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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Пише: Синиша Трајковић

ОЧУВАТИ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
И ПОДРЖАТИ МЕДИЈЕ И ЦРКВЕ

Периферија
vs суштина
„Утицајно дело које је језичком
домишљатошћу истражило периферију и специфичности људског искуства”, пише у званичном образложењу Шведске
краљевске академије наука за
додељивање Нобелове награде
за књижевност Петеру Хандкеу.
Дакле, ради се о аргументима
најкомпетентнијег
могућег
стручног жирија на планети. И,
ради се о књижевности.
Али авај. Ко се не дознаје у
политику, политика се дознаје у
њега. Чак и ако се тај неко у њу
дознаје, политика се боље дознаје од њега у њега самог.
Чим је обзнањено да је Аустријанац најновији књижевни
бесмртник, кренуло је лудило.
Зашто? Јер је током деведесетих отворено подржавао српску
страну у сукобима у бившој Југославији и на Косову. У ствари, бранио је Милошевића, оног
никада неосуђеног српског ратног злочинца, посетио га у Хагу, говорио на његовој сахрани
у Пожаревцу.
Тако, Хашим Тачи, онај никада неоптужени потенцијални ратни злочинац, написа да је ова одлука „донела неизмерну бол
небројеним жртвама”, колега новинар с Косова Адријатик Кељменди додао је да је то „исто као
кад би писац који је прославио
Хитлера добио Нобелову награду за књижевност”, да би Шефик
Џаферовић, члан Председништва
БиХ, поентирао тиме да је „овом
срамотном одлуком” Академија
„изгубила морални компас”.
Ни нашем писцу Саши Илићу
одлука се не допада, али извукао
је поенту приче: „Нека културна
и књижевна инфраструктура у
Европи одлучила је да одвоји
Хандкеову књижевну страну од
његовог политичког ангажмана и
провокације с Милошевићем”.
Браво! Свако ко је прочитао, рецимо, Хандкеово „Небо над Берлином” или „Страх голмана од
једанаестерца” зна да је Нобелову награду за књижевност добио
писац, а не политички ангажовани контроверзни провокатор.
Хандке је и једно и друго.
Он сам је одавно рекао да је
1996. године дошао у Србију јер
је знао да је „немогуће да само
једна страна, један народ буде
крив за све”. Казао је и да одбија
да има став према Милошевићу,
али да би се „осећао као да сам
нешто важно пропустио да нисам био на његовој сахрани”.
Тривија: очух с којим је одрастао био је алкохоличар и насилник, кажу да то може да утиче на врсте креативности.
Важно: Хандке је генијалац!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 18. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Колико је захтеван ресор који у Покрајинској влади води Драгана Милошевић, покрајински секретар за
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, види се већ
из његовог назива. Три огромне и значајне области траже да се одговорна
особа њима потпуно посвети, а судећи по ономе што се може видети на
сајту Покрајинске владе и по речима
панчевачких посланика у војвођанском парламенту, Драгана Милошевић баш тако ради: свуда стиже, много зна и то знање примењује.
Разговарали смо с њом о медијима,
њиховом пројектном суфинансирању,
садржини њеног радног дана...
ПАНЧЕВАЦ: Какве су вам свакодневне обавезе? Шта вас на пословном
плану чини задовољном?
ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ: Састанци посвећени најважнијим темама из
свих области за које је задужен Секретаријат, оперативни рад са сарадницима на решавању актуелних проблема, припреме за седнице
Покрајинске владе, чији сам члан,
пријем гостију из земље и иностранства, обилазак институција и војвођанских градова и општина, присуство на културним манифестацијама
које се у њима организују... Посао је,
заиста, огроман, па ми се сваког дана
чини да ми недостаје понеки сат да
све урадим онако како желим. Сатисфакција за тај напор су помаци набоље које реално постижемо и одјек који то има у јавности. И, наравно,
ентузијазам не само мојих најближих
сарадника већ и свих других који у
томе учествују.
l Шта је приоритет у раду покрајинског секретара?
– Свака од области за које је задужен Секретаријат има своје одређене
приоритете. У области културе то су
обезбеђивање услова за нормално
функционисање установа културе чији смо ми оснивачи, попут, рецимо,
Српског народног позоришта, Музеја
Војводине или Покрајинског завода

