ће трајати до 13.
децембра.
M. M.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Тежак избор
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас које сећање никада нећете успети да избришете. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Обала сећања” Норе Робертс за два наша читаоца или
читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Сећање на тренутак када
сам први пут узела у наручје
своју бебу. ’Беба’ се пре неколико месеци удала, а мени је то и даље најлепше сећање у животу. И заувек ће
остати.” 062/8901...
„Никад нећу избрисати сећање на тренутак кад сам на
гласачком листићу заокружио број за који се касније
испоставило да је погрешан.”
063/8315...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијих одговора на
питање који избор им је био
најтежи у животу. Они ће
освојити по један примерак
књи ге „Из бор” Са ман те
Кинг.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Најтеже ми је да се одлучим хоћу ли се удати за лепог или за богатог. А волим
обојицу, мајке ми. Шалим
се, већ сам удата. И лепи и
богати остали су другима,
мени запао овај мој... да не
кажем шта.” 064/5296...
„Најтежи избор ми је редовно овај: дијета од следећег понедељка или од оног
тамо?” 060/6630...
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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ПОЛИЦИЈА ПРИВЕЛА ЈОШ ДВА ЛИЦА

БРОЈНА ХАПШЕЊА У ПАНЧЕВУ И ШИРОМ СРБИЈЕ

Украо робу за скоро
пола милиона

НА УДАРУ НАРКО-ДИЛЕРИ И
ВЛАСНИЦИ НЕЛЕГАЛНОГ ОРУЖЈА
Заплењено 30,6
килограма наркотика
Близу Смедерева
откривене две
лабораторије за
узгајање марихуане

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су С. П. (1999)
због постојања основа сумње
да је извршио четири тешкe
крађe.
Полиција сумња да их је
он починио у периоду од краја септембра до почетка октобра ове године, тако што
је из више продавница отуђио већу количину прехрамбене робе, пића и различите
техничке робе, укупне вред-

ности од око 350.000 динара. Осумњичени је, уз кривичну пријаву, приведен надлежном тужилаштву.
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панче ву ухап си ли су и А. Б.
(1993) због постојања основа
сумње да је извршио кривично дело тешка крађа. Сумња
се да је он крајем септембра
ове године употребом калауза отворио врата једне куће,
ушао и украо тепих.

ПОДРЖИТЕ НОВУ АКЦИЈУ ДРУШТВА
ЉУБИТЕЉА ЖИВОТИЊА „ЕКОЛИБРИЈУМ”

Да имају где
да се склоне
Друштво за заштиту животиња и природе „Еколибријум”
позива све наше суграђане
који воле животиње да учествују у акцији прављења кућица за напуштене псе и мачке која ће бити одржана у недељу, 18. новембра, од 11 до
14 сати, у Центру за функционални фитнес „Максбокс”
(Доситеја Обрадовића 8).

степеницама поред продавнице „Аман” у згради „Тамиш капија”.
– Шта можете да понесете? Картонску кутију довољно велику да се у њу смести
куца или маца, стиропор петицу (потребно је четири-пет
табли по кућици), стиродур
двојку (потребна је једна табла по кућици), дебљи најлон,

При пад ни ци Ми ни стар ства
унутрашњих послова у Панчеву поднели су кривичну пријаву у редовном поступку против двадесетчетворогодишњег
мушкарца због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет
опојних дрога. Претресом стана и других просторија које он
користи пронађено је више пакетића са 26 грама амфетамина и ма њом ко ли чи ном
марихуанe.
Панчевачка полиција је поднела кривичну пријаву и против двадесеттрогодишњег мушкарца због постојања основа
сумње да је извршио кривично
дело недозвољена производња,
др жа ње, но ше ње и про мет
оружја и експлозивних материја. Приликом претреса његовог стана полиција је пронашла пиштољ „EKOL Firat Magnum”, пушку кратеж и ваздушну пушку непознате марке.
При пад ни ци По ли циј ске
управе Панчево ових дана су
ухапсили Д. Л. (1975) због постојања основа сумње да је извршио кривична дела тешка
крађа и недозвољена производња, држање, ношење и промет

оружја и експлозивних материја. Приликом претреса стана и других просторија које
осумњичени користи полиција је пронашла три оквира с
муницијом за пиштољ, као и
1.758 комада метака различитих калибара. Сем тога, откривен је и велики број предмета
одузетих од грађана током претходних тешких крађа почињених на штету двојице грађана.
По што је чу вао код се бе
оружје и муницију иако није
имао дозволу за то, поднета је
кривична пријава против 61-годишњег мушкарца. Постоје
основи сумње да је он починио
кривично дело недозвољена
производња, држање, ношење

и промет оружја и експлозивних материја. Приликом претреса код њега су пронађени
пиштољ марке ЦЗ, ловачка пушка и седам комада муниције.
Ове акције које је извела панчевачка полиција део су бројних хапшења спроведених по
целој Србији ових дана. Припадници МУП-а су у сарадњи
с надлежним тужилаштвима
током протеклих неколико дана ухапсили 28 особа због постојања основа сумње да су починиле кривична дела неовлашћена производња и стављање
у промет опојних дрога и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и
експлозивних материја.

После тих хапшења одузето
је 30,6 килограма наркотика, од
чега 28,6 килограма марихуане, 1,4 килограма хероина, 509
грама амфетамина, 35 таблета
екстазија, 28,5 грама кокаина,
22 грама хашиша и 200 таблета
различитих врста. На територији Смедерева откривене су и две
лабораторије за гајење марихуане у вештачким условима.
Такође, одузето је 12 пушака, седам пиштоља, од којих је
један аутоматски, један револвер, као и 1.871 комад муниције различитих калибара. Због
истих кривичних дела против
још 28 особа поднете су кривичне пријаве у редовном поступку.

ОД ИДУЋЕГ МЕСЕЦА

Дојаве о кривичним делима и телефоном

Повод за ову акцију су најаве метеоролога да се приближава почетак зиме и захлађење, а на панчевачким
улицама је много усамљених
и напуштених четвороножаца који немају ниједан топли кутак где би могли да се
склоне.
Зора Коларски, председница удружења „Еколибријум”, позвала је све наше суграђане који би желели да
помогну у реализацији ове
акције да дођу и објаснила
да се до „Максбокса” долази

зелени или црни (два метра
или један килограм по кућици, зависи како где се продаје) и добро расположење у
огромним количинама. Добродошла је и помоћ у храни за напуштене животиње.
Они који дођу, могу да очекују позитивну енергију и
добре вибрације, играоницу
за најмлађе пријатеље животиња, као и попуњавање
захтева за постављање кућица на јавним површинама у складу с градским актима – изјавила је она.

У ПАНЧЕВУ УХАПШЕН 22-ГОДИШЊАК

Физички напао мајку
Припадници Министарства
унутрашњих послова, у сарадњи с надлежним тужилаштвима, у више одвојених
акција у претходних неколико дана с циљем сузбијања општег криминала ухапсили су деветнаест особа.
Oсумњичени се терете да
су починили кривична дела
полно узнемиравање, наношење тешких и лаких телесних повреда, недозвољене
полне радње, насиље у породици, угрожавање сигурности и фалсификовање.
У Панчеву су припадници
Министарства унутрашњих
послова ухапсили С. Д. (1996)
због постојања основа сумње да је извршио кривично
де ло на си ље у по ро ди ци.

Грађани Србије који сумњају
да нека особа или више њих
крши законе и чини кривична
дела, моћи ће да од идућег месеца то потпуно анонимно пријаве мобилним телефоном.
Први предуслов за то биће
инсталирање апликације „Крајм
стоперс”. После тога, када неко лице проследи дојаву канцеларији српског представништва међународне организације која се такође зове „Крајм
стоперс”, а она обавести о томе наше надлежно тужилаштво,
БИА или Министарство унутрашњих послова, онај ко је
упутио дојаву, добиће повратну СМС поруку и шифру. Преко ње ће моћи да прати да ли
је његово обавештење резултирало хапшењем осумњиченог,
а ако јесте, добиће награду од
хиљаду долара.
Занимљиво је да „Крајм стоперс” од идућег месеца неће
бити доступан само у Србији,
већ и у Републици Српској,

Словенији и Хрватској. У Бањалуци је 13. новембра одржан састанак поводом почетка примене те апликације, на
коме су учествовали представници полиције из поменуте четири земље, као и запослени у
америчкој централи организације „Крајм стоперс”. У Управи за полицијску обуку МУП-а
Републике Српске тада је први
пут представљено како ради та
апликација.
Том при ли ком је, из ме ђу
осталог, могло да се чује да ће
телефонске дојаве моћи да се

подносе за кривична дела из
области продаје наркотика, трговине људима, тероризма и
шверца оружја.
Иначе, организација „Крајм
стоперс” постоји у Америци од
1976. године, а процењује се
да је захваљујући њој и људима који раде за њу до сада ухапшено 700.000 прекршилаца закона и 15.000 убица.
Важно је напоменути да сваки
полицијски огранак у Америци
има свој посебан број и интернет сајт преко којих је могуће
пријављивати сумње у кршења

закона. Осим тога, битно је и да
организација „Крајм стоперс” нема никакве везе с државама и
владама, већ је то грађанска
иницијатива, а новац за исплаћивање награда обезбеђује америчка централа организације
„Крајм стоперс”, захваљујући
уплатама анонимних донатора.
Ор га ни за ци ја „Крајм сто перс” од идућег месеца почиње да ради у Србији, под покровитељством и контролом
МУП-а, а захваљујући споразуму који је потписала с Међународним институтом за безбедност Орхана Драгаша.
Та организација не делује само у Америци, већ и у Енглеској, западној Европи и Аустралији, а досадашња искуства су
била само позитивна. Гаранција за то је податак да су они
који шаљу неку дојаву телефоном све време анонимни и потпуно заштићени, јер нико од
прималаца дојаве не зна о коме је реч.

ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ ТРАЖИ САСТАНАК С РЕПУБЛИЧКОМ ТУЖИТЕЉКОМ

Доста опраштања криминалцима!

Сумња се да је он физички
напао своју мајку, због чега
ће бити приведен надлежном
тужилаштву.

Синдикат српске полиције затражио је састанак с републичком јавном тужитељком Загорком Доловац због све чешћих
случајева у нашим судовима да
се нападачима на полицајце нуди могућност да потпишу тзв.
опортунитет (да признају кривицу и да им се после тога опрости оно што су урадили), па да
на тај начин избегну кривично
гоњење и остану на слободи.
Синдикат српске полиције сматра да се таквим поступањем не
остварује сврха кривичних санкција и тражи састанак на коме
би његови чланови изнели тужитељки предлоге како да се
такво стање превазиђе.

У званичном допису који је
ССП упутио Републичком јавном тужилаштву истиче се да
су нападачи на полицајце вишеструки рецидивисти у вршењу кривичних дела, као и
да су то лица која угрожавају
оне што штите државни поредак, грађане и имовину.

„С друге стране, могућност
склапања опортунитета може
се применити на основу чланова 322, 323 и 324 Кривичног законика, код тзв. багателних кривичних дела, с незнатном друштвеном опасношћу,
уз услов да је у питању неосуђивано лице. Да ли тужилаштво у овом случају шаље поруку јавности и свим потенцијалним нападачима на полицијске службенике да су напади на њих незнатна друштвена
опасност, то је питање на које
одговор желимо директно да
добијемо”, пише између осталог у захтеву за састанак с републичком тужитељком.

Тамо се може прочитати и да
се захваљујући благонаклоним
поступцима многих тужилаштава у случајевима напада на полицајце код њих самих ствара
осећај да су неравноправни и
подређени. Сем тога, нападачи
на полицајце схватају благу казнену политику и одлагање кривичног гоњења за оно што су
урадили као подстрек да то понове јер ће им опет бити опроштено и неће бити кажњени.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

11

СЕЛО

Петак, 16. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВАЧКО МЕСТО ДОМАЋИН ЧУВЕНЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

НОВО СЕЛО ДОЧЕКАЛО ЉУДЕ
ИЗ ЦЕЛОГ БАНАТА
Сусрети који трају
већ пола века
Поред домаћина,
представили се
и Јабучани
Већ око педесет година, у организацији републичке Културно-просветне заједнице (КПЗ), постоји леп обичај окупљања житеља руралних средина, под називом „Сусрети села Србије”.
Неретко, у њему су учествовала и овдашња насељена места,
али не памти се када је неко
од њих било домаћин поменутој манифестацији.
Управо то се догодило у недељу, 11. новембра, када је Ново Село угостило представнике двадесет два насеља с територије Баната.
Чији је пут важнији?
Након што су их домаћини љубазно дочекали, уследило је
представљање свих оних који
су на основу предлога својих
градова и општина ушли у овогодишњу конкуренцију. Презентација је одржана у малој
сали Дома културе, у којој је
Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” специјално за ту
прилику изложило народне ношње. На самом почетку је Недељко Топић, први човек новосељанске скупштине, организатора овог дружења, поздравио званице.
Он не крије да је био пријатно изненађен позивом да буду
део организације „Сусрета села Србије”.
– Већ годинама учествујемо
на манифестацији, а сада смо
први пут и домаћини. Трудили
смо се да најбоље што је могуће дочекамо госте и презентујемо село у најсветлијем тону
– навео је Топић.
Међу промотерима разних банатских средина нашли су се и
представници месних заједница с територије Панчева. Тако је
у име Јабуке говорио председник тамошње скупштине Слободан Илић, а након што су се
сви изређали за микрофоном, о
квалитетима и предностима Новог Села причао је Сорин Бољанац, директор тамошњег Дома
културе. Најзанимљивије је било када је он у полушали реплицирао Илићу на констатацију да

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Дан просветних радника обележен је
у школи у четвртак, 8. новембра, организовањем часова
под називом „Замена улога”.
ЈКП „Комбрест” ускоро, у сарадњи с Месном заједницом,
започиње јесењу садњу, и то
почев од парка у центру села, као и од улица Маршала
Тита и Првомајске, а преостале младице биће посађене у парку у Улици Жарка
Зрењанина. Огласна табла биће постављена у Улици Саве
Ковачевића.
Банатско Ново Село: „Сусрети села Србије”, у организацији Културно-просветне заједнице Србије и Месне заједнице, уприличени су у недељу, 11. новембра, у Дому
културе и Хали спортова, а
учествовали су представници
двадесет два места.

Бољанац представља своје место
Јабука има најповољнији стра- „Вод-ком” Ивана Ивановски и
тешки положај, алудирајући на удружења жена („Златна јабуто да кроз Ново Село пролази ка”) и пољопривредника („Прнеупоредиво важнија траса – ме- ви клас”).
ђународни магистрални пут (Е70) Следи избор на нивоу Србије
ка Вршцу и Румунији.
Програмом је у име главног
Бољанац је потом позвао све приређивача манифестације
госте да погледају изложбу у руководио координатор целе
галерији Дома културе која до- акције новинар Миомир Фића
кументује суживот Румуна и Ср- Филиповић, који наводи да се
ба у његовом месту, затим стал- КПЗ већ готово пола века труну поставку у Спомен-соби, као ди да прикаже најуспешнија
и Земљорадничку задругу „Но- села и истакне појединце који
восељанка”, где су гости могли у њима нешто стварају.
да виде како се прави најбоље
– Фокус нам је на дружењу,
сирће у овом делу Европе при- па наглашавам да ово нема ниродним путем.
какве везе с политиком. Циљ
Напослетку су сви отишли у нам је да општине пријаве сеХалу спортова, како би, уз бо- ла на основу критеријума из
гат културно-уметнички про- нашег правилника, јер тражиграм, присуствовали додели за- мо лепе примере, а не негахвалница свима онима који су тивне, попут многих. У Новом
према оцени комисије то за- Селу је било сјајно, домаћини
вредели на основу садржаја у беспрекорни, а драго нам је
извештајима. Из Новог Села што су сви слушали оно што
лауреати су били Месна зајед- други говоре – наглашава Финица, Велики народни орке- липовић.
стар и Школа фудбала ФудбалПрофесор др Миладин Шеског клуба „Слога”, чији су пе- варлић, председник републичтлићи били прваци Србије и ке комисије „Сусрета села СрВојводине, док су из Јабуке по- бије”, каже да је ово трећи рехва ље ни ди рек тор ка ЈКП-а гионални скуп за ову годину.

– Док се приближавамо педесетогодишњици манифестације, која се раније звала „Села Србије”, посебно ми је драго што војвођанска места узимају све веће учешће. И не само то, она углавном односе најпрестижнија признања, јер су
економски и демографски много развијенија него она на подручју Србије. У појединим селима има и видног напретка,
као што смо и данас чули. Нека од њих, на основу правилника о вредновању села у претходној години на привредном
плану и у свим аспектима друштвеног живота, биће потенцијални кандидати за републичке награде, па ће их чланови комисије ускоро и обићи
– истиче Шеварлић.
Након свих регионалних скупова биће одржано надметање за победника на нивоу целе Србије, а прошле године то
је било сремско село Кукујевци, које у сопственој привреди има четиристо запослених,
пре свега у преради пољопривредних производа и производњи дувана.

Долово: Актив младих је у суботу, 10. новембра, уз помоћ
Друштва за помоћ МНРО и
других локалних институција, организовао садњу сибирског бреста на брегу код школе, а сутрадан су чланови тог
удружења освежили изглед
предворја старе дискотеке Дома културе. Завршена је изградња кућице у винограду
удружења „Свети Трифун”,
које је протеклог викенда у
Александровцу освојило сребрну плакету за црвено вино
каберне. У току је уређење
канала код спортског центра.
Глогоњ: Радници комуналног
предузећа завршили су фарбање ограде испред румунске
православне цркве. Месна заједница ускоро креће у процедуру набавке нових справа

за дечје игралиште, а очекује се да Град Панчево током

не де ље распише тендер за
кречење Дома културе.
Иваново: Основна школа „Моша Пијаде” у четвртак и петак, 15. и 16. новембра, организоваће за запослене семинар у оквиру пројекта „Забрана дискриминације”. У току
је снимање емисије за једну
локалну телевизију о банатским Бугарима Палћенима.
Јабука: Месна заједница и ЈКП
„Вод-ком” завршили су чишће ње ки шних ка на ла у
Омладинској улици, а ако време дозволи, исти посао биће
обављен и у Улици Гоце Делчева. Поменуте институције
и удружења „Златна јабука” и
„Први клас” у недељу, 11. новембра, учествовали су на „Сусретима села Србије” у Новом Селу и добили признања.
Качарево: Комунално предузеће направило је два реда (четрдесетак) нових гробних места. Након успешно окончане
јавне набавке очекује се израда четвртог (новоустановљеног) стајалишта у Фискултурној улици, у близини СРЦ-а
„Језеро”.
Омољица: Радници ЈКП-а „Зеленило” недавно су обавили
редовну препарацију стогодишње црвенолисне букве у парку. Школа је од НИС-а добила
30.000 евра за изградњу тартан-подлоге у оквиру пројекта
„Заједници заједно”; у тој установи окончан је конкурс за директора, а подршку Наставничког већа, Савета родитеља
и Школског одбора добио је
Владимир Ристић, актуелни
први човек те установе.
Старчево: Фестивал тамбураша
одржан је у суботу, 10. новембра, а сутрадан су приређене и
касачке трке на хиподрому. Истог
дана је на скупштини удружења
риболоваца за председника изабран Зоран Васиљковић. У току
је завршетак радова на уметничкој радионици у Дому културе,
а упоредо с тим траје сређивање
просторије намењене Удружењу жена „Неолит”.