Драгана Милошевић
за заштиту споменика културе. Ту је,
наравно, и очување наслеђа које чини културни идентитет овог дела Србије, пре свега оног чији значај превазилази не само покрајинске већ и
националне оквире. Илустрације ради, на листи непокретних културних
добара која су под различитим степеном заштите у Војводини налази се
759 објеката различите врсте. Заједно с нематеријалном културном баштином, реч је, очигледно, о заиста
богатом наслеђу које желимо да сачувамо у целини. Што директна, што
конкурсна подршка систему јавног
информисања, који у покрајини чини близу 300 медија, такође је један
од приоритета, а од формирања акту-

ВИ О ЛИ НИСТ КИ ЊА
Драгана Милошевић је рођена 15. марта 1983. године у Београду. По
образовању је дипломирани музичар – виолиниста. Завршила је Основну и Средњу музичку школу „Исидор Бајић” у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у том граду, у класи проф. Ирине Јавшили.
Запослена је као музички извођач – виолинисткиња у оркестру Опере
Српског народног позоришта. Стална је чланица Војвођанског симфонијског оркестра, Зрењанинске филхармоније, Суботичког симфонијског оркестра, Зрењанинског камерног оркестра и оркестра „Camerata
academica” из Новог Сада.
Учествовала је на бројним такмичењима, семинарима, концертима и
фестивалима и остварила значајне резултате и у солистичким наступима
и као члан многобројних оркестара и камерних ансамбала.
У политичкој каријери била је у два мандата одборница у Скупштини
града Новог Сада и посланица у два мандата у Скупштини АП Војводине.

Сунчање.
Овог октобра, у граду.
Снимио: Милан Шупица

елне Покрајинске владе у врх приоритета стављена је подршка црквама
и верским заједницама.
l Да ли је јавно информисање у АП
Војводини на задовољавајућем професионалном нивоу?
– После свих реформи које су рађене у претходним годинама и после
свих лутања и грешака и у тим реформама и моделима приватизације медија који су, у том периоду, примењивани, оно је, рекла бих, на могућем
професионалном нивоу. Данас систем
јавног информисања у покрајини чине, условно речено, три сегмента. Један су штампани медији на мањинским језицима чији су оснивачи
национални савети националних мањина, као што су „Мађар со”, „Либертатеа”, „Хлас људу” или „Руске слово”. Њих суфинансирамо директно,
за шта је претходне године издвојено
преко 278 милиона динара или пет
одсто више него 2017, па ти медији
релативно стабилно функционишу.
l Други сегмент је Радио-телевизија Војводине?
– Да, као регионални јавни сервис,
који се једним делом финансира из