РАДНИ ВИКЕНД АКТИВА МЛАДИХ ДОЛОВО

Дискотека и брестови

ОДРЖАНА ОСАМНАЕСТА „СТАРЧЕВАЧКА ТАМБУРИЦА”

Домаћем „Неолиту” највише награда
Румунски „Бисери”
укупни победници, а
Жељко Радочај
најбољи солиста
Обележавање пунолетства једне од најпрестижнијих регионалних манифестација у свету
староградске музике, Међународног фестивала малих тамбурашких оркестара „Старчевачка тамбурица”, протекло је
у знаку домаћих снага. Иако је
победа у главној конкуренцији припала гостима – румунском Вокално-инструменталном саставу „Бисери” из места
Велики Семиклуш, домаћи махом веома млади музичари доказали су квалитет и показали
да су дефинитивно сазрели за
најозбиљније наступе.
Стога не треба да чуди што
је у суботу, 10. новембра, старче вач ки ор ке стар „Нео лит”
освојио треће место према одлуци жирија сачињеног од панчевачких музичких легенди
(Петар Павлов, Будимир Стојановић и Слободан Атанацко-

вић) и прво на основу гласова
публике, а притом је један од
најпознатијих овдашњих тамбураша, Жељко Радочај, проглашен за најбољег солисту.
Премда се то признање тешко може оспорити, овај уметник је још једном показао можда и највећу људску врлину –
скромност.

– Уопште ми не импонује
награда, јер мислим да је требало да оде у руке мог колеге
и примаша Жарка Матовића,
што би било реално. Могуће је
да су код жирија превагу однеле све те силне године рада које су иза мене, па једино могу
да је прихватим као неку врсту признања за мој свеукупан

досадашњи учинак. С друге
стране, напредак нашег оркестра је евидентан и сасвим сигурно заслужује овај, па можда
и виши пласман – истакао је
Радочај, који пет година води
састав „Неолит”.
Вреди истаћи и то да је те ноћи друго место заузео Градски
тамбурашки оркестар „Бањалука”, а посебну пажњу гласом и
стасом привукла је вокална солисткиња Александра Радовић.
Поред тога, учествовале су и
групе из црногорских Пљеваља
и словеначког Пољчана.
Ипак, упркос обиљу занимљивих музичких тачака, највеће
овације измамило је обраћање
дугогодишњег директора старчевачког Дома културе Видомира Јелесијевића, који је установио овај фестивал. Њега је на
бину позвао новопостављени руководилац поменуте установе –
Дарко Јешић, а исто то учинио
је и са својим претходником Далибором Адамовим, који је такође добио велики аплауз за изузетан допринос у организацији
ове градске манифестације.

Организација која окупља
младе Доловце провела је викенд веома ангажовано када
је реч о општем добру.
Најпре су у суботу, 10. новембра, на брегу око школе
засадили педесет садница сибирског бреста, у чему су им
по мо гли Ме сна за јед ни ца,
ЈКП „Долови”, Дом културе
и, нарочито, Друштво за помоћ МНРО. Припадници те
организације су, заједно с поменутим доловачким омладинцима, претходног викенда сличну акцију спровели и
на спортском центру у „долини”, када је засађено упола мање младица.
Већ у недељу, 11. новембра,
чланови Актива младих су светлијом и топлијом бојом освежили изглед предворја старе
дискотеке Дома културе.

Иначе, овај простор је мултифункционалан – у преподневним часовима ради као
клуб друштвених игара и кафе-читаоница, а користи се
за и програме Дома културе,
организацију прослава, као и
журке за младе, због чега је
највише и започето мењање
његовог изгледа.
У обе те прошлонедељне
волонтерске акције истакли
су се Гага, Иван, Миљана, Сузана, Миљана, Стефке, Адам,
Јована, Треша, Драгана, Драган, Раде, Сале, Вук, Небојша, Снежа, Белко, Кики и
Стева.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

12

КУЛТУРА
Културни телекс

Представе
Субота, 17. новембар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Принцеза на зрну грашка”.
Понедељак, 19. новембар, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа „Женски разговори”.

Тематски програм
Четвртак, 15. новембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: промоција књиге Душана Весића „Маги – као да
је била некад”.
Субота, 17. новембар, 15 сати, Градска библиотека: двадесет седми женски дан „Повезивање са својим телом”.
Недеља, 18. новембар, од 8 до 20 сати, дворана Културног
центра: међународно такмичење у модерним плесовима у организацији Плесног клуба „Балерина”.
Од уторка до петка, 20–23. новембра, 19 сати, Градска библиотека: програм „Елена Феранте, наша генијална пријатељица”, манифестација „Једна књига – један град”.
Уторак, 20. новембар, 20 сати, Дом омладине: предавање
Игора Крстића „Дигитално сликарство”.
Среда, 21. новембар, 19 сати, Градска библиотека: јавна акција у оквиру пројекта „Нулта толеранција на родно засновано насиље – феминистички приступ образовању”.
Четвртак, 22. новембар, 12 сати, Градска библиотека: промоција приручника Креативног центра „Фурам феминизам”.

Изложба
Уторак, 20. новембар, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба илустрација Николе Драгаша објављених у часопису
за децу „Невен”.

Музика
Субота, 17. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт канадског бенда „Elsiane”.
Четвртак, 22. новембар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: програм Музичког кутка „Габи Дин” под називом „Ах,
тај Бах и музичке вратоломије”.
Четвртак, 22. новембар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт „Мост КАкОр камен кост”.

МОЈ

избор МОЈ
Невиђени

Даница Зечевић,
студенткиња
Математичког факултета
КЊИГА: Топло препоручујем књигу „О љубави и другим де мо ни ма” Га бри је ла
Гарсије Маркеса. Током ископавања на месту старе цркве у једном од гробова археолози проналазе нешто веома необично. Из ковчега у
коме се неколико стотина година налазило тело дванаестогодишње девојчице пружа се њена бакарноцрвена
коса дуга преко двадесет метара. Прича нас враћа у њено време; у време када је у
Јужној Америци цветала трговина робљем, када је шпанска црква била на врхунцу
своје моћи и када су се болести лечиле магијским обредима или истеривањем ђавола. Магични пејзажи чине
да, читајући књигу, имате
утисак да и сами удишете
опојан и влажан ваздух тропских крајева. Поред занимљиве радње и неочекиваних заплета, ову књигу изузетном чине генијални описи, како околине, тако и ликова. У сваком случају, она
је за читање и уживање.
ФИЛМ: Након дугих четрнаест година овог лета је из
„Пиксаровог” студија изашао
наставак познатог анимираног филма „Невиђени”. Прича и даље прати суперхеројску породицу која своје моћи
крије од остатка света и покушава да води колико-толико
нормалан живот. Све се мења када им власници велике
корпорације понуде да учествују у реализацији њиховог плана да суперхероји постану поново легални. Овог
пута Боб (тата и Господин
Невиђени) остаје са своје троје деце код куће, док његова
супереластична жена има пуне руке посла спасавајући

град и враћајући углед свим
суперхеројима. Боб чува бебу, ради домаћи са сином и
покушава да орасположи ћерку која има класиче проблеме тинејџера. Наравно, ништа од тога му баш и не иде.
„Невиђени 2” је бескрајно духовит филм и намењен је како деци, тако и одраслима.
МУЗИКА: Иако његово име
није ново на домаћој музичкој сцени, Никола Врањковић је прошлогодишњим албумом учврстио своје место
на врху листе најквалитетнијих рок извођача са ових
простора. Албум носи необично име, „Веронаутика”, по
једној од песама које садржи, а ради се о издању које
се већ годинама ишчекивало
међу љубитељима његове музике. Песме имају препознатљив, меланхолични призвук
и поетичне текстове који звуче веома искрено у Врањковићевом извођењу. Музички,
можете очекивати песме с
класичним, тврдим рок звуком и феноменалним солажама, али и психоделичним
и чак експерименталним нумерама. Албум се састоји од
два диска на којима има мноштво заиста добрих песама.
Највећи хит је свакако „Две
речи”, који има скоро једнако квалитетан спот, али издвојила бих и песме „Вечерња звона”, „Фотеља” и „Џонатан Ливингстон”.

Петак, 16. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАН ОСАМНАЕСТИ „ЕТНО ГЛАС”

ТРАДИЦИЈА И НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО
Око четрдесеторо
деце учествовало на
етнолошко-ликовној
радионици
Фестивал „Етно глас: сусрети
певачких група Панчево” одржан је од 6. до 11. новембра на
више локација у нашем граду.
Ове године су учествовали
ансамбли и групе из Словеније, Републике Српске, Македоније и Србије, а фестивал је обухватио: изложбу јелека из збирке КУД-а „Станко Пауновић
НИС–РНП”, етнолошко-ликовну и етномузиколошку радионицу, изложбу дечјих радова,
концерт фолклорних ансамбала и концерт певачких група.
Програм је почео у уторак,
6. новембра, у холу Градске управе Панчева, када је отворена изложба јелека из збирке КУД-а
„Станко Пауновић НИС–РНП”,
коју је приредио Дејан Трифуновић.
Он је истакао да је ова поставка специфична по томе што
су изложени предмети који нису у употреби, већ се сматрају
музејским експонатима. Ови
јелеци се више не могу видети
ни на наступима овог културно-уметничког друштва, већ су
конзервирани.
У среду, 7. новембра, на истој локацији, одржана је етнолошко-ликовна радионица „Јелек”, коју су водиле Милица

Алтеров и Јована Балкан, руководиоци дечјих група у КУД-у
„Станко Пауновић”. На радионици је учествовало укупно око
четрдесеторо деце из ОШ „Ђура Јакшић”, из одељење III2,
које води учитељица Бранка Величковић, и чланова дечјих ансамбала КУД-а „Станко Пауновић”. Радови ће бити изложени
око месец дана у галерији на
спрату Дома омладине.
У петак, 9. новембра, у Културном центру Панчева одржан је концерт фолклорних ансамбала, на ком су учествовали МФС „Иван Навратил” (Метлика, Словенија), ЗФГ „Ко-

пачка” (Драмче, Македонија),
КУД „Боксит” (Милићи, Република Српска) и КУД „Станко
Пауновић НИС–РНП” из Панчева.
У суботу, 10. новембра, у дворани „Аполо”, Јелена Анђеловић, етномузиколог, приредила је радионицу за учење народних песама из Баната, а у
вечерњим сатима је одржан
концерт певачких група: МФС
„Иван На вра тил” (Ме тли ка,
Сло ве ни ја), ЗФГ „Ко пач ка”
(Драмче, Македонија), АНИП
„Веселин Маслеша” (Бањалука, Република Српска) и КУД
„Станко Пауновић НИС–РНП”.

Фестивал је завршен у недељу, 11. новембра, у дворани
„Аполо” Дома омладине, још
једном радионицом за учење
народних песама из Баната и
концертом певачких група на
ком су се представили АНИП
„Веселин Маслеша” (Бањалука, Република Српска), КУД
„Батајница” (Батајница), Милан Вашалић (Кикинда) и КУД
„Станко Пауновић НИС–РНП”.
У организацији фестивала су
учествовали КУД „Станко Пауновић НИС–РНП” и Дом омладине Панчево, а финансијску
подршку обезбедио је Град Панчево.

ДВАДЕСЕТ ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ

Панчевачки дани духовне музике
Двадесет први међународни
фестивал „Панчевачки дани
духовне музике” одржан је од
9. до 11. новембра у Светоуспенском храму у организацији Панчевачког музичког друштва.
Манифестација је почела изложбом која је уприличена у
уторак, 6. новембра, у холу
Градске управе, а којом је у
оквиру Дана града Панчева обележено 180 година од оснивања ПСЦПД-а, петнаест година
Дечјег црквеног хора и седамдесет година КУД-а „Станко
Пауновић”.
У петак, 9. новембра, Панчевачко српско црквено певачко
друштво, којим диригује Вера
Царина, одржало је целовечерњи концерт у Светоуспенском храму. Том приликом издевене су композиције „Тропар
Св. вмч. Димитрију” Георгија
Попова, „Благословен јеси Христе Боже наш” Николе Србина,
„Величаније Св. Сави” Стевана
Мокрањца, „Достојно јест” Корнелија Станковића, „Достојно
јест” протојереја Андреја Бон-

даренка, „Богородице дјево” Косте Манојловића, „Во царствији Твојем” игуманије Ијулијаније, „Мало славословије” Александра Кастаљског, „Господи
услиши молитву моју” Георгија Попова, „Велико славослови је” апо сто ла Ни ко ла је ваСтрумског и „Свете тихиј” по
руском напеву.
Хор је извео и нумере „Оче
наш” Душана Максимовића,
српску традиционалну песму
„Тамо далеко”, песму Св. владике Николаја Велимировића
„Наша вера” и мото ПСЦПД-а

„Певам Богу мојем, дакле постојим” Мите Топаловића, које
је посветио стогодишњици завршетка Првог светског рата и
уласку српске војске у Панчево, као и свим члановима црквеног хора који су одржали
Друштво сто осамдесет година.
Другог дана, 10. новембра,
наступио је Дечји хор, који води диригенткиња Борјана Стражмештеров. Они су у Светоуспенском храму извели две
композиције Ведране Дабовић:
„Молитвена звона”и „Богородица у срцима”. Подмладак

Панчевачког српског црквеног
певачког друштва отпевао је
„Оче наш” Вере Миланковић,
два византијска напева из 15.
века: „Кирие елеисон” и „Паса
пнои”, „Аксион естин”, „Достојно јест” Корнелија Станковића, као и верзију коју је урадила Јорданка Туджарова Панчева, „Богородице дјево” по руском напеву, „Поју Богу мојему” Мите Топаловића, „Тропар Светом Јовану Дамаскину”, српски напев у обради Душана Трбојевића, композиције Мирољуба Аранђеловића Расинског „Како је тихо Господе” и „Љубостиња. Пчелињак”,
као и српски напев „Славите
Господа 135. псалам”. Ове вечери наступили су Женски црквени хор „Свети Јосиф Темишварски” из Кикинде, који води диригенткиња Даница Мандић, и Хор српске Саборне цркве у Темишвару, којим диригује Јоца Бугарски.
Последњег дана манифестације, у недељу, 11. новембра,
хор из Румуније певао је свету
литургију.

ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ

НА МЕЂУНАРОДНОЈ ИЗЛОЖБИ У СУБОТИЦИ

Шеста „Стиховизија”

Признање за Мирослава
Савкова

Такмичење у рецитовању поезије на страним језицима и језицима националних мањина за
ученике средњих школа биће
одржано у читаоници Градске
библиотеке 17. и 19. новембра.
Првог дана, у суботу, 17. новембра, од 11 сати, биће одр-

жано полуфинале, а у понедељак, 19. новембра, од 18 сати,
рецитоваће финалисти овог такмичења.
„Стиховизију” организују
удружење „Лас хентес” из
Панчева и Градска библиотека.

НА ФЕСТИВАЛУ У КОТБУСУ

Две награде за филм
„Терет”
Филм „Терет” Панчевца Огњена Главонића награђен је на
двадесет осмом Филмском фестивалу источноевропског филма у Котбусу (Немачка), који
је трајао од 6. до 11. новембра.
„Терет” је освојио две фестивалске награде: специјално признање

жирија и награду жирија критике
FIPRESCI за најбољи филм.
У глав ном так ми чар ском
програму за најбољи филм проглашено је руско-немачко-пољско-ка зах стан ско-ки не ско
остварење „Ayka” Сергеја Дворстсевоја.

Панчевачки уметник Мирослав Савков добитник је прве
награде за графику на шестој
међународној изложби слика
малих формата која је одржана у галерији Отвореног универзитета у Суботици у организацији Удружења ликовних
уметника примењених уметности и дизајнера.
Изложба се организује сваке
друге године и конкурсног је
карактера. Ове године је новина да су додељене медаље и
признања за све најбоље уметнике у својим категоријама.
Гран-при је освојила Миранда Марчела из Италије, а награђени су и Мирослав Мунижаба и Дејан Симеуновић из
Сремске Митровице, Иштван

Жаки из Тополе и Геза Ленерт
из Сремске Каменице.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 16. новембар 2018.

ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПУНТО, мало прешао,
први власник, регистрован, гас, 2.800 евра.
064/240-93-84. (268385)
ШКОДА фелиција 1.3
бензин, атестиран, гас,
2001, први власник.
063/258-479. (269404)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу 120 м2, ЦГ, даљинско.
069/869-63-11. (269436)
ШКОДА фелиција 1.3,
бензин-гас, 2001,
130.000, металик плав.
Власник. 066/200-514.
(269437)
ГОЛФ 3, 1995. регистрован до априла 2019.
063/837-48-34. (269450)
ПРОДАЈЕМ мерцедес
спринтер, 1998, регистрован. 064/271-55-30.
(269620)
ПЕЖО 306, бензин, 1.8,
исправна, регистрован
до 18. новембра 2019,
рађен сервис, нове гуме,
1994, 800 евра. 962/86678-39. (269625)
РЕНО клио 3, 1.5 ДЦИ,
2009, регистрован до
априла 2019, урађен велики сервис, црвен, изванредан. 062/186-3608. (269611)
ФИЈАТ пунто 1.2, 8 В,
2008. годиште, први власник, одличан. 065/21400-49. (269363)
ЈУГО корал 1.1, 2004, у
првој боји, 51.000 км.
064/587-50-24. (269637)
ВЕКТРА 1.6, 1991, лимузина, атестиран плин.
064/587-50-24. (269637)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
петора врата, фул опрема, на име. 064/130-3602. (269637)
ПОЛО 1.2, 12 , ХТП
2003, троје врата, фул
опрема, 120.000 км.
064/130-36-02. (269637)
СИТРОЕН Ц 3, 2006. годиште, у фантастичном
стању, мало вожен, дизел, 2.900 евра. 060/01067-10, 063/288-146.
(269477)
ПУНТО 2004, бензин,
плин, регистрован до августа 2019. 063895-4580. (269484)

ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, регистрована, гаражирана, власник.
063/345-837. (269502
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
или оба дајем за један,
југо 55, нерегистрован,
сијера – топ стање, регистрована. 060/143-6210. (269508)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком тању од 70 до
1.800 евра. 062/193-3605. (269525)
КУПУЈЕМ возила од 80
до 1.500 евра, стање небитно 063/165-83-75.
(269525)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (269525)
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја
делова, долазим на
адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (269525)

ГАРАЖЕ

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гаражу
на Тесли, 25 м2. 063/313848 (269654)
ПРОДАЈЕМ укњижену
гаражу на Котежу 2, на
углу, код Пиваре.
063/354-221. (269543)

АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора, дигиталних пријемника,
монитора, даљинских.
„Плус”. Д. Туцовића 28.
353-3463, 063/877-3821. (269549)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ веш машину
горење, пет година стара, очувана, исправна,
10.000 дин. 060/359-5439 (СМС)
ПРОДАЈЕМ преосталу
сиву фарбу за бетонасвалт „пинтура”, 14 кг –
2.500 динара. 066/357870. (4790)
ПРОДАЈЕМ машину за
прављење папирних џакова, обука и купци
обезбеђени. Тел.
064/424-95-10. (268677)
ЛР КОШНИЦЕ, Антиварозне подњаче, збег хранилице 5 литара, продајем. Старчево. 060/66079-60. (269296)
НА ПРОДАЈУ армирачки
погон комплет и све столарске машине.
063/849-54-32. (269105)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење
на дрва-ражањ. Повољно. 064/997-79-09.
(269135)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (269254)
НА ПРОДАЈУ преостала
топола и врба. Цепам и
уносим дрва. 063/423466. (269598)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв.
064/408-73-05. (269385)
ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру, очувану.
013/372-780. (269386)
МАНГУЛИЦЕ, 250 динара, може полутка, јарићи 300 динара, обрађени. 062/167-16-81.
ХИТНО две ТА пећи, 3.5
и 4.5 кв, повољно.
064/409-65-89. (269431)
ПИЈАНИНО украина, савршен, повољно.
063/108-20-43. (269405)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, исправна, трофазна, термостат, 100 евра. Када
luxor akvamаtik 170.
066/200-514. (269437)
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ПРОДАЈЕМ нову уградну
плочу на гас, 4 горионика. Тел. 013/347-113,
064/359-82-43. (269439)
ПРОДАЈЕМ пећ за централно грејање, центро
метал и домаћу живину.
066/686-30-20. (269446)
ПРОДАЈЕМ судопере и
пећ за ЦГ дакон 45. 371274, 064/176-88-52.
(269448)
МЕСНАТА прасад на
продају, услуга клања
гратис. 060/444-55-03.
(269454)
ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, у добром стању,
60 евра. 063/811-24-99.
(269462)
ПРОДАЈЕМ половне гуме за комби 215-75-16,
225-75-16 и веш-машине. 063/855-76-30.
(269578)
ПРОДАЈА нових столица
од 1.600, столова од
4.500. 060/600-14-52.
(269585)
КЛИК-КЛАК лелжајеви
нови, од 12.900, избор
мебла по жељи. 060/60014-52. (269585)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 063/89800-82. (269587)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
три фиоке, фрижидер,
комбиновани фрижидер,
веш-машину, може ваше
неисправно уз доплату.
064/129-73-60, 346-790.
(269593)
НА ПРОДАЈУ свиње око
180 кг, нераст, мангулице и јарац алпинац. Тел.
065/961-92-14. (269494)
ПРОДАЈЕМ двосед и две
фотеље на развлачење.
Тел. 373-201. (269493)
ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монтажа, гаранција, повољно.
061/641-30-36.
л(269525)
ТВ половни 37, 55, 67
екрани. 066/348-975.
(269508)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судоперу 3.000, нова.
371-568, 063773-45-97.
(269518)
ПРОДАЈЕМ нову машину
за судове, веома повољно. 069/322-69-29.
КОМБИНОВАНИ шпорет, фрижидер, веш-машина, судо-машина, угаона гарнитура, комоде,
ципеларник, брачни душек, ТВ сто, столице,
шиваћа машина. Тел.
063/861-82-66. (269545)
ДОМАЋА живина: кокошке, гуске, патке и салаш на Новосељанском
путу. 063/894-84-23.
(269553)
ШТЕНЦИ лагота на продају, пас за проналажење тартуфа. 065/536-2702. (269626)
ПРОДАЈЕМ бутик second
hand комплетно опремљен, разрађен, Ослобођења 10-а. 062/279-198.
(259627)
ПРОДАЈЕМ супрасну крмачу, и са прасићима,
продаја и полутки.
064/306-87-33. (269629)
УМАТИЧЕНА јуница црни холштајн и прасићи,
могућност клања.
066/354-791. (269360)
ТРИ пећи на чврсто гориво, две веш-машине и
за суђе. 064/587-50-24.
(2696379
МАНГУЛИЦЕ од 80 до
200 кг церупаљке нове,
200 евра. 064/552-59-49.
(269655)

КУПОПРОДАЈА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

ПОНУДА

ОТКУП гвожђа и других
метала. Долазак на
адресу преко 2000 кг.
061/636-17-44 (СМС)
ЛЦД, ЛЕД телевизори врхунског квалитета из
иностранства, може и
замена за слупане и неисправне. 064/564-1414. (268260)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел.
013/315-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(269416)
КУПУЈЕМО обојене метале, алуминијум, акумулаторе, гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазимо.
061/206-26-24.
л(269600)
КУПУЈЕМО секундарну
сировину, гвожђе, све
врсте метала, веш-машине, замрзиваче. 061/32204-94. (269600)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, алуминијум,
лово, старе аутомобиле,
веш-машине, замрзиваче. 061/321-77-93.
(269600)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, старо перје, гвожђе, акумулаторе. 066/900-79-04.
(269434)
КУПУЈЕМ електронски
отпад шпорете, фрижидере, машине, телевизоре, повољно, долазим.
061/224-48-09. (269635)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи, остало
покућство, старо перје.
062/148-49-94. (269095)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи и гарнитуре. 061/149-38-93.
(1269587)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
шпорете, фрижидере, ТВ
уређаје, добро плаћам.
Златко. 063/196-54-56.
(269542)

ПРОДАЈЕМ кућу, Стрелиште, 75 м2, комплетно
реновирану, са подрумом. 069/556-64-86
(СМС)
ПЛАЦ са старом кућом,
6 ари, Стевице Јовановића. 064/136-42-00.
(269577)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у Иванову, 29. новембра бр. 80. 062/415-359.
(267511)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ПРОДАЈЕМ кућу, стара
Миса, плац 18 ари. Тел.
064/992-76-27. (268322)
КУЋА, нова Миса, три
нивоа, 2,3 ара плаца,
укњижена, 210 м2, власник. 063/826-97-09.
(268322)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска преко пруге, пола
под воћем.
064/113-47-76.
(269282)
ПРИЗЕМЉЕ куће, 2 стана, хитно, Стрелиште,
само 26.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(4790)
ЗЛАТИБОР, апартман,
нов, одмах усељив, прелепа локација, Владимировац, 15 ари, 40 м2,
10.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4790)
КУЋЕ, Горњи град, ПР, I,
ПК, ова, 8-93 ара, хитно;
Стрелиште, ПР + спрат,
хитно. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4790)
ШИРИ ЦЕНТАР, 36 ари,
фронт 40 м, 102 м2, ново, укњижено, хитно;
центар, прелепа приземна 103 м2, 2,25, 65.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4790)
БРЕСТОВАЦ, укњижена,
хитно, 16.000; Баваниште, огромна кућа, огроман плац, 13.500, хитно.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4790)
СТАРЧЕВО, велики плац,
хитно, 55,76 ари, 25.000;
Голубац, прелепа, 4.5
ара, 140 м2, 28.000. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66. (4790)

КУЋА, Војловица, почетак, спратна, одлична,
Јабука спратна, хитно,
де лукс, вреди погледати. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4790)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 062/976-85-76.
(269117)
МЕЊАМ спратну кућу у
Делиблатској пешчари,
Векерле, воћњак, плац
20 х 20 метара,, за једнособан-двособан стан,
Панчево или Београд.
060/034-18-52. (269143)
ПРОДАЈЕМ кућу хитно.
Тел. 355-039. (269369)
КУЋА са поткровљем,
посебан улаз, 150 м2,
Старчево, радничко насеље. 063/828-61-46,
064/276-09-58.
(269332)
ПРОДАЈЕМ новију кућу,
клима, централно грејање, намештај, објекати,
Долово. 062/973-44-24.
(269435)
ШИРИ центар, три стамбене јединице, 3.5 ара,
76.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (269440)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, ЦГ,
III, лифт, ПВЦ, без већих
улагања, 28.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (269440)
ЦЕНТАР, салонац, прелеп, I, ET, без улагања,
800 евра по квадрату.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (269440)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
нова кућа, усељива,
укњижена, 5 ари, 25.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (269440)
ЈАБУЧКИ пут, грађевински плац 4 ара, 17 х 24
м. 069/213-97-37.
(269455)
КУЋА са магацином на
15 ари, поред пута.
069/213-97-37. (269455)
КУЋА са укњиженим
грађевинским плацем
445 м2, Стрелиште.
064/119-04-31. (269463)
НА ПРОДАЈУ укњижени
грађевински плацеви,
Стрелиште.
064/119-04-31.
(269463)
КУЋА, Омољица, власник, помоћни објекат
6.5 ари. 064/961-00-70.
(269459)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ТЕСЛА, кућа 90 м2, 3.5
ара, одлична локација,
55.000. „Гоца”, 063/89977-00. (269467)
ДВА грађевинска плаца
по 5 ари, укњижена,
ограђена. Тел. 064/42102-71. (269468)

НОВА КУЋА, 86 м2, Јабучки пут, плац 4 ара,
48.000 евра, власник.
065/258-87-77. (269547)
МРАМОРАК, хитна продаја или замена комфорне кукће. 069/255-87-86.
(269550)
ХЕКТАР грађевинског земљишта, идеално за пољопривредну или другу
делатност, инфраструктура комплетна, северна
зона, само 16.000.
063/894-84-23. (269553)
КУЋА са 6 ари плаца, насеље Топола, цена договор. 064/510-67-81.
(1269558)

ОМОЉИЦА, плац са
објектима, струја, вода,
власник. 064/260-05-34.
(269473)
КОТЕЖ 1, кућа 155 м2,
3.2 ара, две засебне јединице, 106 .000, договор.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(269490)

КАРАЂОРЂЕВА, 120 м2,
5 ари, хитно, 70.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(269490)
СТРЕЛИШТЕ, 110 м2, 5
ари, 41.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (269490)
ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, 1/1, Кудељараски
насип. 063/472-669.
(269507)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 м2,
подрум, гаража, шупа
(огрев), 3 ара. 064/40773-77, 063/850-97-19. (и)
КУЋА, Омољица, 120 м2,
централно, воћњак, 26
ари. 317-272, 064/95993-67. (269535)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна, на 4.85 ари
плаца, два помоћна
објекта, 35.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(269531)
СТАРЧЕВО, приземна
троипособна реновирана,
укњижена, 17 ари,
29.000. „Перфект”,
064/348-05-68. (269531)
ЦАРА ЛАЗАРА, одлична,
140 м2, 4.5 ара, две јединице, 82.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(269544)

ОМОЉИЦА, нова, 94 м2,
5.5 ара, лепа, излази на
Поњавицу, 26.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
КУДЕЉАРАЦ, прелепа,
120 м2, 2.3 ара, 50.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (269544)

ТЕСЛА, кућа екстра локација за приватан бизнис,
становање и инвеститоре.
066/001-050.
НОВА МИСА, три етаже,
6 х 10, изворно, 56.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (269571)
МАРГИТА, плац 5,38 ари,
15 метара фронт, плин,
струја, вода, 48.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (269571)
ДОЊИ ГРАД, 60 м2, трособна, на 2.5 ара, гаража, 23.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(269571)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
новија, 80 м2, 7.5 ари, добар, 16.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(269571)
НОВО СЕЛО, 7, 220, новија, 50.000; Тесла, 180,
ЕГ, 70.000 (338), „Јанковић”, 348-025. (269549)

ПЛАЦ 6 ари, са три
објекта, стамбена усељива, три куће 60 + 100 м2
70 м2, свака свој улаз и
капију, 49.000 евра. Договор. 1/1, Козарачка 10.
Тел. 063/804-07-85.
(269649)
ДЕО куће, посебан улаз,
двориште, 68 м2, 13.000
евра, Миса, Козарачка.
Тел. 063/804-07-85.
(269649)
КУЋА, 100 м2, реновирана + 3 ара, 1/1, 25.000
евра, Козарачка 10.
063/804-07-85. (269649)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове у
Светозара Милетића 5 и
Војводе Радомира Путника 22/1. Контакт: Маријана, 063/693-944. (ф)
СТРОГИ центар, мањи
двособан, VI, ЦГ, одличан, 37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(269591)

МОНТАЖНА кућа 70 м2,
нова усељива, 17.000
евра, 1/1, Козарачка 10ц. 063/804-07-85.
(269649)
СТАРА МИСА, старија
кућа, 80 м2, 3,3 ара,
17.500. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(269586)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ уз
моју доплату кућу у Војловици. 062/322-298.
(269665)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
52 м2, II, ЦГ, ПВЦ, усељив, 29.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (269591)
КОТЕЖ 2, двособан, 59
м2, ВП, Цг, 34.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(296591).
ТАМИШ КАПИЈА, двоипособан, II, ЦГ, усељив,
60.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(269591)

ПРОДАЈЕМ ланац и по
земље, поред асвалта.
060/034-19-58. (269613)
ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Новом Селу са плацем 19 ари.
066/887-84-00.
(269228)

САЛАШ и три хектара земље уз асвалт, северна
зона 066/354-791.
(269630)
ЊИВА од три ланца, мраморачки атар, 2.500 евра
по ланцу. 064/174-89-94.
(269633)

СТАНОВИ

МИСА, двособан, 50 м2,
I, TA, одличан, 25.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (269591)
МИСА, стан 85 м2, сређен, продајем. 063/272594, 063/225-928.
(269186)
МИСА, 30 м2, нов,
12.500, 70 м2 + двориште, 22.500. 063/377835. (268423)
ПРОДАЈЕ се двособан
стан у Качареву, укњижен, повољно. 062/16337-26. (269661)
КОТЕЖ 1, двособан, 62
м2 + тераса, ЦГ, ВП,
30.000; Котеж 2, двособан, III спрат, изворно,
33.5000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4790)
СОДАРА, трособан, ЦГ, I
спрат 47.000, двоипособан, IX, 35.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4790)
ТЕСЛА, двоипособан, IV
спрат, ТА, 28.000; троипособан, IV, ЦГ, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4790)
ТЕСЛА, дуплекс, ЦГ, 120
м2, 55.000; Котеж 1, 88
м2 + тераса, V спрат,
50.000. „Лајф”, 061/66291-48. (4790)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан у близини школе,
вртића и обданишта.
063/301-160.
(268090)

БЛИЗУ центра за адаптацију, на 3.5 ара, 50.000,
на 6.8 ари, за рушење,
65.000. „Лајф”, 061/66291-48. (4790)
ТЕСЛА, на 3.5 ара,
55.00; Горњи град, на 5
ари, 48.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4790)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старију кућу у
центру, пожељно у Улици
Максима Горког.
064/668-97-86. (268668)
КУПУЈЕМ кућу у Качареву. 064/369-47-02.
(269397)

ПАНЧЕВАЦ

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 45 м2, ВП, ЦГ,
27.000. (336), „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(269591)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
65 м2, III, ЦГ, одличан,
42.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(269591)

У САМАЧКОМ продајем
намештену гарсоњеру.
065/353-07-57. (268333)
КОТЕЖ 2, двособан, III
спрат, лифт, 33.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
ДВОСОБАН, Котеж 2, 58
м2, тераса, 34.000 евра,
договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.

ТРОСОБАН, стара Миса,
укњижено, 78 м2, 12 м
тераса, усељив одмах.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (269208)
АГЕНЦИЈА „Дива некретнине” купује једнособан
и двособан стан. Укњижен, за познатог кукпца.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (269208)

ДВОСОБАН, Содара, ЦГ,
први спрат, усељив одмах. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(269208)

СИНЂЕЛИЋЕВО насеље,
двособан, 61 м2, II, гаража, подрум, ЦГ гас.
(188), UnaDalli”,
064/255-87-50. (269478)
НОВА МИСА, двоипособан, 88 м2, III, 28.000.
(188), UnaDalli”,
064/255-87-50. (269478)
ТЕСЛА, новоградња, I,
50 м2, етажно грејање,
лифт. (188), UnaDalli”,
064/255-87-50. (269478)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 17
м2, III, ТА, сређена,
13.500. (188), UnaDalli”,
064/255-87-50. (269478)
ТРОСОБАН стан у Тополи продајем. 061/23138-94. (269485)
ТЕСЛА, 39 м2, IV, ТА, са
гаражом, мањи двособан, 22.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (269490)
СТРЕЛИШТЕ, 73 м2, трособан, III, ЦГ, добра локација. „Гоца”,
063/899-77-00.
(269490)

ЦЕНТАР, 78 м2, трособан, VI-VI, 37.000, хитно,
коректан стан. „Гоца”,
063/899-77-00. (269490)
ЦЕНТАР, дворишни стан
60 м2, 22.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (269490)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2, 73 м2, други
спрат. 060/488-38-15.
(2695299

СТРОГИ центар, једнособан, 37 м2, III спрат, ЦГ,
нема лифт. 063/716-4868. (12695249
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева. 060/505-54-25.
(269517)
САМАЧКИ 17 м2, 12.000;
шири центар дворишни,
38 м2, 15.500. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (269531)
ЦЕНТАР, дворишни трособан, 68 м2, 27.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(269531)

СОДАРА, двособан, 47
м2, 24.000; двособан, 52
м2, 30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
МАРГИТА, трособан, 67
м2, 38.000, IV/5, без
лифта. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (269531)
МИСА, трособан, 88 м2,
30.000; једноипособан,
40 м2, 25.000 (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (269531)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
78 м2, 44.000, III, лифт.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (269531)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА

Цена: 100 динара

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

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

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

ПАКЕТ 4
• 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 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
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
ПОНУДА