републичког буџета, а другим из претплате коју плаћају грађани. Покрајина, дакле, ту није укључена, али оно
што је, после готово осамнаест година стварно неразумљивог, а рекла бих
и неопростивог нечињења наших
претходника, као један од првих пројеката покренула ова Покрајинска
влада, јесте градња нове зграде РТВа. Заједно је финансирамо ми и Влада Републике Србије уз подршку Града Новог Сада и градња напредује
изванредно. Пре нешто више од месец дана председник Покрајинске
владе Игор Мировић и ја обишли смо
градилиште. Извођачи радова су нам
рекли да ће зграда бити готова у новембру, што значи за само две и по
године од почетка радова. Изградња
објекта коштала је више од 3,2 милијарде динара. Тренутно је актуелна
јавна набавка за техничко-технолошко опремање зграде у вредности од
око 550 милиона динара. Ради се, пре
свега, о телевизијској и радијској студијској опреми и свему што је потребно за емитовање програма у најсавременијем формату.
l Шта чини трећи сегмент?
– Више од 250 штампаних, електронских и интернет медија, највећим делом на српском језику, који су
или у приватном власништву или су
им оснивачи организације цивилног
сектора. Том сегменту је, реално, најтеже, а једини начин на који држава,
па следствено томе и Покрајина може да му помогне, јесте пројектно суфинансирање. Имајући управо то на
уму, ми смо средства за пројектно суфинансирање тих медија с једва 15
милиона које смо затекли 2016. већ у
2017. години повећали на преко 60
милиона динара, дакле за четири пута. Тај ниво смо задржали и у 2018.
години, а у овој је он још виши.
l Имате ли повратне реакције у вези с пројектима који су добијали средства на конкурсима за суфинансирање медијских садржаја у Војводини?
Колико су квалитетни и да ли служе
сврси?
– Могу да говорим само о пројектима које суфинансира наш секретаријат и ту морам да укажем на две
ствари. Прва је да су комисије које ми
формирамо за оцену квалитета пројеката који стижу на наше конкурсе
веома компетенте и да се пројекти
оцењују искључиво на основу критеријума које је за то дефинисао Правилник о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Друга је да,
у складу с тим правилником, који је,
наравно, проистекао из Закона о јавном информисању и медијима, по истеку рока за реализацију сви носиоци

пројеката који су подржани – без изузетка – достављају наративне и финансијске извештаје, али и материјалне доказе да су ти пројекти заиста
и реализовани. Све то се веома пажљиво анализира и на основу тога

После огромних проблема
насталих због погрешног
модела приватизације који
су га, практично, довели
на ивицу опстанка,
„Дневник” као једини
дневни лист на српском
језику у Покрајини почео
је да се стабилизује.
оцењујемо да ли су пројекти реализовани на одговарајући начин. У последње три године нисмо имали случајеве у којима није било управо тако.
l Како бисте описали медијску сцену у покрајини? Да ли бисте неке медије издвојили као посебно добре?
– Не бих издвајала никога посебно,
али морам да изразим задовољство
што је, после огромних проблема насталих због погрешног модела приватизације који су га, практично, довели на ивицу опстанка, лист „Дневник”
као једини дневни лист на српском
језику у покрајини у сваком смислу
почео да се стабилизује. Исто важи и
за чињеницу да се значајан број регионалних и локалних листова, и поред
свих искушења, одржао, али и што је
та искушења претрајао и значајан број
ТВ и радио станица.
l Читате ли „Панчевац”?
– Наравно, јер је реч о једном од
најквалитетнијих регионалних листова, не само у Војводини. И радујем се
што сте успешно прошли кроз претходна турбулентна времена и, да тако кажем, сачували себе. Читам, с једнаким интересовањем, и друге
регионалне и локалне листове који се,
такође, и даље држе и обављају изузетно важну функцију информисања
својих заједница, попут „Зрењанина”,
„Сремских новина”, „Вршачке куле”,
„Суботичких новина”, „Сомборских
новина”... Још увек имају солидне тираже и држе висок професионални
ниво. У експанзији електронских медија и својеврсној експлозији интернета штампаним медијима одавно
предвиђају суморну будућност, али
сви ви заједно показујете да, изгледа,
ипак није баш тако.
С. Трајковић
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НАСИЉЕ МЕЂУ ДЕЦОМ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