НОВА МИСА, једнособан, 37 м2, 20 м2, тераса,
III/IV, усељив одмах,
20.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (269544)
СТАН, 56 м2, 12. спрат,
центар, преко пута Суда,
32.000, ако нађе агенција купца, договор.
064/980-41-02. (и)
СТРЕЛИШТЕ, 40 м2, једноипособан, 21.000; 52
м2, двособан, 34.000,
сређен, усељив. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (269562)
КОТЕЖ, 57 м2, двособан,
28.000, 65 м2 двоипособан, 42.000, договор.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (269181)
ШИРИ ЦЕНТАР, дворишни, 40 м2, реновиран,
одличан, 17.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(269258)
ТЕСЛА, двособан, 61 м2,
VII, ЦГ, светао, 29.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (269571)
ТЕСЛА, двособан, 61 м2,
VII, ЦГ, светао, 29.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (269571)
ЦЕНТАР, намештена, одлична гарсоњера, 20 м2,
16.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (269571)
ЦЕНТАР, двособан, ЦГ,
XII, 54 м2, добар распоред, тераса, 31.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
ШИРИ центар, новији
једнособан, 38 м2, ЦГ,
приземље, 29.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (269571)
КОТЕЖ 2, Булевар, IX,
двособан, 55 м2, сређен,
32.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (269571)

НОВА МИСА, одличан
једноипособан, 44 м2, II,
ТА, 25.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(269571)

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, ЦГ,
III, лифт, ПВЦ, без већих
улагања, 28.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (269441)

СТАН, Котеж 2, 42.000,
власник, укњижен, 66 м2
+ 5 м2 тераса, V.
064/317-07-55. (269379)

СОДАРА, двоипособан,
ЦГ, V, лифт, без већих
улагања, 42.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (269441)

ЦЕНТАР, новоградња, 47
м2, II спрат, лифт, паркинг, гаража 14 м2, гас,
власник, укњижен
063/449-798.
(2693412)

ВОЈНА ЗГРАДА троипособан, VI, лифт, 52.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83, 013/332031. (269441)

ЦЕНТАР, трособан, ЕГ,
85, 40.000, улично, 34,
15.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (269599)
СТРЕЛИШТЕ, 2.5, ЦГ, 78,
договор. (338), „Јанковић”, 348-025.
(269599)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
64 м2, IV, ЦГ лифт,
31.000. (300), 362-816,
063/803-10-52.
(269606)

СТАН 40 м2, реновиран,
11.000 евра, фиксно, I
спрат, М. Кулића 32.
062/858-33-47. (269649)
ТЕСЛА, двособан, VII, 49
м2, ЦГ, ПВЦ, 28.500.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30
(269586)
ТИП СТАНКО, једнособан, I, 32 м2, ТА, усељив,
19.000. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30
(269586)

НОВА МИСА, двособан,
II, 46 м2, ТА, 19.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30 (
СОДАРА, двособан, II,
54 м2, ТА, усељив,
30.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30 (269586)
ТРОСОБАН, Миса, II, 74,
31.000; једноипособан,
Маргита, I, тераса,
28.000, гаража. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (4790)

ДВОИПОСОБАН, шири
центар, приземље, староградња, само 25.500,
Маргита, ПР, нов, 64 м2,
укњижен. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
МИСА, дуплекс, 42 м2,
21.000; Тесла, I, 36, сређен, 29.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
ГАРСОЊЕРЕ, Самачки,
сређена, хитно, Тесла, I,
прелепа, договор. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (4790)
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СТАНОВИ

СТАНОВИ

ПОНУДА

ИЗДАВАЊЕ

ЈЕДНОСОБНИ, Тип Станко, I, 16.500; Миса, I, 35,
19.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4790)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
и гарсоњеру у центру, намештено. 063/313-005,
062/978-34-26 (СМС)
ТРАЖИМ двособан стан у
новоградњи, за издавање
064/699-66-99 (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан. 062/97685-76 (269117)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан код старог
СУП-а. Контакт особа
Сандра Јовановић,
063/460-660. (и)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, ЦГ, до две особе, у
кући. 064/399-27-16
(269226)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у строгом центру
ТА, 110 евра. Тел.
069/113-00-73. (269492)
ПОТРЕБАН мањи намештен стан на Котежу 1
или Тесли. 063/354-482.
(269467)
У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 90 евра. 065/35307-57. (269526)
ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
ненамештен, парно грејање, клима, кабловска.
Тел. 064/354-69-01.
(269527)
ИЗДАЈЕМ празан стан 73
м2, Котеж 2.
060/488-38-15.
(269529)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан једноипособан на Котежу 1 или 2.
Јелена, 064/904-50-80.
(269467)
КУПУЈЕМО једноипособан стан на Котежу 1 или
Котежу 2, исплата одмах.
Агенција „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(269467)
ХИТНО потребан стан на
Тесли до 25.000 евра, исплата одмах. Агенција
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (269467)
КУПУЈЕМО станове и куће свих структура, брза и
сигурна исплата. „Перфект”, 064/348-05-68.
(269237)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза
исплата. (353), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30 (269586)
АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребни станови и куће у
Панчеву. Брза и сигурна
реализација.
062/191-75-35.
(4790)

ОГЛАСИ

ДВОРИШНА намештена
гарсоњера, за самца +
самицу + грејање. Стрелиште. 064/218-83-45,
013/362-406. (269523)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
полуопремљен, без грејања, II спрат, Зеленгора.
Тел. 062/577-889.
ИЗДАЈЕМ намештену собу, искључиво студентици или самици. 013/318321. (269536)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Стрелишту.
061/166-40-38. (269555)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у Војловици.
061/159-74-19. (269558)
ТРАЖИ се да се изнајми
комплетно намештена
гарсоњера или једнособан стан до 40 м2, приземље или I спрат, ЦГ, од
1. децембра 2018. По
могућности центар.
063/104-27-98. (269403)
ИЗДАЈЕМ празан стан у
центру, дворишни, 40 м2.
252-13-66, 064/413-6165. (269424)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради, без
грејања, Содара.
013/344-167, 064/95023-40. (269413)
СОБА самцу, ученику,
употреба кухиње, купатила, парно грејање.
064/090-11-28. (269414)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, ученику,
Тесла, 064/348-07-60.
(269453)
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ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан на Тесли, грејање, тераса, одличан, 150 евра.
063/868-04-43. (269456)
ЗА ИЗДАВАЊЕ, Тесла,
двособан ненамештен,
реновиран, ЦГ. Агенција
„Јанковић”, 063/804-1272. (269599)
НАМЕШТЕН мањи стан,
близу центра, издајем,
кабловска, интернет, грејање. 060/555-85-62.
(269610)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, без грејања.
013/311-071, 064/58725-35. (269662)
ИЗДАЈЕМ реновиран
комфоран стан, зграда,
ЦГ, лифт, идеална локација. 060/724-17-25.
(269632)
ИЗДАЈЕМ брачном пару
гарсоњеру, Тесла, 49 м2,
намештена, ТА грејање,
депозит. 064/561-56-26.
(269642)
ИЗДАЈЕМ на Тесли двособан намештен стан.
064/327-59-78. (269645)
ИЗДАЈЕМ стан, Содара,
рафинеријске зграде,
ЦГ, кабловска, 46 м2, намештен. Тел. 063/281464. (269651)
ГАРСОЊЕРА у строгом
центру. 062/345-958.
(263653)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ два локала,
Цара душана 2. 063/72571-70. (269584)
ИЗДАЈЕМ два локала, 45
и 16 м2, у Улици Цара
Лазара. 063/502-211.
(1269447)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, 18 кв, близи
„Максија”, излог, клима,
изолација, новоградња.
063/752-04-00. (269009)

ИЗДАЈЕМ локал у Панчеву, центар, шеталиште,
65 м2, два излога.
065/334-32-80. (269583)
ИЗДАЈЕМ два локала,
Цара Душана 2. 063/72571-70. (269584)
ИЗДАЈЕМ два локала, 45
и 16 м2, у Улици Цара
Лазара. 063/502-211.
(1269447)

ПОСАО
ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала на јабучком путу,
170 м2, 75 м2, вибер.
004176 4250302.
(268313)
ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште, код смарт блока,
излози, метални шалони,
16 м2. 064/474-99-11.
(269288)
ИЗДАЈЕМ локал 40 м2, у
центру Панчева.
060/333-52-61. (269063)
СУТЕРЕНСКИ простор,
52 м2, З. Јовина 2, локал
2. Тел. 060/562-62-96.
(269128)
ПРОДАЈЕМ локал 21 м2,
угао Карађорђеве 15 и
Бр. Јовановић, 13.000
евра. 065/843-71-94.
(269499)
ИЗДАЈЕМ локал 25 м2, у
центру. Л066/235-752.
(269499)
ИЗДАЈЕМ локал у Панчеву, центар, шеталиште,
65 м2, два излога.
065/334-32-80.
(269583)

ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ пословни простор преко пута „Авива”.
Погодан за све делатности. 061/206-49-03.
(269616)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ пословни простор, локал, центар, 150 м2, салон.
063/389-972.
(269612)
ИЗДАЈЕМ локале 23 и 30
м2, код Аутобуске станице. 352-105. (269644)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ канцеларијски простор у Његошевој улици.
063/313-848.
(269654)
ПРОДАЈЕМ локал 21 м2,
угао Карађорђеве 15 и
Бр. Јовановић, 13.000
евра. 065/843-71-94.
(269499)
ИЗДАЈЕМ локал 25 м2, у
центру. 066/235-752.
(269499)

ПОТРЕБАН вулканизер
са радним искуством.
065/551-17-22 (СМС)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ – потребне раднице за рд у
кухињи и за роштиљем.
063/897-55-04. (269216)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице.
063/820-87-61 (268784)
ПОТРЕБНА два радника
за рад у магацину. Могућност напредовања.
063/379-722, Милан.
ПОТРЕБНИ пекари и помоћни радници пекари
„Rex”, Банатско Ново
Село. 063/616-694.
(268877)
АУТОПЕРИОНИЦИ „Бибац” потребни радници
са и без искуства.
066/001-050. (269270)
CAFEU „Imperial” потребна девојка за рад.
063/372-221.
(2696399)

ПОТРЕБНА радница за
пекару и пицерију.
063/130-75-40. (269648)
ПОТРЕБАН помоћни
радник у штампарији, са
или без искуства, Б категорија. 063/295-789, од
16 до 20 сати. (269652)
РЕСТОРАНУ домаће кухиње потребне конобарице. Тел. 064/349-9343. (269623)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу
флајера. 064/241-45-14.
(269657)
ПОТРЕБНА радница у
кладионици „Zero Bet” у
Старчеву. 063/436-770.
ПОТРЕБАН мушко-женски фризер. 069/233-7306. (269472)
ПОТРЕБНА радница за
рад, Маркет „Цеца 013”.
060/555-11-73.
(1269486)
ПОТРЕБНА радница у
прехрамбеној продавници. Тел. 064/169-32-35.
(269491)
ПРОИЗВОДЊИ прехрамбених производа
потребна чистачица.
063/638-677. (269520)
ПОТРЕБНА спремачица.
060/362-22-21. (269522)
ФАРМАЦЕУТСКИ техничар са стручним испитом
потребан апотеци у Панчеву. 061/227-50-49.
(269406)
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ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у кинеској робној кући на Стрелишту.
069/789-888. (269427)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за рад у прехрамбеној радњи, позвати за разговор или доћи
лично у Цара Душана 40.
Pro trade, 063/341-770.
(269425)

ПОТРЕБНЕ промотерке,
рад на терену. 064/12837-25. (269445)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије из Панчева, за
стални радни однос. Унутрашњи саобраћај.
062/850-00-82. (269469)

АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(268907)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан, позовите 064/235-08-15.
(268862)

ОБАРАЊЕ стабала, крчење плацева, ископи, одношење ствари, ископи,
итд. 060/035-47-40.
(269154)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
РАДИМО све физичке
реновирање кровова, бе- послове: рушења, разбитонирање, стиропор, бајање бетона, штемовања,
валит фасаде.
обарање стабала, одно063/865-80-49. (268429) шење ствари. 064/122-69ПРОФЕСИОНАЛНО орга- 78. (269433)
низовање пословних доНЕГА старих, болесних и
гађаја (годишњица фиринвалидних лица.
ме, конференција за но063/868-04-51. (269438)
винаре..). Тел. 061/310СТОЛАРСКЕ и браварске
27-81. (269113)
услуге. Александар.
064/157-20-03 (269443)
ДИМНИЧАР, чишћење
СТОЛАРСКЕ услуге: кудимњака, котлова и каље- хиње и плакари по мери,
вих пећи. 063/155-85-95. поправке, преправке 371(169124)
274, 064/176-88-52.
(269448)
ЧАСОВИ за основце од I
до IV разреда. 064/033АЛУ ПВЦ столарија, ко38-83.
марници, ролетне, венеПРЕВОЗИМ кипером пецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни. сак, шљунак, сејанац, од064/181-25-00. (269504) возим шут. 064/354-994.
(269460)

НЕМАЧКИ А 1, припреме
за полагање почетног
курса по Гете институту.
Успех загарантован.
069/113-00-73. (269492)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови. 065/532-24ПОТРЕБАН возач са ис56. (269510)
куством, Е категорије,
ПРОФЕ4СОРКА српског
шлепер. 065/684-43-95,
013/236-72-82. (269579) језика и књижевности,
повољно, часови за
СЕРВИСУ потребан ауто- основце. 064/195-89-05.
лимар-лакирер, са иску(269534)
ством, одлични услови,
ЧИШЋЕЊЕ и спремање
плата или проценат.
Л060/333-65-80. (269592) станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (269537)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
ПОТРАЖЊА
063/369-846 (269538)
ЧИСТИМ шут, дворишта,
ШЉУНАК, песак сејанац подруме, таване, рушим
старе објекте, повољно.
одвоз шута малим кипеЗлатко. 063/196-54-56.
ром, до два кубика.
064/664-85-31, 013/342- (269542)
338 (СМС)
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
избацујем стари намеВОДОИНСТАЛАТЕР:
штај, са радницима, поуградња, одржавање воде, канализације, кабине, вољно. Златко. 063/19654-56. (269542)
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76
ВОДОИНСТАЛАТЕР, по(26917)
правка старих, уградња
нових цеви, машинска
одгушења, монтажа санитарије. 063/812-48-62.
(269407)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика... часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (269411)
ТВ и сателитске антене,
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ монтажа, дигитализација
радови, кречење, глетова- вашег ТВ-а, ИПТВ и антење, столарија, веома по- на плус. 064/866-20-70.
(269369)
вољно. 064/280-26-15.
(26917)
КОМПЈУТЕРИ сервис, поправка, инсталација, ноБАШТЕ орем и култививих компоненти, чишћерам. 063/855-92-70.
ње, брзо, повољно.
(268609)
060/351-03-54. (269410)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета индика- ОЗБИЉАН физички радник, водоинсталатер и воторе, разводних табли,
зачка Ц категорије.
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (269290) 062/170-20-55. (269432)

ПОСАО

ОГЛАСИ

ЧИСТИМО таване, подруме, радимо све послове, најповољније.
061/321-77-93. (269600)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољније. 065/361-13-13
(269137)
ЦЕПАМ дрва, утовар
угља и остали физички
послови. 060/021-68-70,
Предраг. (269638)
МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних.
061/660-31-84. (269618)

ПЛАСИРАЊЕ, катетера,
превијање рана, давање
интрамускуларне и интравенске терепије.
061/135-60-84. (269618)
МАСАЖА за опуштање
вашег тела. Позовите
060/629-19-46, Марија.
(269656)
ШЉУНАК, песка, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (269658)

KONKURS ZA POSAO:

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину

КОМБИ превоз робе и
мање селидбе. 069/12972-71. Никола. (269466)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипс радови, обрада шпалета око ПВЦ столарије,
чисто, повољно, педантно. 063/304-476.
(269457)
ЗАВАРИВАЊЕ алуминијума, прохрома (инокс),
челика, гуса, ТИГ и РЕЛ
техникама 060/513-7428. (269566)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика и информатика, могућност месечног
плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
061/603-94-94, 066/405336. (269576)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке,
замена, одмах. 013/331657, 064/495-77-59.
(269582)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством
тражи посао. 064/120-7764. (269590)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
комбијем, камионом, са
утоваром и истоваром
или без. Дејан, 061/62614-50. (369595)
СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар робе, селидбе, рушење објеката,
разбијање бетона, обарање стабала, копање, чишћење подрума, тавана,
шупа и слични послови.
Дејан, 061/626-14-50-.
(269595)
ФИЗИОТЕРАПЕУТ, са искуством, нуди своје услуге. 064/514-65-11.
(2694979)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 065/842-84-29,
063/842-84-29.
(269604)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно, пензионерима попуст.
061/626-54-06. (269607)

Надлежни орган обавештава јавност да је 13. 11. 2018.
године, донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција секције паковања у објекту складиште готових производа фабрике ПЕНГ у „ХИП Петрохемија” - Панчево, на кп бр. 15913 КО Панчево, носиоца пројекта ХИП Петрохемија а.д. Панчево, Улица
Спољностарчевачка бр. 82 из Панчева.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат
својом реализацијом неће имати негативних утицаја
на животну средину уколико се испоштују прописане
мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја
на животну средину, као и да обезбеди извршавање
програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на
животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у року
од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину
Носилац пројекта „ТЕ-ТО Панчево”‘ д.о.о, Улица
Спољностарчевачка бр. 199 из Панчева поднео је захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени
утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Изградња
термоелектране топлане Панчево, на кп. бр. 3523/11
К.О. Војловица.
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 15 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

MS Autu, ovlašćenom servisu Citroenovih vozila,
potreban je radnik bez iskustva, za radno mesto
mehaničar - održavanje motornih vozila. Svoj CV poslati
na mail jelena.jokovic92@gmail.com.
Potrebne kvalifikacije:
· kvalifikovani (kv) radnik, treći stepen stručne
spreme/četvrti stepen stručne spreme elektrotehničke,
mašinske, ili neke od ostalih tehničkih škola;
· osnovno poznavanje rada na računaru
· pasivno poznavanje engleskog jezika

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

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

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине, на основу
захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину поднетог од стране носиоца пројекта „VIP MOBILE” Милутина Миланковића 1ж, Нови
Београд, донео је Решење број XV-07-501-226/2018
којим је утврђено да за Појекaт радио-базна станица
за мобилну телефонију „ПА-ПАНЧЕВО/ТЕСЛАBA1098-03”, Улица Првомајска бр. 14А ( бивша Ул.
Паје Маргановића 14А), Панчево, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.
Увид у донето решење може се извршити у просторијама Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра
I бр. 2 -4, канцеларија 708.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

ПАНЧЕВАЦ телефон: 013/301-150

Петак, 16. новембар 2018.

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (269252)

УСЛУГЕ

РОЛО-НАЈ вам нуди поправку, уградњу: ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата, тушкабина, роло-челична заштина врата, тенда. Ми
смо најквалитетнији, најповољнији, са највећом
гаранцијом. Проверите!
063/894-21-80,
013/344-594.
(268982)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (4788)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (и)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис
клима уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300,
064/771-24-16.
(267934)

ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење, одвоз шута
са утоваром Атанацков.
063/771-55-44. (269166)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/17691-85. (267295)
„ПЕРФЕКТ” - демит фасада, зидање, малтерисање, глетовање, кречење,
ламинати, керамика.
063/122-14-39. (269660)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (269511)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе, монтажа и демонтажа намештаја, паковање
и заштита ствари, одношење непотребних ствари са радницима и без
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55. (269519)

ОГЛАСИ

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”.
(269554)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерије,
санитарије, прикључка
воде и канализације. Од
0 - 24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/34820-00, 062/845-96-26,
„Електроизградња”.
(269554)
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, 063/81174-89, Јовичин.
(269548)
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ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо,
дубинско прање намештаја у вашем стану.
066/001-050.
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (269415)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (269601)
ТЕПИХ сервис, прање
аута, намештаја и тепиха. 302-820, 064/129-6379. (269619)
ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, завесе,
уградња, поправка.
065/886-85-95, 013/352967. (269641)

ПЕНЗИОНЕР, ситуиран,
из лепе бање, нуди пансион жени средњих година за испомоћ у кући.
Договор. 061/812-81-22.
(269368)
ТРАЖИМ жену да ме чува у замену за бесплатно
становање и храном.
013/251-29-75. (269428)
ЗЕМУНАЦ, упознао би
жену до 58 година, ради
брака. 061/225-23-80.
(269444)
ДАЈЕМ једнособан комфоран стан за доживотно издржавање, од 130
евра месечно. 063/10294-16. (269464)
ПРОДАЈЕМ једнособан
комфоран стан, са мојим плодоужитком,
13.000 евра. 063/102-9416. (269464)
ТРАЖИМ жену од 60 до
70 година. Звати после
20 сати. Тел. 061/189-4301. (269469)
ОДГОВОРНА жена водила би домаћинство старијој особи и неговала је
24 сата. 069/577-09-66.
(269506)

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

ЂУРО САМАРЏИЋ
Последњи поздрав вољеном тати.

Ћерка РАДМИЛА с породицом

РАЗНО

(89/269615)

ПАНЧЕВАЦ

8. новембра 2018. преминуо је наш драги супруг, отац и деда

УДОВАЦ, непушач, без
обавеза, живи у иностранству, жели познанство са женом око 70 година, без обавеза, ради
дружења. Шифра „Леп
живот” (269176)

телефон:
013/301-150

Последњи поздрав дра-

Последњи поздрав

гом тати

9. новембра 2018. преминуо је наш драги

НЕДЕЉКО ХИНИЋ
1937–2018.
Сахрана је обављена 10. новембра 2018, на Евангелистичком гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга АРАНКА, синови АЛЕКСАНДАР и ДУШАН
и унук СТРАХИЊА

ЂУРИ
САМАРЏИЋУ

ЂУРО САМАРЏИЋ

Последњи поздрав зету

Тата, зашто? Шта ћу ја

1934–2018.

(91/269631)

Последњи поздрав нашој драгој

ЂУРИ
САМАРЏИЋУ

без тебе? Сузе теку, ду-

Сахрана је обављена 12. новембра 2018, у 15 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Вечно ће те волети твоји: син ДЕЈАН и ћерке
СНЕЖАНА и РАДМИЛА с породицама
(75/269580)

Наша драга

Из срца теку наше сузе,
пече бол и плаче душа.
Неизмерно смо ти захвални за велику љубав,
доброту и сваку топлу
реч.

ша боли.

СНЕЖА и зет ДРАГАН

Воле те твоји:
син ДЕЈАН, снајка
МАРИЈА и твоје унуке
ДАДА и СЕКА

(76/269580)

(77/269580)

Воли те твоја ћерка

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДАНИЦИ ЋОРДАШ
ЛЕУ САВИ

1933–2018.
Остаћеш увек у нашим срцима.
Син ПЕТАР и ДУШАНКА
(28/269470)

Породица БАСТА

МИЛКА МИЛАНОВИЋ

САВИ ЛЕУ

(22/269449)

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав чики

ДАНИЦИ ЋОРДАШ
(25/269470)

1935–2018.

Ожалошћене фамилије МИЛАНОВИЋ

од БЛАГОЈЕ и ДАРЕ СТАМЕНКОВСКИ

(79269581)

(54/269532)

Последњи поздрав баки

САВИ

од брата ДРАГАНА и снаје БРАНКЕ

Напустила нас је и отишла свом вољеном супругу.
Четрдесетодневни помен одржаћемо 17. новембра, у 11 сати

12. новембра напустио нас је наш драги

од БОЖЕ с породицом
(68/269567)

Последњи поздрав комшиници

Последњи поздрав

ДАНИЦИ ЋОРДАШ

САВА ЛЕУ
1935–2018.

ДАНИЦИ ЋОРДАШ
од странара у Боре Станковића 5
(26/269400)

ЂУРИ
САМАРЏИЋУ
од РАДОВАНА
и БИЉАНЕ НЕШКОВ
(71/269570

Пуно нам недостајеш.
Унука ЈЕЛЕНА с породицом

Успомену на њега чуваће: супруга БОЈА,
син ДРАГАН, снаја ЛИДИЈА и унуци ВЛАДАН
и МАТИЈА

(27/269450)

(53/269532)
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Последњи поздрав куми

Последњи поздрав нашој

ДРАГОЈЛИ ПЕТРОВИЋ

ЗАГОРКИ
ЖУРЖУЉ

ЗАГОРКА ЖУРЖУЉ

1942–2018.
Изненада преминула 7. новембра 2018, у 77. години, сахрањена 9.
новембра 2018, у Банатском Новом Селу.
Ожалошћени: супруг ОСТОЈА, син РАДОИЦА, снаја НАТАША

Породица СИМИЋ
(64/269560)

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

и унук ДУШАН

Последњи поздрав мајци и баки од синова КОСТЕ и СЛАВКА,
унука БОЈАНЕ, НЕМАЊЕ и ФИЛИПА, снаје ГОРДАНЕ и СОФИЈЕ

(11/269420)

(32/269476)

Заувек нас је 13. новембра 2018. напустила наша драга

Последњи поздрав дра-

С неизмерним болом и тугом обавештавамо да је наша

гој куми

ЈЕЛЕНЕ ПЕЈИЋ
и оставила нас да за
њом вечно тугујемо.

ЗАГОРКА ЖУРЖУЉ

МИЛА МАРКОВИЋ

од кума ВИКТОРА

Њени најмилији:
супруг АНДРИЈА, син
ДРАГАН, снаја ВЕРКА,
унуци МИЛОШ
и АНДРИЈА, унука
ЈОВАНА и праунук
СТЕФАН

(85/269603)

(84/269602)

ЈЕЛЕНИ ПЕЈИЋ

преминула 8. новембра и да смо је сахранили 10. новембра 2018.
године. На дан седмодневног помена, у суботу 17. новембра 2018.
године, у 13 сати, посетићемо место њеног вечитог починка, на Католичком гробљу у Панчеву код капеле.
Ниједно хвала није довољно за љубав, подршку, посвећеност, верност, приврженост, топлину и ветар у леђа које нам је несебично
пружала. Са љубављу живеће вечито у нама.
Неутешна породица: супруг ЛАЗАР, ћерке САЊА и МАЈА и унуци
МИЛИЦА и МИЉАН

Последњи поздрав прији од породице
БУГАРИНОВ
(31/269476)

Последњи поздрав драгом брату, зету и ујаку

Последњи поздрав пријатељу

Поштованој прији

(60/269551)

11. новембра 2018. преминуо је наш драги

МИРОСЛАВУ ЕРДЕЉАНУ
МИЛА
МАРКОВИЋ

Породица МИЛОШЕВИЋ

МИРОСЛАВ ЕРДЕЉАН

(44/269498)

2. XI 1940 – 11. XI 2018.
Мила моја, била си пре
свега човек, све си разумела.
Много ми недостајеш.

МИРОСЛАВУ
ЕРДЕЉАНУ

ЈЕЛЕНИ ПЕЈИЋ

1940–2018.
С љубављу и
поштовањем твоји:
сестра ЈЕЛЕНА, зет
СЛОБОДАН, сестрићи
ВЛАДИМИР и
БРАНИСЛАВ
с породицама

последњи поздрав од
породице ЈОЦИЋ
(92/269634)

(43/269495)

Заувек ћеш остати у нашим срцима, мислима и
сећању.
Твоји: ћерке ЗОРАНА и ДАНИЈЕЛА, унуке
СИМОНА и КАТАРИНА и зет МИОДРАГ

Твоја ЈАСА

(47/269495)

(67/269562)

Последњи поздрав мом једином брату

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

7. новембра 2018. године преминуо је наш
драги супруг, отац и
свекар

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав драгом брату

МИРОСЛАВУ
ЕРДЕЉАНУ

МИРОСЛАВУ
ЕРДЕЉАНУ

1940-2018.

1940–2018.

Последњи поздрав оцу

ДОБРЕ
АРСЕНОВСКИ
ГОЈКУ РАДОЊИЋУ

ГОЈКУ РАДОЊИЋУ

Остаћеш заувек у мом срцу, мислима и сећањима.
Сестра НАДА са породицом

од сина ЗОРАНА, снаје ВЕРЕ, унука МИРОСЛАВА
и МИЛОША с породицом

(81/269589)

(4/269378)

1951–2018.
Ожалошћени: супруга
БРАНКА, синови
ЈОВАН и АЦА и снајка
ЗОРИЦА

од брата БОЖИДАРА
с породицом

Заувек ћеш остати у
мом сећању.
Твој брат СЛОБОДАН

(82/269544)

(42/269495)

(35/269481)

Последњи поздрав оцу

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав комшији

ГОЈКУ РАДОЊИЋУ
од сина ЦИЛЕТА с породицом
(3/269376)

од породице

од породице

МИХАЈЛОВИЋ

ТАСКОВСКИ

(34/269480)

(33/269

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

Последњи поздрав нашем драгом

МИРОСЛАВУ ЕРДЕЉАНУ
1940–2018.
Почивај у миру.
Шаховски пријатељи
63/269559)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 16. новембар 2018.
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8. новембра 2018. године изненада нас је
напустила наша драга

Последњи поздрав

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље
да је 13. новембра 2018. године, у 89. години,
преминула наша драга

БОРКА САЛАПУРА
рођ. Метлић

МИРОСЛАВУ МИЛАНОВИЋУ
29. XI 1940 – 11. XI 2018.

Успомену на њу чуваће браћа БОРИСЛАВ
и БРАНИСЛАВ
и снаја СИЛВАНА МЕТЛИЋ
(47/269506)

ФИНКА ВАСИЋ

Вољеном супругу, оцу и деди од супруге ДРАГИЦЕ,
сина ИВАНА с породицом и ћерке МИЛИЦЕ
с породицом

Последњи поздрав драгој

Тужна срца и с болом
опраштамо се од наше
драге и вољене

(101/269659)

1930–2018.
Сахрана ће се обавити 17. новембра 2018. године, у 13 сати, на Котеж гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: син СПОМЕНКО с породицом,
ћерке ГОРДАНА и МИЛИЦА са породицама као
и остала многобројна родбина и пријатељи
(102/269662)

Примили смо тужну вест да нас је напустила наша драга тетка

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 8. новембра
2018. године преминула наша драга и вољена

БОРКИ
САЛАПУРА
рођ. Метлић

БОРКЕ
САЛАПУРЕ
БОРКА

Почивај у миру и нека те
анђели небески чувају.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

БОРКА САЛАПУРА

Тетка АНА и брат
ЉУБОМИР
с породицом

рођ. Метлић

(48/269512)

1950–2018.
Воле те и у срцу заувек носе твоја деца МИЛОШ и ДУЊА, зет
ВЛАДАН и унуци САРА и ДАМЈАН

Мила моја

Почивај у миру, а ми

С поштовањем, последњи поздрав упућује
породица ЈУРАСОВИЋ

ћемо те вечно чувати у

(103/269663)

нашим срцима.
Твоји: свекрва АНЂА

8. новембра 2018. напустила нас је наша вољена

и девер ДРАГАН
с породицом
(23/269452)

Последњи поздрав нашем

ТРИВУНА МЕДИЋ

(36/269482)

рођ. Гуслов
1937–2018.
Њена љубав остаје са нама заувек.
Ћерка ТАТЈАНА, зет АЛЕКСАНДАР и унуци
ВАЊА и МАТЕЈА

С великом тугом јављамо да је наша драга мајка и бака

БОРКА
САЛАПУРА
Нема краја. Нека ово
буде пауза у нашем дружењу, недостајеш срцу
и души.
Твоја ДРАГАНА
с породицом

МАРИЈА ЂУРИШИЋ

рођ. Кути
1934–2018.
после краће болести преминула 11. новембра 2018, у 84. години.
Сахрана је обављена 13. новембра 2018, на Православном гробљу
у Старчеву.
Ожалошћени: синови ЗОРАН и ДРАГАН с породицама као и
остала родбина и пријатељи

(73/269573)

После кратке и тешке
болести, 10. новембра
2018. преминула је наша

(37/269483)

САВИ ЧОКА
Позвали су из болнице
и јавили најтужнију
вест. Срушио нам се
свет. Како живети са болом који си оставио
Неутешни твоји: ДЕЈА,
МАЦА, ЈАСА, БАТИКА,
ВИОЛЕТА, ДАНИЈЕЛА,
МАРИНА и ДАНИЈЕЛ
са својим породицама
(38/269487)

(87/

Последњи поздрав драгој комшиници

7. новембра умрла је наша драга

Последњи поздрав куми

Опраштамо се од драге мајке баке и сестре

СТАНКЕ КОЧИЋ
1942–2018.
Красна као цвеће на твојим везовима, са очима
изван сваког зла отишла си тихо, као што си и
живела и остао нам је велики жал и недостатак
светлости којом је зрачила твоја душа.
Ожалошћени: ћерка ТАТЈАНА
и унука АЛЕКСАНДРА
(51/269521)

ЈОРДАНКА
ЗУБАЦ
рођ. Витларовски
1950–2018.

ТЕМИРА КАЈИЋ
рођ. 1952.
Хвала што си нам живот улепшавала најлепшим
бојама и за сву љубав коју си нам пружала.
Нека те чувају твоји бели анђели, а ми ћемо те
заувек волети.
Твоји: супруг АЦА, син ИВАН, ћерка ЈЕЛЕНА,
снаха ЈАСНА, зет АЛЕКСАНДАР и унуци ЈОВАН,
ЛУКА и МАКСИМ
(66/269564)

МИРИ КАЈИЋ

Сахрана је обављена 12.
новембра 2018, на гробљу у Инђији.

Станари из улаза
у М. П. Аласа 7

Ожалошћене породице
ВИТЛАРОВСКИ
и ЗУБАЦ

(65/269561)

(57/269541)

ЈОРДАНКИ
ВИТЛАРОВСКИ
ЗУБАЦ
МАРИЈА ВУЛИНОВИЋ

Породица САМАРЏИЋ

1929–2018.
Успомену и сећање на тебе сачуваћемо заувек у нашим срцима.
Твоји синови ДРАГАН и БОЖО с породицама

(78/269580)

(90/269621)

Нека те анђели чувају.

22

Петак, 16. новембар 2018.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је
14. новембра 2018. године, у 78. години,
преминула наша драга мајка

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав драгој мами, баби и прабаби

Последњи поздрав драгој мами

РАДУНКИ

РАДУНКИ

Последњи поздрав драгој мами

РАДИ
ПЕТРИЋ

РАДУНКА ПЕТРИЋ
Сахрана ће се обавити 16. октобра 2018.
године, у 13 сати, на војловачком гробљу.
Ожалошћене ћерке СЛАВИЦА, ВЕРА,
ТАЊА и РУЖА

од ћерке ВЕРЕ, зета
ДРАГАНА са унукама и
праунуцима

од ћерке ТАЊЕ, зета
ЗОРАНА, унука
МИЛАНА и унуке САРЕ

(100/269650)

(97/269650)

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав драгој мами

РАДУНКИ
ПЕТРИЋ

РАДУНКИ

ПЕТРИЋ

ПЕТРИЋ

Последњи поздрав баба

од ћерке РУЖЕ и унука
ЛАЗАРА

од унуке АЛЕКСАНДРЕ,
зета МИЛОША,
праунуке СТАШЕ
и НАЂЕ

од ћерке СЛАВИЦЕ
и унуке АЛЕКСАНДРЕ

(98/269650)

(99/2696509

(96/269650)

Четрдесет тужних дана
без нашег

Сећање на драге родитеље

СЕЋАЊЕ

СТОЈАНОВИЋ

(95/269650)

Прошло је четрдесет дана откако није с нама
наш драги

НАДА
СТОЈАНОВСКИ
1994–2018.
Сестрице мила, време
пролази, али бол за
тобом заувек остаје
у срцу твоје сестре
БОРКЕ с породицом

СТАНКО РАШКОВ
1933–2018.
Недостаје нам много, али остаје љубав, успомене и понос што је био део наших живота.
С љубављу и тугом, сећају се: супруга СТАНА,
ћерка ВЕСНА, зет МИЛАН, унуци МИЛИЦА,
ДАНИЦА, МИША, ИВАН и праунуци АНДРЕЈ
и ЛУНА

ДРАГАН
1928–1998.

и

ТИХОМИРА
СТОШИЋА

НАДА

21. XI 2015 – 21. XI 2018.

1930–2001.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији
(49/269513)

С љубављу његови
најмилији

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(88/269614)

(17/269425)

(59/269551)

16. XI 1994 – 16. XI 2018.

ЗОРАН
МИЛОШЕВ

СЕЋАЊЕ

МИТИЋ

ЗДРАВКА
ХАЏИЋ

27. XI 2017 – 27. XI 2018.
9. XI 2016 – 9. XI 2018.
Заувек ће те бити у нашим срцима.
Ваши најмилији

(50/269617)

СЕЋАЊЕ

Прошла је година откако нас је напустио наш
син, брат, стриц и деда
стриц

ВЕРА
НАДА
СТОЈАНОВСКИ
Заувек у нашим срцима.
Твоји: супруг ДАНЕ,
ћерка РУЖИЦА и син
ПРЕДРАГ

2008–2018.
Десет година откако ниси са нама.
Твоји: супруг ЈОВАН,
син ЂУРА, снаја
ДРАГАНА
и унук СТЕФАН

(45/269501)

(58/269546)

из Качарева

ЈОВАНКА
МАРКОВ КЕКА
1932–2006.
Године пролазе, а сећања на њену доброту и
плементиост не бледе.
Син ЗОРАН, снаја
ЈАСМИНА и унуке
СЛОБОДАНКА
и СЛАВИЦА

ДОБРИВОЈЕ
ЛАЗИН БОБА
Твој отац АНЂЕЛКО
и брат МИЛЕ
с породицом

Прошло је годину дана откако нас је напустила
наша драга

ЉУБОМИР

(13/264422)

ЂОРЂЕВИЋ

МИЛОМИРКА
1945–2018.