НЕ МОГУ САМО ШКОЛЕ ДА РЕШЕ ПРОБЛЕМ

Завод „Панчевац”
први у свему

Још није решен проблем првака из ОШ „Васа Живковић” који туче своје другове из разреда, а већ је пристигла друга вест
о вршњачком насиљу: у суботу
су две девојчице пресреле трећу (14) док се враћала кући и
давиле је капуљачом и ударале
коленима у груди и стомак, због
„попреког погледа”!
Шта се то дешава с нашом децом и има ли лека за ову друштвену бољку?
Нашим законом јасно је дефинисано да је насиље и злостављање „сваки облик једанпут учињеног, односно поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за
последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља,
развоја и достојанства личности
детета/ученика или запосленог”.
Насиља има разног: вербалног, затим физичког насиља и
злостављања, јер вербални конфликти деце неретко прерастају у тучу. Будући да живимо у
ери мобилних уређаја, неретко у школама долази и до тзв.
електронског насиља, када деца злоупотребљавају информационе технологије (СМС, ММС,
чет, друштвене мреже и слично) да би повредили достојанство друге личности.
Свака школа има свој статут
и правилнике о мерама, начинима и поступцима заштите и

безбедности деце и ученика, о
дисциплинској и материјалној
одговорности и правилник о понашању у школи. Поред тога,
образовне установе су у обавези да дефинишу мере које се
односе на спречавање насиља у
школама и вртићима. Сваки

тивностима и помоћи коју могу да очекују од тима. Поред
тога, у обавези су да учествују у
обукама и пројектима за развијање компетенција запослених
у области насиља, злостављања
и занемаривања, али и да предлажу мере за превенцију.

вртић и школа, било основна,
било средња, мора имати тим
за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања и у његов рад укључени
су наставници, васпитачи, стручни сарадници, представници родитеља, локалне заједнице и
ученичког парламента итд.
Њихов задатак је да ураде
програм заштите и информаторе за децу и родитеље о ак-

С друге стране, разредне старешине морају сваке школске
године да подсете ученика и
родитеља о правима, обавезама и одговорностима, важним
информацијама у раду школе.
Према важећем закону, ако
постоји сумња или сазнање о
насиљу, злостављању и занемаривању детета и ученика у
породици, директор без одлагања обавештава полицију или

јавног тужиоца, који предузимају даље мере у складу са законом. Исто важи и за случај
када директор школе или вртића сумња да насилни догађај може имати елементе кривичног дела или прекршаја.
Школе и вртићи, дакле, имају механизме да решавају ове
проблеме – на располагању им
је читав спектар мера, али проблем настаје у њиховом спровођењу и у сарадњи с другим
институцијама које по природи свога посла морају бити
укључене у решавање таквих
конфликтних ситуација. Наиме, полиција и центар за социјални рад некада не схватају
озбиљно процене наставника,
а често и запослени у школама
избегавају да се упуштају у компликовану процедуру која подразумева активирање надлежних институција.
Све ово, ипак, само је стављање облога од камилице на
љуту рану.
Једино делотворно је хватање укоштац с коренима зла.
Јер агресију, осионост, безобразлук... деца усвајају из околине, копирајући своје родитеље, браћу и сестре, или особе с јавне сцене, којом у свим
сегментима доминира „ријалити” модел понашања.
А за деловање на њих школе
и остале сличне институције
су закасниле.
З. С.

ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Ево шта се догодило у Стаклари
Редакција „Панчевца” упутила је 27. сеп тем бра над ле жним покрајинским институцијама допис у којем је затражила информације о активностима инспекцијске службе у случају инцидента у бившој панчевачкој Стаклари када је 27. септембра грађане
Панчева непријатно изненадило куљање црног дима из
димњака.
У свом одговору „Панчевцу”
на чел ни ца по кра јин ске ин спекцијске службе Милка Стојановић, начелница Одељења
за кон тро лу ин ду стриј ских
објеката Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, обавештава грађане Панчева да
је покрајински инспектор за
заштиту животне средине 30.
септембра извршио ванредни,
теренски инспекцијски надзор

АПЕЛ

Резерве крви мале,
акција у среду
Током протекле недеље Институт за трансфузију крви
Србије саопштио је да су резерве крви смањене и апеловао на грађане да што пре
дају крв и помогну да се ова
ситуација што је могуће пре
стабилизује.
При ли ку да се ода зо ву
овом позиву Панчевке и Панчевци имаће у среду, 23. октобра од 9 до 12 сати, у просторијама Црвеног крста, у
Улици Жарка Зрењанина 15.
Поред редовних акција средом, у четвртак, 7. новембра, од 10 до 13 сати, биће
уприличена и једна ванредна, током које ће у Црвени
крст доћи ученици Гимназије и Економске школе како би дали крв. Тада могу да
дођу и сви остали којима тај
термин више одговара.
Крв могу дати све здраве
особе од 18 до 65 година, уколико задовоље критеријуме
након лабораторијског и лекарског прегледа, који се спроводи на лицу места.
Д. К.