(70/269569)

1962–2017.

БОЖИДАР
1966–1995.
Ожалошћена породица
(8/269417)

Мојој драгој сестри и зету

Сећање на стрица

МИЛЕВСКИ
МУСА
Пролази тужна година
откада није с нама. Отишао је тихо, али никада
неће из наших срца.

(12/269421)

18. новембар 2018. никада незаборављених
двадесет четири године
без сина, брата, и ујака

ДРАГАН

Његов син МАРКО,
супруга МИРЈАНА
и брат СЛОБОДАН
(52/269528)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИНА ПРЕДИЋ
1925–2017.

ЈУГОСЛАВА
МИЋИЋА ЈУГЕ

СЛОБОДАНА
АНКИЋА

27. X 1965 – 18. XI 1994.
Увек си нам у срцима.
Отац РАТКО, сестра
ОЛИВЕРА с породицом,
пријатељи и родбина

Годишњи помен даваћемо 17. новембра, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Њени најмилији

АНИ

МИЛАНУ

Годину дана туге и бола за вама од сестре ШТЕФИЦЕ

(14/269423)

(7/269402)

Братанице АНЂЕЛА
и АДРИЈАНА

15. XI 2005 – 15. XI 2018.
Оставио си нам вечно
сећање и тугу.
Супруга ЂИНА, синови
ГОРАН и БРАНИСЛАВ
с породицама

(62/269655)

(46/269502)

2003–2018.
Нашем вољеном

СЕЋАЊЕ

Двогодишњи помен

(86/269605)

Године туге и бола без моје деце

СЕЋАЊЕ

ЦАРКА
АКСЕНТИЈЕВИЋ

АНКИЋ

СЛОБОДАН

СЛОБОДАН
ЛУЈАНСКИ

СЛАВКО

2003–2018.
1996–2018.
Ожалошћена, тужна и неутешна мајка МИЛЕНА
(61/269555)

ЈОВАН
НИКОЛИЋ

Са највећим
поштовањем и
љубављу, вјечно ће је
памтити њена
БОСАНКА и породица
ГОЛУБОВИЋ
Хвала ти Цацо за све!

16. XI 2011 – 16. XI 2018.
Године пролазе, а сећање и успомене на тебе
остају.
Супруга ЈЕЛЕНА,
деца и унучад

(5/269396)

(2/269331)

ГОЈКУ
МИЛОВЦУ

СТОЈАНКА
ЈОВЧИЋ

2012–2018.
Године пролазе, остаје
љубав, туга и лепе успомене.
Твоји: супруга СТАНА,
ћерке ЗОРИЦА и
МАРИЦА с породицама

2016–2018.
Чувамо те од заборава и
носимо у срцу.
Супруг СТОЈАДИН
и ћерке ГОРДАНА и
СНЕЖАНА с породицама

(94/269646)

(93/269640)

ИВАН ТАСИЋ
2001–2018.
Породица ТАСИЋ
(16/269409)

Петак, 16. новембар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

20. новембра 2018, у 11 сати, на гробљу у Дебељачи даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном
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17. новембра 2018, у 11 сати, на Новом
гробљу, даваћемо петогодишњи помен нашој драгој

др ЂУРИЦИ ЗЕБИЋУ

КОТЛАЈИЋ

стоматолог
1946–2018.
Отишао си на пут вечности, без повратка, у нашим срцима и мислима, остат ћеш бесмртан и вечан, јер добри и вољени никад не
умиру.
Твоји најмилији: супруга МИРИЦА, синови ДАЛИБОР
и ДАВОРИН, снаје ЈЕЛЕНА и СОЊА, унуке НЕВЕНА, КАТАРИНА
и ЛУЦИЈА, унук МАКСИМ и сестра НАДИЦА и породицом

Ожалошћени: син ВИД, ћерка ЛЕНА,
тата, мама, брат с породицом као и
остала родбина и пријатељи

(18/269428)

(1/269109)

ЈАСНИ ПЕТКОВИЋ
2013–2018.

ВИОРИКА ГОЈКО
2002–2018.

У понедељак, 19. новембра 2018. године
навршава се година откако ниси са нама

1946–2017.
Без обзира што твоје срце не куца више,
ми који смо остали вечно ћемо те волети
и чувати као најдражу успомену живота
свога. С љубављу коју смрт не прекида и
тугом коју време не лечи, заувек у нашим
срцима.
Супруга СОФИЈА, ћерке ДУДА и ИВАНА
и зет МИЛАН

ДАМИР КАПС
КЕЦ

Прошло је шест месеци откако је престало да
куца твоје срце.
Кажу да Бог узима најбоље, а ти си међу њима.
Недостајеш нам много.
Твоји најмилији
(10/269419)

Драги сине, прође осамнаест година, а туга је
непролазна.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Отац МИРКО и тетка
КАЈА

ПЕТАР
СТОЈКОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(21/269449)

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Прошло је тужних и болних шест месеци од смрти мог сина јединица.
Почивај у миру.

КАТАРИНА
ЦВЕТКОВИЋ
КАЋА

(15/269408)

(30/269475)

17. XI 2003 –17. XI 2018.

Неутешна мајка ВЕРА

Тужно сећање на тебе.
Твоји: мама, тата
и сестра

(80/269587)

(19/269430)

21. новембра 2018. навршиће се годину дана откада није с нама наша драга

ВЕСА ЛАЗАРЕВИЋ

Прошле су две тужне године откад нема наше

ЗОРАН

БУБИ ДИКЛИЋ

КЉАЈИЋ

ПОМЕН

9. IV 1967 – 24. XI 2018.
Прошла је година како те нема, нама је и даље
туга у срцу. На гробу тишина, а у кући празнина.
Твоји: мама РАТКА, тата ЗАРЕ, супруга
МИЛЕНА, син ЛУКА, ћерка МИЛИЦА, брат
ДЕЈАН, снаја ИСИДОРА и братаница МАША

18. новембра 2018. навршава се година откако није с нама

Твоја деца с породицама

(72/269572)

У суботу, 24. новембра 2018. године, у 11 сати, на
Новом гробљу, даваћемо једногодишњи помен
нашем вољеном сину

ЗОРАН ТОДОРОВИЋ

ЂУРЂИНИ
БАСТА

Бака ДОБРИЛА КАНАЧКИ, зет ЗОРАН, сестричина
ОЛГИЦА и сестра ТАМАРА МИЛОСАВЉЕВ

(6/269399)

17. новембра 2018. године, у 10.30, на гробљу
у Војловици дајемо једногодишњи помен

15. новембра 2018. године навршава се четрдесет дана од смрти наше мајке

ВАЛЕРИЈЕ КАНАЧКИ

Ваши најмилији

(9/269418)

(83/269596)

ЈОВАНКЕ СТОЈКАНОВИЋ

2013–2018.

Када је Бог стварао свет он прво створи
Сунце, оно изађе, зађе и сутра поново изађе. Онда Бог створи Месец и он изађе и зађе и сутра поново изађе. Онда Бог створи
човека, он дође, прође и више се не врати.

ЗОРИЦА АПОСТОЛОВСКИ

ЖИВАН ЛАЗАРОВ

2013–2018.

ПЕТАР

(69269568)

из Црепаје

ПРЕДРАГ

16. новембра 2018, навршава се тридесет година.
Увек си са нама.
Мама, тата и сестра
с породицом

1951–2017.
Увек си у нашим срцима.
Твоји најмилији

(20/269442)

(39/209488)

СЕЋАЊЕ

1943–2017.
Са пуно љубави и поштовања, чувамо успомену
на твој мио лик, топли осмех, доброту и племенитост коју си несебично пружала.
Твоји најмилији

БЕЛАНЧИЋ

Сестро моја, година
прође, а бол за тобом не
јењава.

СЕЋАЊЕ

Годишњи помен

ЂИНА и ДРАГИША
(56/269539)

КЕЦМАН

ЉУБИЦА
ДИКЛИЋ БУБА

ИЛИЈИ
КОРАЋУ

16. XI 2017 – 16. XI 2018.

ЉУБА АНКИЋ
26. новембра пет година. Пет година мили сине како
мајка не чује твој мио глас. Остала сам да тугујем док
живим.
(29/269474)

ПРЕДРАГ
БЕЛАНЧИЋ

МИЛОШ КЕЛЕ

ВУКИЦА

1951–2017.
Породица ВУКОВИЋ

1946–2002.
1949–2014.
Заувек ћете остати у нашим срцима.
Ваша деца СРЂАН и САЊА с породицама

(40/269489)

(74/269575)

Чувамо успомену на тебе.
Чувамо те од заборава.
Син ЦАКА с породицом

С поштовањем
породица КОРАЋ

(55/269533)

(24/269461)

24

ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ
Добили близанце – синове

Ован

Вага

2. новембра: Иву и Јакова – Марија Самарџић и Лазар Радаковић.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Добили ћерку
13. октобра: Емили – Блаженка и Мартин Шостак; 28. октобра: Невену –
Ирена Плетикосић и Славиша Симић, Дуду – Елвира Јашарај, Дарију – Сања и Александар Илић; 30. октобра: Магдалену – Анђела Јовичић и Бранислав Видак; 31. октобра: Анастасију – Зорица и Златко Васић, Терезу –
Катарина и Јан Микуљка, Валентину – Ивана Јанковић Кићовић и Предраг
Кићовић; 1. новембра: Тару – Марина и Никола Марино; 2. новембра:
Лану – Ана и Владимир Злох, Дуњу – Марија Станковић и Милош Стошић;
3. новембра: Теодору – Светлана Шајн и Дарко Ника; 5. новембра: Невену – Сања и Предраг Ивановић.

Добили сина
21. октобра: Кристијана – Маја Берацка и Александар Ускоковић; 29. октобра: Мирослава – Марјана и Мирослав Павела; 30. октобра: Вука – Дуња и Александар Пешевски, Лазара – Ивана Митић и Драган Станојковић,
Стефана – Ивана и Кристијан Ковач; 31. октобра: Вукашина – Марија Црвенков и Душан Голубовић; 1. новембра: Бранислава – Маја и Новак
Обреновић; 2. новембра: Вукшу – Бојана Дробњак гајан и Жељко Гајан,
Богдана – Милица и Бојан Анђеловски.

ВЕНЧАНИ
4. новембра: Јелена Цветановић и Младен Суботин, Звездана Јовановић и
Горан Вељковић, Миљана Ковачевић и Жељко Ђурић, Вишња Андрејевић и
Златко Митић; 8. новембра: Драгица Антић и Слободан Јелесијевић, Магдалена Игњатовић и Марко Станојевић, Марија Јовић и Михајло Кривокућа.

Како ће вам напредовати посло-

Успешно ћете решити све послов-

ви, зависи од вашег личног ангажовања. Будите упорни, исплатиће се. Колико искрено сте се
давали своме партнеру у протеклом периоду, толико можете
очекивати да добијете. Могућа
прехлада.

не заврзламе, обновити неке старе
договоре и кренути растерећени од
проблема у нове акције. Љубавни
живот вам је на клацкалици. Нисте
сигурни ни у своја ни у партнерова
осећања. Оставите одлуку за касније. Опрезно у саобраћају.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

У најави су пословни проблеми.

Битно је да не одлажете ниједан

Будите мудри и покушајте да их
решите без много драме. Незадовољни сте својим емотивним животом, али то не значи да треба да
срљате у авантуру. Своје дилеме
решите тако што ћете се осамити
на неко време. Проверите вид.

пројекат, јер оно што пропустите, нећете моћи брзо да надокнадите. Немојте доносити одлуке на брзину, да
се после не бисте кајали. Емотивни
живот ће вам бити пун сексуалног
набоја и страсти. Слободне Шкорпије могу очекивати лепу авантуру.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пажљиво анализирајте своје пословне планове пре него што кренете у реализацију, јер вам је можда нешто промакло. Партнерски
односи улазе у фазу великог захлађења. Особа о којој слободни
Близанци сањају више није њихова. Могућа вирусна инфекција.

УМРЛИ
2. новембра: Душан Грујић (1941); 3. новембра: Драган Стокић (1970), Софија Велић (1941); 4. новембра: Бранка Полић (1932); 5. новембра: Гојко
Радоњић (1942), Сава Стојшин (1957), Божа Величковић (1938); 6. новембра: Милорад Мирковић (1937), Олгица Диклић (1928), Ђула Таваси (1938),
Станка Кочић (1942), Душан Рачић (1965), Темира Кајић (1952); 7. новембра: Марија Драгић (1939), Гојко Бојанић (1937), Драгојла Петровић (1942);
8. новембра: Тривуна Медић (1937), Љубица Гвозденовић (1939).

КОКТЕЛ

АНАГРАМ
ГРАД НА
СИЦИЛИЈИ

С

својим плановима и успећете да
довршите све пословне пројекте.
Више контаката ће уродити плодом. Интуиција вам је изражена,
па је искористите. Могуће је познанство са особом из иностранства. Проблем са жучи.

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

та, али будите упорни, јер је поред
вас особа која вас испуњава. Наоружајте се стрпљењем. Није повољан тренутак за радикалне пословне промене, али ако искрсне могућност новог посла, добро се информишите пре но што донесете одлуку.

Планови и послови које сте мало запоставили поново ће бити
актуелни. Стара пословна познанства ће вам донети позитивне помаке. Блага напетост у вези
је само мање искушење. Не сумњајте у искреност партнерових
осећања. Дијета!

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Налазите се у фази самоде-

СРДАШЦЕ

Избегавајте да много причате о

Рак
Проблеми су саставни део живо-

ЕНИГМАТСКИ

К

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

Г

Петак, 16. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

струкције, мада је ситуација боља
него што вам се чини. У изгледу је
добар посао, па га немојте пропустити само зато што вам се не
свиђају сарадници. Критике партнера су добронамерне, прихватите их. Проблеми са стомаком.

Сумње које вас море у погледу
ваше пословне позиције делимично су оправдане. Потребно је
да се концентришете на догађања око себе и да усмерите енергију у решавање проблема. Не
секирајте се, подршка партнера
је несебична и потпуна. Умор.

Девица

И
Н

Б

С

А

А

Н

А

Слова назива града с југа Србије (види слику), у чијој су близини манастири Сопоћани и Ђурђеви ступови, распоредите у средишњи квадратић (срдашце), али тако да с
већ уписаним словима добијете шест познатих речи, три водоравно и три усправно.
КОМЕДИЈА
„ЉУБИНКО
И ДЕСАНКА”

Плата
најамног
радника

Име глумца
Хариса

Дивља
мачка

Први
вокал

Лева
притока
Дунава

Почетна
слова
азбуке
АУТОР
КОМЕДИЈЕ
„КОВАЧИ”

Гесло,
лозинка

Ибрахим
одмила

Град у
Француској

Бојно копље
старих
Германа

Отменији,
углађенији

Ознака за
разред
Едвард
одмила

Изабрана
лепотица
Ковчег са
моштима
свеца
Оборити,
уклонити
Америч.
глумац (Јул)
Макед.
презиме
Врста
јапанских
паса

Они се
хране
мравима
Штитник
ритера
Ознака за
час
Оквир

ДРАМСКИ
ПИСАЦ СА
СЛИКЕ

Узгајивач
коња
Предлог

Дечје
возило

тици

Судије у
кривичним
стварима

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Јако је битно да не постанете ле-

Период пред вама је повољан

таргични и незаинтересовани за
догађања око себе. Најављују
вам се велике промене у послу.
Потрудите се да их спремно дочекате. Мало ће вас пореметити
љубавни или чак здравствени
проблеми.

за рашчишћавање нагомиланих
обавеза. Никако немојте размишљати о узимању кредита, јер
могу настати непланирани проблеми. Превише сте напети, а
због тога највише трпи партнер.
Треба да се добро одморите.

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима
шаховског коња, почев од посебно обележеног
поља, добићете једну мудру мисао о пријатељству и новцу.

-ВА.

-О

СЕ

-ТЕЉ-

ТЕ-

СТЕК-

-ЈА-

-ШКО

НО-

-КО

КА-

-ЧУ-

ЛА-

А

-СТВО

ПРИ-

-НЕ,

ЈЕ

СА-

-ВАЦ,

Ужичанин
Злато (фр.)

Учинити
истинитим

Класа у
мотонау-

Спречавање,
Ознака за
онемолитар
гућивање

Који
има мио
изглед

Мађарски
писац
(Ендре)
Симбол
јода

Народна
музика
(стр.)

Moрам себе
НАМОРАТИ,
кад будем
у Италији,
да обиђем
на пар сати
овај град
на Сицилији.

Име
Гогољевог
Буљбе

Нерешен
исход у
шаху

РЕШЕЊА – Срдашце: Арапи, бизон, aванс, грива, казан,
спона. Анаграм: Таормина. Коњићев скок: Пријатељство је
као новац, лако се стекне, а тешко сачува. Скандинавка: Нера, фолк, Ади, мис, р, ј, скинути, аб, Илијев, мравоједи, Милош Николић, обистинити, ера, тротинет, коњар, оан, Тарас,
реми.

А
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У ПОСЕТИ САНКТ ПЕТЕРБУРГУ И МОСКВИ

ДВЕ РУСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ
Какав би свет био да је крстарица „Аурора” испловила из
Санкт Петербурга октобра 1917.
године? – први је утисак с мола на Неви у глуво доба ноћи
док се у блештавом сјају на
благо усталасаној површини
воде оцртавају контуре царског
града.
Побуњеници са „Ауроре” нису
пут Зимског дворца упутили
салве граната. Симболични плотун ћорака, који је означио напад и почетак Октобарске револуције, открива да је и међу
бољшевицима било оних који
су имали поштовања према Катарини Великој, грађанима и
граду смештеном у Финском
заливу. Тај потмули звук „Аурориних” топова и блештави
пламен спаљених гасова заувек су усмерили точак историје. Дивљење и поштовање, то је
осећај који обузима у тренутку
спознаје да стојиш на месту у
граду где је писана историја
човечанства.
Петар Велики је изградио на
мочвари руски град светлости,
руску Венецију, са укусом, по
узору на западноевропске градове, с јасно израженом и препознатљивом архитектуром 18.
века, с циљем да осигура руски приступ Балтику. Петербург током ноћи, испресецан
каналима и обасјан пригушеном фасадном расветом, изгледа бајковито. Те вечери, крајем октобра, недостајали су само снег, једна кочија и припит
кочијаш па да човек потпуно
утоне у свет царске Русије и

да, огрнут ћебетом, ослушкује
тишину Неве. Култура и уметност присутни су на сваком кораку, у свакој улици, парку.
Традиција и култура
Овде људи воле и цене баштину и не гледају са одобравање
на то да су најбројнији туристи они Кинези који немају
префињен осећај за западноевропску културу и који се бахато опходе. Потпуно разумем
ово незадовољство, јер сам присуствовао веома гласној и оштрој расправи групе кинеских туриста у Соби италијанских класика у Ермитажу.
Русе посебно чини поносним
чињеница да њихов Ермитаж,

заоставштина царице Катарине Велике, поседује велики број
ремек-дела светске уметничке
баштине (Микеланђела, Рафаела и многих других реномираних уметника) и да су она
купљена, а не отета, попут многих националних блага широм
света која су насилно завршила у депоима познатих светских музеја. Све у свему, раскош и лепота овог царског здања јасно указују на богатство и
моћ просветитељског апсолутизма Катарине Велике.
Историја и слобода
Могу Московљани да се љуте
колико хоће, али одлука романтичног Пушкина да Нев-

ским проспектом и каналима
замени плочнике Кремља, и те
како има смисла. Руси причају, али неће отворено да кажу,
како постоји стално такмичење ко је бољи између ове две
руске престонице. У прилог томе, према урбаној легенди, садашњи председник Путин највише поверења има у своје Петербуржане. Након две-три „руске мере” вотке, човек се над
овом тезом запита: зашто? Пошто одговора домаћина нема,
машта сама развија и склапа
неке чудне коцкице у глави.
После још једне „руске мере”
испијене у познатом петербуршком ресторану „Строганов”,
између два залогаја светски

признатог сотеа, израња спознаја да је та прича утемељена, јер, ето, најпознатијим и
најважнијим термоенергетским
блоком у Русији, који се узгред
налази у срцу Москве и прослеђује струју и грајање Путину,
управља „Гаспром” – компанија
из Санкт Петербурга.

Чудан је осећај када стојиш
на каменим коцкама у подножју Кремља, на месту где је пре
тридесет година Немац Матијас Руста спустио своју „цесну”
на Црвени трг. Овај догађај је
тада веома уздрмао ову суперсилу и, како каже једна популарна руска легенда, ово сума-

Москва је права светска метропола – ужурбана, начичкана брендираним радњама и препуна туриста. У центру доминирају монолитна здања „стаљинки” (зграде које су изграђене у доба пролетаријата), које попут сабласног дива указују на некадашња времена совјетских гулага. Није баш лагодно пролазити поред њих, а
нарочито поред зграде бившег
КГБ-а. У пријатном амбијенту
популарне „Велике кафетерије”, уз звуке западњачког ритма, сваки летимичан поглед
кроз прозор ка злослутном здању преко пута буди језу и неспокој.

нуто слетање је организовао сам
Горбачов, који је хтео да очисти политику и војску од чврсторукаша да би започео перестројку. Црвени трг је место где
се вечно слави Велики отаџбински рат, где Руси поносно
одају почаст својим великанима који су дали своје животе у
Другом светском рату.
И сада имам утисак да сам
тог касног поподнева, ту крај Лењиновог гроба, чуо то продорно
антифашистичко: УРААА!!!, тај
препознатљиви хук слободе који се сваке године 9. маја с Црвеног трга разлије по читавој Русији, по читавом свету.
З. Станижан

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.

ЗАНИМЉИВА АКТИВНОСТ У БРЕСТОВАЧКОЈ ШКОЛИ

Дан замене улога наставника и ученика
Основна школа „Олга Петров”
у Брестовцу организовала је у
четвртак, 8. новембра, поводом Дана просветних радника, веома интересантну активност: ученици и наставници
одлучили су да замене улоге.
Тако су поједини ђаци заузели
места за катедром, док су се
учитељи и професори придружили преосталој деци у клупама.
Примера ради, ученици петих разреда обрадовали су своју наставницу српског језика
Ја сми ну Пе тро вић крат ким
фолклорним формама.
Директорка школе Далиборка Бојковић Брети каже да су
из сваког одељења били изабрани добровољци, као и да је
поштована родна равноправност.
– Мали предавачи су „својим” ђацима и наставници, која је у том моменту била ученик, говорили о кратким фолклорним формама у које спадају: питалице, пословице, загонетке и брзалице. За тили
час направљена је радна и весела атмосфера, а на крају часа приређено је гласање о томе чије им се предавање највише допало, па су најбољи били награђени петицом, која им

је уписана у дневник – навела
је директорка.
Ни други нису заостајали у
креативности. Рецимо, поједини ђаци одељења VI1 тог дана
су водили предмет информатика и рачунарство уместо наставнице Кристијане Бугарин,
која је са осталим ученицима
седела у клупи и пажљиво саслушала предавање о правилима сигурног рада на интернету.
Седмаци су на часу српског
језика наставници Ружици Чуљаковски и осталим другарима казивали и анализирали
„Плаву гробницу” Милутина
Бојића, док је у шестом разреду у фокусу била песма „О пореклу” Десанке Максимовић.

Шестаци су наизменично били у улози наставника технике
и технологије Ђурице Јанковића и обучавали своје другове у израђивању скица грађевинских објеката. За то време
ученици из IV1 су се на часу
музичке културе присећали шта
су све научили уз игру и песму, а одељење III2 је своју
учитељицу Бранкицу Нешковић обрадовало заменом улога
током целодневне наставе. И
док је на часу српског језика
увежбаван правилан изговор речи, исказа, реченица и краћих
текстова, као и изражајно рецитовање лирских песама, „мали учитељи” су на математици
проверавали знање својих дру-

гара из сабирања и одузимања
троцифрених бројева, док је на
часу природе и друштва „на
тапету” било пропитивање о
знаменитим личностима и ликовима из наше народне књижевности.
О томе колико је било занимљиво, сведочи жеља брестовачких основаца да се овакви
часови ускоро понове, а и наставници су уживали и добили
дивне идеје како све може да
се одржи час. С тим у вези, одељења која овом приликом нису била укључена у „замену”
обрадоваће их поводом прославе Светог Саве.
Ј. Ф.

Стева Бува
Овог маленог и предоброг лепотана напао је крпељ док је био врло
мали, па је био болестан, али сада
је потпуно излечен и спреман за
нови дом, јер тренутно живи на улици, иако има своју кућицу.
Стева је лепо васпитан, пристојно се понаша у стану, међутим, да се он пита, изабрао би
двориште, будући да је прави весељак и воли да трчкара унаоколо.
Све друге информације о овој „бувици” могу се добити на
телефон 065/22-11-354.

Велики Жућко
Џиновски, ухрањени жути
мачак појавио се у Јастребачкој улици пре извесног
времена и придружио се другим животињама иза зграде.
Уколико га је неко изгубио или га препозна, може
се јавити на телефон 063/430818.
С друге стране, ако се у законском року нико не огласи, овај добар, здрав и елегантан „фрајер” може бити
удомљен.

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

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

НЕДОСТАЈАЛО „ПОЛА КОША”

ПОБЕДЕ – ШТА БИ ДРУГО?

Шесто коло Кошаркашке лиге Србије обиловало је добрим мечевима, а једна од
најинтересантнијих утакмица одиграна је у Старој Пазови, између домаћег Дунава и
панчевачког Тамиша. Био је
то уједно и први сусрет шесте рунде шампионата, који
су љубитељи игре под обручевима могли да прате и поред ТВ екрана. Играла се врло добра кошарка, ривали су
се смењивали у вођству, победник се није знао до последње секунде, а на крају је
славио срећнији тим: Дунав–
Тамиш 83:82, по четвртинама: 19:23, 22:19, 19:20 и 23:20.
Гледаоци у дворани „Парк”
у Старој Пазови могли су да

уживају и још једном се увере због чега кошарку називају и краљицом игара. Од самог почетка меча водила се
отворена и прилично изједначена борба. Ниједан ривал
није успео да створи осетнију разлику у поенима све до
самог финиша. Ипак, Тамиш
је био много ближи победи у
овом дуелу. Четири минута
пре краја водио је са 70:79, а
само стотинак секунди касније имао је предност од
осам поена (73:81). И када се
чинило да ће бодови отићи у
Панчево, кошаркаши Дунава
су у узбудљивој завршници
успели да дођу до великог
преокрета и победе.
Панчевци су најпре промашили два слободна бацања,
па су начинили беспотребан
фаул, промашили су неколико отворених шутева... И поред свега имали су последњи

напад за победу, али једноставно у овом дуелу нису били ни миљеници спортске
среће. Бановчани су на другој страни били у налету, кажњавали су све грешке ривала, па су на крају стигли до
победе од „пола коша”.
– Изгубили смо већ добијену утакмицу, због сопствених глупости. Не допада ми
се карактер екипе, то је нешто на чему морамо много
да радимо. Да га ојачамо.
Млаки смо када треба да будемо најјачи. Ривали нам праве серије од 10:0, 10:1, а то је
одраз слабог карактера екипе. Ипак, нисмо играли тако
лоше. Били смо бољи такмац,
поготову у другом полувре-

мену. Сплет несрећних околности довео нас је до још једног пораза, али шта је ту је.
Идемо даље, јер су пред нама два изузетно тешка ривала: најпре Војводина, а потом и Слобода. Биће тешко,
али нећемо се предавати –
рекао је у телефонском разговору први тренер Тамиша
Бојан Јовичић.
Тим из нашег града играо
је у саставу: Илкић (девет поена), Смиљанић (14), Кнежевић (12), Крстовић (девет),
Чабрило (осам), Митровић
(20), Тор њан ски, Је ко вић
(осам), Радовић, Шушић и
Лабудовић (два).
Тамиш сада има скор од
две победе и четири пораза,
баш као и Слобода, Златибор, Младост и Вршац, а у
следећем колу дочекује новосадску Војводину, која има
један тријумф више.

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

Следе нова гостовања
Дерби до дербија
У Суперлиги за рукометаше ништа ново. Динамо ниже победе. Прошлог викенда је одиграно седмо коло елитног надметања у нашој земљи, а момци тренера Ивана Петковића
остварили су и седми тријумф.
Овог пута уздигнутих руку вратили су се с „врућег” терена у
Су бо ти ци: Спар так –Ди на мо
23:27 (13:17).
Иако је домаћин добро отворио овај сусрет, није могао да
се супротстави супериорнијем
противнику. Спартак је неколико пута успео да погоди мрежу Динамовог гола у уводним
минутима утакмице, а онда су
„жуто-црни” заиграли баш онако како то од њих очекују и
њихови навијачи. Већ у десетом минуту на семафору је стајао резултат 4:6, а од тог момента разлика у головима се
само увећавала.
– Спартак се показао као врло добар противник, али моји
момци су још једном играли
на врхунском нивоу. Честитам
им на томе. Задовољан сам како су приступили овом дуелу,
па су на крају заслужено освојили нове бодове – преноси утиске из Суботице први тренер
Динама Иван Петковић.
Тим из нашег града играо је у
саставу: Милошевић (два гола),
Пилиповић (један), Радановић,
Стојановић (један), Димитријевић (четири), Савић, Јездимировић (три), Јовановић (један),
Павловић, Златановић, Дистол
(један), Миленковић, Баруџић
(два), Костадиновић (десет), Вучковић (два гола) и Радовановић.
Пред рукометашима Динама су сада нова, вероватно највећа искушења у досадашњем
шампионату. Наредног викенда такође гостују, и то захукталом Новом Пазару, а потом у
Панчево долази шабачка Металопластика, екипа која је до

сада остварила шест победа уз
један реми.
– Иде мо из ме ча у меч.
Озбиљно се припремамо за гостовање у Новом Пазару. Отићи ћемо дан раније, преспаваћемо тамо, одрадићемо тренинг и верујем да ћемо се вратити с повољним резултатом –
додао је Петковић.
Меч између Новог Пазара и
Динама биће дерби осмог кола Суперлиге, а сви љубитељи
игре с лепљивом лоптом у нашем граду надају се повољним
вестима.
Победе нижу и рукометашице ЖРК-а Панчево. Девојке које предводи тренер Марко Крстић прошлог викенда у Пожаревцу савладале су истоимени
домаћи тим са 27:30 (14:16).
Најефикаснија у редовима
Панчевки била је Јована Јовановић, с десет голова. Невена

бронзану. Ваздушном пушком
је погодио 623,1 круг, у веома јакој конкуренцији сениора, и показао да је у доброј форми на почетку нове сезоне. С

обзиром на то да због болести није наступио Габријел
Даутовић, екипа сениора панчевачке „дружине” пласирала се на пето место и освојила је нових шест бодова за
финале купа. Надметали су
се и Далибор Павловић, Алекса Ракоњац и Ема Пузић, која
је гађала из пиштоља.
Тим СД-а „Панчево 1813”
који се надметао у пуцању из
пиштоља заузео је осмо место, али је освојио и нова три
бода. Гађали су Јован Павлица, Алек сан дар Зу бо вић и
Ђорђе Јовчевић, који се у јуниорској конкуренцији пласирао на пето место, освојивши притом и шест бодова.
У Старој Пазови је одржано друго коло Лиге пионира
Војводине.
Члан СД-а „Панчево 1813”
Алекса Ракоњац освојио је
сребрну медаљу, са 179 кругова. Теодора Кондић је била
шеста, Ива Ракоњац осма, а
учествовали су и Петар Цветковић, Огњен Бунчић и Тамара Станковић. У екипној
конкуренцији пионирке су
биле пете, а пионири су заузели шесто место.

гаш из Кикинде. Та утакмица
је на програму у уторак, 20. новембра.
Јабучани су прошлог викенда у дербију Прве лиге „Север”
на свом терену савладали Инђију са 26:23.
Све до 45 минута играло се
гол за гол, а онда је тренер Никола Јаневски у игру увео опорављеног Крстевског, који је „закључао” све прилазе голу Јабуке, па су „зелени” тада и направили осетнију разлику у головима. Најбољи играч на терену
поново је био Иван Пешко, са
осам голова, а Јовановски је био
прецизан седам пута. Одличну
партију пружио је и Милош Јандрић на голу Јабуке.
У наредном колу игра се дерби првенства. Јабучани гостују
екипи Сивца, која такође има
све победе у досадашњем делу
првенства.

УСПЕХ АТЛЕТИЧАРА ДИНАМА

УЛИЧНА ТРКА ЗА КРАЈ СЕЗОНЕ
Поводом дана нашег града, у
четвртак, 8. новембра, на Градском стадиону у Панчеву одржано је традиционално атлетско надметање „Трка града –
Панчево 2018”. Домаћин и ор-

одржане чак 22 трке у конкуренцији основаца и средњошколаца. Динамо је имао много
успеха и на овом такмичењу.
Златне медаље су освојили:
Ксенија Мркела, Даница Вој-

ганизатор овог такмичења био
је АК Динамо, који ове године
прославља 71. рођендан.
На овој лепој спортској манифестацији учествовали су
чланови бројних клубова из земље и иностранства, па су тако

во дић, Ми ља на То до ро вић,
Марко Митровић, Данило Булатовић, Марија Мркела, Страхиња Стевшић, Аријана Станојевски, Анастасија Мркела и
Иван Божанић. Сребром су се
окитиле Дијана Тодоровић и

БРОНЗА ЗА ПЕШИЋА
У Смедереву је прошлог викенда одржано друго коло Купа Србије у гађању из ваздушног оружја по А-програму,
на коме је учествовало седам
так ми ча ра СД-а „Пан че во
1813”.
Дејан Пешић је поново освојио медаљу, али овог пута

Којић је шест пута била прецизна, док су Ивана Цветиновић
и Катарина Шуберић по четири пута савладале противничког голмана. Александра Васић
је постигла два гола, а по једном су се у листу стрелаца уписале Невена Џелајлија, Тијана
Каитовић, Невена Станишковић и Марија Милићевић.
Рукометаши Јабуке су протекле седмице одиграли две тешке утакмице и остварили су
две вредне победе.
Најпре су уторак, 6. новембра, у Купу Војводине савладали фаворизовану екипу Југови ћа из Ка ћа с ре зул та том
33:27. Најбољи играч на том
сусрету био је Иван Пешко, с
11 голова, а одлично су га пратили Спасић, са шест, и Јовановски, с пет погодака. У наредном колу Купа Војводине у
госте Јабуци долази суперли-

АКТИВНОСТИ АК-а ТАМИШ

ФИНИШ ДЕЛО УКРАСИО
На уличној трци у организацији АК-а Динамо надметали
су се и чланови Атлетског клуба Тамиш, који су постигли запажене резултате.
Златне медаље су освојили
Ирис Божиновић, Сања Марић
и Стефан Марић. Сребром су
се окитили Теодора Дубоњац,

Милица Кнежевић и Алекса
Нертица, а бронзе су зарадили
Сара Мацура, Јелена Васиљевић и Данило Јованов.
Атлетски клуб Тамиш је тако на најбољи начин завршио
успешну сезону у којој су његови
чланови на државним првенствима освојили једанаест медаља.

ЦВЕТ КО СКИ НАЈ БО ЉИ ЗА МЛА ЂЕ
СЕ НИ ОР КЕ
Тренер атлетског клуба Динамо Љупчо Цветкоски проглашен је за најуспешнијег
тренера у 2018. години у конкуренцији млађих сениорки.
Ова награда АСС-а је трећи
пут заредом у рукама тренера
Динама, а поред тога, Цветкоски је заслужио и признања
за два сениорска државна рекорда које су атлетичари Динама постигли ове године.
– Хвала мојим атлетичарима који су својим резултатима
допринели да ме АСС прогласи најбољим тренером. Иза мог
рада стоји велики број медаља. Не бих желео да набрајам
све успехе мојих такмичара, јер су сви они део великог клуба као што је Динамо и с поносом репрезентују Панчево –
истакао је Љупчо Цветкоски.
Николина Кораћ, а бронзе су
зарадили: Јана Грујић, Лана
Анђеловски, Андреја Божанић
и Анђела Петров.

Овим такмичењем Динамо је
окончао још једну сезону, коју је
по рангирању Атлетског савеза
Србије завршио на седмом месту.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

НОВИ ТРОФЕЈИ
Каратисти Младости су у недељу, 11. новембра, учествовали на два веома квалитетна међународна турнира.
На Купу Раковице у Београду, у конкуренцији око 350 бораца из шест земаља, сребрне
медаље у борбама освојили су

Димитрије Емануел и Михаило Пантелић, а бронзом се окитила Анастасија Јаредић. Добро је радила и Анђелина Јаредић.
У бањи Ковиљачи је одржан
„Куп шампиона”, а међу 300
такмичара из Србије и БиХ надметало се и петоро чланова ККа Младост.
Најуспешнији је био сениор
Милош Макитан, који је освојио златну медаљу у категорији до 84 кг. Сребрна одличја су
зарадили Ђорђе Стаменовић,
Страхиња Стојановић и Ђорђе
Шушак, а надметао се и Немања Живков.

СРЕБРО ЗА МАШУ
У суботу, 10. новембра, у Липо вич кој шу ми је одр жа но
Отворено првенство Београда

у даљинском јахању. Такмичари Коњичког клуба Кремен из
нашег града успешно су савладали стазу од 20 километара, а
Маша Огњеновић је освојила
друго место на грлу Минарди.
Наредно такмичење је заказано за 24. новембар, а организатор и домаћин новог надметања у даљинском јахању биће КК Кремен.

СЈАЈНИ КАЧАРЕВЦИ
Чланови ЏК-а Јединство из Качарева имали су много успеха
прошлог викенда.
На међународном „Купу жандармерије” у Београду златне
медаље су освојили Кристијан Лехни и Илија Анђеловић.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” НАМУЧИЛЕ ЗВЕЗДУ
Изненађење умало
изостало
Борац ниже победе
Осмо коло Суперлиге за одбојкашице донело је сјајан меч у
Халу спортова на Стрелишту.
Популарне панчевачке „лавице” одмериле су снаге с Црвеном звездом, екипом коју стручњаци сврставају међу главне фаворите за највиши пласман. Иако су одбојкашице Динама у овај
дуел ушле као потпуни аутсајдери, на трибинама панчевачког „храма спорта” окупио се
велики број гледалаца који су
желели да уживајуу лепој спортској представи. И нису погрешили. Играла се веома добра
одбојка, „лавице” су се испрсиле пред великим фаворитом,
али за коначно изненађење нису имале ни среће: Динамо –
Црвена звезда 1:3, по сетовима:
17:25, 21:25, 25:20 и 28:30.
Почетак сусрета протекао је
у апсолутној доминацији девојака у црвено-белим дресовима. Да ли због тога што су с
превише респекта према ривалу ушле у овај меч, тек, одбојкашице Динама нису биле равноправан такмац у првом сету.
Играле су у страху, без жара,
без жеље за победом, што су
Београђанке умеле да искористе. Освајале су лаке поене, па
су брзо повеле с 1:0.
Нешто боље играле су „лавице” у наставку сусрета, иако је
Звезда на технички тајм-аут отишла с високом предношћу (6:12).
Ипак, баш као и у првом сету, када би се мало резултатски приближиле ривалу и вратиле каквутакву неизвесност у меч, као по
правилу, следиле су почетничке
грешке, које су гошћама омогућиле да без великих проблема
стигну до предности од 2:0.
Трећи сет је био прича за себе. Био је то део утакмице који
све навијаче Динама може да
охрабри, а девојкама да покаже да могу да се носе и с највећима. „Лавице” су одједном показале велику жељу, заиграле

су бор бе ни је, ан га жо ва ни је.
„Разлетеле” су се по пољу, добро су се браниле, а прорадио
је и блок. Панчевке су на „одмору за рекламе” водиле са
12:11, Звезда је изједначила на
13:13, а тог момента Динамо је
преузео потпуну контролу над
утакмицом. Поентирала је Драгана Марковић, уследио је двојни блок Сара Павловић – Ана
Јакшић, па ас-сервис Марине
Ранисављевић... Сара Павловић
је блоком „један на један” донела велику предност свом тиму (18:13), исто је потом урадила и Марина Ранисављевић,
а у финишу сета одговорност је
преузела Милица Шорак, која
је сјајним поенима смањила
предност гошћи на 1:2.
Највише узбуђења било је у
четвртом сету. Звезда је водила са 6:9, потом је Динамо преузео иницијативу, већи део сета протекао је у игри поен за
поен, а онда су, у његовом финишу, „лавице” стигле до велике предности од 23:19, и то
ас-сер ви сом Јо ва не Си мић.
Ипак, Звезда је успела да изједначи, али Динамо се није
предавао. Адреналин је достизао тачку кључања, прштало је
на све стране... „Лавице” су пропустиле чак пет сет-лопти, а
Црвена звезда је искористила
прву. С резултатом 28:30, гошће су славиле победу од 1:3.
И поред пораза, партија коју
су одбојкашице Динама пру-

жиле против великог фаворита
може да охрабри све љубитеље
спорта у нашем граду. До краја
шампионата има још много
утакмица, а уколико „лавице”
буду играле као против Звезде,

са 16:21, учинило се да домаћем тиму нема спаса. Ипак,
тренер Душан Јовић направио
је добру измену, а поени за тим
из Старчева почели су да се
нижу... Када је било најпотребније, одговорност су преузимали Бојан Познић и Немања Дукић... Њихове „бомбе” биле су
незаустављиве за врло добре
Новосађане. Тешко, али заслужено, Борац је повео с 1:0.
Све је прштало и у другом
сету. Играла се одлична одбојка, а ривали су се смењивали у
вођству све до самог финиша.
Борац је повео са 23:18, имао
је и предност од 24:22. Ипак,
трећу сет-лопту за домаћи тим
у поен је претворио Лазар Петковић.
Трећи сет је донео за нијансу мање неизвесности, мада
победник није могао да се наслути до самог краја. Гости су

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Уб: УБ–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Ниш: НИШ–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Петроварадин: СЛАВИЈА – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Н. Пазар: НОВИ ПАЗАР – ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Кучево: КУЧЕВО – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Црња: МЛАДОСТ–ДОЛОВО
мушкарци
Сивац: СИВАЦ–ЈАБУКА
Инђија: ИНЂИЈА–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Карловац: БУДУЋНОСТ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА
субота, 19 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шид: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–МЛАДОСТ
Ковин: РАДНИЧКИ–ДИНАМО

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БАЧКА 1901
недеља, 13 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА
недеља, 13 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Паланка: ДУНАВ–ЈУГОСЛАВИЈА
Баранда: РАДНИЧКИ – ЈЕДИНСТВО (К)
Иваново: СТРЕЛА–БОРАЦ
Селеуш: ВОЈВОДИНА–СЛОГА

могу се надати добром исходу
на крају првенствене трке.
Одбојкаши Борца настављају да нижу победе у Првој лиги. Давор Милошевић и његови саиграчи су у осмом колу
првенства на свом терену савладали Нови Сад с 3:0, по сетовима: 27:25, 26:24 и 25:22.
Био је то прави дерби, јер су
се састали ривали из врха табеле који претендују на висок
пласман и на крају шампионата. Гости су боље ушли у меч,
имали су предност већим делом првог сета. Када су повели

водили са 6:11, али домаћин је
из минута у минут бивао све
сигурнији. Поготову када је Саша Рајковић грудима укротио
један страховит смеч Новосађана... Ређали су се потом поени за Старчевце, освајали су
их Зиндовић, Познић, а тачку
на меч, баш као и у првом сету, ставио је одлични Немања
Дукић. Велике заслуге за нови
тријумф свакако иду и на адресу Немање Милетића, Ненада
Мадића, Јована Ковачића, али
и свих момака који су прошле
суботе носили дрес Борца.

БОДОВИ ОСТАЛИ У КУЛИ
Домаћини су гол одлуке постигли већ у петом минуту. Касније ће се испоставити да је то
био погодак вредан три бода,
иако су Данило Ковачевић и
његови саиграчи имали сијасет
прилика да изједначе резултат.
Железничар је у другом полувремену играо још офанзивније. Стезао је обруч око голмана Куљана, низао је шансе,
али лопта као да није желела у
гол. Лидер је био приморан да
се грчевито брани под налетима гостујућег тима и, на срећу
својих малобројних навијача
на стадиону „Милан Средановић” у Кули, успео је у томе и
тако сачувао прво место на табели.

Овог викенда

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ХАЈДУК
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА
До краја јесењег дела трке за
бодове у Српској лиги група „Војводина” остала су још два кола.
Панчевачка „дизелка” је прошлог викенда била можда и на
највећем искушењу до сада, јер
је у Кули одмерила снаге с Хајдуком, лидером на табели, који
је у досадашњем шампионату
претрпео само један пораз.
Момци које предводи тренер Горан Мрђа нису отишли
на ово гостовање с белом заставом. Напротив. Желели су
да се надигравају с ривалом кога многи већ виде у вишем рангу. И успели су у томе, али нису имали и довољно среће да у
Панчево понесу бар један бод:
Хајдук–Железничар 1:0 (0:0).

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

„Дизелка” је играла у саставу: Катанић, Ђорђевић, Јанкулов, Аничић, Радосављевић, Сарајлин, Павловић, Шобат, Лукић, Ковачевић и Трипковић,
а прилику су добили и Спасковски и Станојковић.
По сле пет на е сте рун де у
српсколигашкој „Војводини”
Железничар заузима пето место на првенственој табели,
са 24 бода. Наредног викенда, у претпоследњем колу, али
и последњем пред својим навијачима ове године, „дизелка” се састаје с Бачком 1901
из Суботице. Утакмица се игра
у не де љу, 18. но вем бра, на
СЦ-у „Младост”, а почиње у
13 сати.

Фуд ба ле ри Мла до сти из
Омољице обрадовали су своје
навијаче у 13. колу Војвођанске лиге група „Исток”. Тим
који предводи тренер Марјан
Спасић гостовао је у Белој Цркви, одакле се вратио са сва
три бода: БАК–Младост 2:4
(1:4).
По бед ник је био по знат
већ у пр вом по лу вре ме ну,
ка да су го сти по сти гли че ти ри по гот ка. Стрел ци за
Мла дост би ли су Пе ште рац,
Пе тро вић (два пу та) и Ја ко вље вић.
У претпоследњем колу јесењег дела првенства Младост у
недељу, 18. новембра, у Омољици дочекује Слогу.

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА

1:3

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – НОВИ САД

3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАНОНИЈА

2:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–МОКРИН
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–ИНЂИЈА
Долово: ДОЛОВО – Н. ПАЗОВА

26:23
27:28

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – НАФТАГАС

32:23

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
С. Пазова: ДУНАВ–ТАМИШ

83:82

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ОМЛАДИНАЦ

50:69

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ – РУ КОШ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН
Панчево: ДИНАМО–ШИМАНОВЦИ

73:78
89:88
80:79

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Кула: ХАЈДУК–ЖЕЛЕЗНИЧАР

1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Црква: БАК–МЛАДОСТ

2:4

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ДОЛИНА
Гај: ПАРТИЗАН–СТРЕЛА
Старчево: БОРАЦ–РАДНИЧКИ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДУНАВ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (У)

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

ШАХОВСКИ КУТАК

„ВЕПРОВИ” ШАМПИОНИ ДРЖАВЕ
Пе тар Новаковић се окитио
сребром, а бронзе су заслужили Дамјан Мелиш и Марија
Пеневски.
Кристијан Лехни је тријумфовао и у Сремској Митровици на међународном турниру,
а Петар Новаковић и Алекса
Лехни освојили су бронзане медаље.
Немања Нишић се надметао
у Скопљу, где је освојио две
златне медаље.

Стране припремио

Александар
Живковић

донели су још један вредан резултат. Динамо је тако потврдио,
другу сезону заредом, да се у Панчеву игра добар рагби.
Под командом тренера Владимира Амбруша и Бошка Влаховића, шампиони државе постали
су: Стефан Драмићанин, Младен
Јокић, Давид Пал, Предраг Клинцов, Матеја Дајлић, Стефан Милевски, Андреј Барбул, Страхиња
Јокић, Милан Кузмановић, Александар Кркљуш, Иван Воштић,
Александар Пештерац, Никола
Ивановски, Милош Божић и Душан Гавриловић.

20:21

Кошарка

ЈУНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РАГБИЈУ
На завршном турниру Првенства Србије у рагбију, у конкуренцији јуниора, учествовали
су Панонија из Руме, београдска Црвена звезда и Динамо.
Популарни панчевачки „дивљи
вепрови” остварили су сјајан успех
и освојили титулу шампиона државе. Одлична игра и велико пожртвовање играча и стручног штаба

23:27

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Пожаревац: ПОЖАРЕВАЦ – ЖРК ПАНЧЕВО 27:30

Schumer
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лц6)
Избор Р. Радојевић

ЛЕПА ВЕСТ ЗА СВЕ ЉУБИТЕЉЕ КОЊИЧКОГ СПОРТА

ТРАДИЦИЈА СЕ ВРАТИЛА У СТАРЧЕВО

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

(Не)угодно
Постоје ситуације у којима се човек не осећа угодно.
Види и чује како се на улици двоје свађају.
Да ли да реагује? Или је то њихова ствар?
Ако је у питању насиље – мора да се умеша!
Или она у којој му није добро у сопственим ципелама.
Е, на свој живот непрестано треба да утиче!
Позитивно.
И да се онда угодно и удобно намести.

Веома добра организација
Надметала се грла
из целе Србије
После пет година паузе у недељу, 11.
новембра, у Старчеву је одржан касачки дан. Велики ентузијазам људи
из КК-а Старчевац и љубав према коњима вратили су лепу традицију у то
место, које се одувек и надалеко препознавало управо по узорним одгајивачима коња и сјајним такмичарима.
Одржане су четири трке, чији је покровитељ био Град Панчево, а да се у
Старчеву не заборављају легенде овог
спорта, сведочи и податак да су три трке
носиле називе по именима некадашњих
чланова и такмичара КК-а Старчевац.
– Били смо веома упорни и одлучни
у намери да оживимо нешто што је у
срећнија времена било заиста лепа традиција нашег места и шире околине. И
све је било на високом нивоу, а и време
нас је послужило. Захвалио бих свим
пријатељима и спонзорима из Старчева који су нам помогли у организацији
овог касачког дана, али пресудну улогу
за оживљавање трка у Старчеву одиграо је наш генерални покровитељ Град
Панчево – рекао је председник КК-а
Старчевац Горан Стаменковић.

На програму су биле четири касачке трке, а учествовала су 32 грла из:
Лесковца, Ниша, Пожаревца, Велике
Плане, Лозовика, Београда, Чачка,
Деспотова, Србобрана, Аде, Бечеја,
Суботице и Старчева.
Већ по традицији, Старчевци су називе трка дали по својим некада истакнутим члановима, па је публика
прошле недеље могла да види касаче
у три меморијалне трке, посвећене
др Јови Радовановићу, Крсти Васићу
и Здравку Ангелину, а четврта трка
носила је назив Града Панчева.
У првом надметању, на 1.600 метара, за сва грла од три године и старија, домаћег одгоја, са зарадом до 600
евра, које је носило назив Меморијал
„Крста Васић”, тријумфовала је Алегра, с возачем у сулкама Гораном Стаменковићем из Старчева. Други је
био Ериксон с возачем Тајдићем, а
трећа Атена, чијим је сулкама управљао Секе.
Друго касачко надметање недељног програма на старчевачком хиподрому носило је назив „Град Панчево”. Учествовала су грла од три године и старија, са зарадом до 2.500 евра.
Ово так мичење је било изу зетно
зани мљи во, јер је прво место освоји ло гр ло Га ла, с воза чем Ја ковом
Вујо ви ћем, а дру ги је био Ангоне,

чи јим сул ка ма је упра вљао Ја ко вљев отац Милан. Трећи је кроз циљ
прошао Холидеј, с воза чем Ђу ричићем.
Меморијал „Здравко Ангелин” био
је назив трећег надметања, у коме су
учествовала грла од три године и старија, домаћег одгоја, са зарадом до
1.125 евра.
У овој трци најбржи је био Алфа
Ромео, с возачем Остојићем, који је
тријумфовао испред Лукаса, чијим
сулкама је управљао такмичар Тасић,
и Доротеје, с возачем Чочићем. На
четврто место се пласирала Априлија
Горана Стаменковића.
Четврто и последње надметање звало се Меморијал „Др Јова Радовановић”, за сва грла од три године и старија.
Најбржи је био коњ Utsuri de Gerberoy, с возачем Вујовићем. Друго место је заузео Живојиновић, с грлом
Rite Kay, а трећи је био Clair de Lune,
чијим сулкама је управљао возач Ковачевић.
Награде за првопласиране у свим
тр ка ма из но си ле су по 20.000 ди на ра. Пла сман на дру го ме сто био
је вре дан упо ла ма ње, док је тре ћа
по зи ци ја до но си ла по шест, а че твр та по че ти ри хи ља де ди на ра.
А. Живковић

Слатко
Освета.
Ма, не, то је глупа фраза и асоцијација.
Слатко је када снимиш пар коме је добро.
Ту нико, осим благим осмехом, не треба да се умеша.
Не иду палачинке с киселим купусом.
Или реном.
Него направиш посластицу за себе.
И сладиш се и сам.

ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ ПАНЧЕВАЧКИХ РВАЧА

ЈОВАНА ВИЦЕШАМПИОНКА
У Шапцу је прошлог ви кен да одр жа но Пр вен ство Ср би је у рва њу,
слобод ним сти лом, у кон курен ци ји
ка дета.
У веома јакој конкуренцији Рвачки
клуб Динамо остварио је још један
изузетан успех. Иако најмлађа, Јова-

на Вићентић је успела да освоји сребрно одличје, изгубивши у финалу од
искусније ривалке с 5:4.
Предвођени тренером Миливојем
Тодосијевићем, боје РК-а Динамо бранили су и Михајло и Вељко Вујиновић.
А. Ж.

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ ЏУДИСТА

СТИГЛА НОВА ОДЛИЧЈА
Прошлог викенда је одржан међународни турнир за младе џудисте под
називом „Куп жандармерије”, на којем су клинци из нашег града имали
много успеха.
Екипу Динама су предводили тренери Љубомир Станишић и Миленко
Крајновић, а златне медаље су освојили Милица Секуловић, Ђорђе Јакимовски и Милош Стојановић. Сре-

Просветљење
бром су се окитили Урош Ђуришић,
Никола Мирковић и Матеја Зубовић,
а бронзе су зарадили Дејан Долинга,
Никола Митић и Милош Ђорђевић.
Такмичаре ЏК-а Панчево предводили су тренери Марко Атанасов и
Дарко Васиљевић.
Вук Вељковић је освојио највреднији
трофеј, а сребрне медаље су заслужили
Матеја Калинић и Нина Албијанић.

Када те дирају туђе судбине...
... али те највише занима сопственост.
Пошто ниси равнодушан...
... него здушан.
Када знаш да препознаш туђе задовољство...
... и ипак најјаче уживаш у свом.
То мора да је просветљење.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Марко Кукић,
гимназијалац:
– Ићи ћу да играм
фудбал, који иначе
тренирам. Спремаћу
биологију за контролни наредне недеље.

Стефан
Станковић,
гимназијалац:
– Овог викенда ћу ићи
на базен да играм
подводни хокеј и планирам да идем на једну представу.

Кристина Костић,
гимназијалка:
– У суботу преко дана ћу
учити, а увече ћу ићи на
журку код другарице. Недеља ће ми послужити за
одмор и читање лектире.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са ограниченом
одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик главног
и одговорног уредника: Александар Живковић • Редакција: Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Мирјана Марић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150
(редакција и огласи), 013/300-820 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415-05 код „Banca
Intesa” Панчево и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не
враћају • Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије
уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга:
marketing@pancevac-online.rs