на локацији која је у власништву новосадске фирме „Промист”, у Пр во мај ској 10 у

Панчеву (стара фабрика стакла Стаклара), по пријави грађана Панчева.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ АТП-а

Измене саобраћаја у Улици
Димитрија Туцовића до 15. марта 2020.
Пред у зе ће АТП оба ве шта ва
грађане да је 16. октобра почео да се примењује измењени
режим саобраћаја у Улици Димитрија Туцовића, због извођења радова на изградњи градског фекалног колектора – фаза 3, од Улице Моше Пијаде до
Книћанинове.
Како је за „Панчевац” рекао
Воја Савичић, руководилац сектора саобраћаја у АТП-у, извођач радова, предузеће „Градитељ НС” д. о. о. из Новог Сада,
најавило је да ће радови на изградњи колектора трајати најкасније до 15. марта 2020. године. То значи да се у периоду
од 16. октобра па све до марта
идуће године значајно мења
траса аутобуса на линијама које пролазе кроз Улицу Димитрија Туцовића.
Аутобуси на линијама 2, 3,
Качарево, Опово и Глогоњ од
16. октобра саобраћају кроз
град старом трасом до хотела
„Та миш”, а по том ули ца ма
Мо ше Пи ја де, Све тог Са ве,
Светозара Шемића и даље ста-

ром трасом. Уводе се привремена стајалишта у Улици Моше Пијаде испред кућног броја 26 (у смеру из центра града) и испред кућног броја 23а (у смеру ка центру града),
као и у Улици Светог Саве, и
то испред кућног броја 78 и
прекопута, код обданишта „Бубамара”. За измену путника
користиће се и већ постављено привремено стајалиште код
СУП-а.
У повратку ће аутобуси на
линијама за Качарево, Опово
и Глогоњ саобраћати трасом
Светозара Шемића – Светог Саве – Аутобуска станица, а трасе линија 2 и 3 у повратку су
исте као и у одласку.
Ау то бу си ко ји са о бра ћа ју
према Црепаји, Ковачици, Пади ни и Са мошу кретаће се
овом трасом: Аутобуска станица – Улица Светог Саве (кори сти ће се сва ста ја ли шта
осим код Дома омладине) –
Све то за ра Ше ми ћа, да би
одатле наставили уобичајеном
трасом.
Д. К.

„У току инспекцијског надзора је утврђено је да су радници ’Промиста’ чистили круг дворишта од дугогодишњег насталог отпада од грања, пластичне
амбалаже, пластичне фолије и
сличног, а потом сакупљени отпад спаљивали (термички третирали) у ложишту пећи ’питсбург’ (служила за производњу
стакла у некадашњем предузећу ’Стаклара Панчево’). Том
приликом дошло је до спаљивања остатака чађи у великом
димњаку наведеног ложишта,
које је изазвало појаву црног
дима изнад једног дела града
Панчева. Ватра је угашена за
кратко време, али се дим (беле
боје) видео до 17 часова”, стоји
у допису Милке Стојановић.
Како сама каже, на основу
утврђеног чињеничног стања, инспектор ће предузети мере и радње у оквиру своје надлежности.

МЕГАСПЕКТАКЛ

Светски куп
извајаних тела
Панче вач ки Фитнес-клуб
„Флекс”, који већ годинама

приређује међународна такмичења у фитнесу и боди-билдингу, уприличиће у суботу, 19. октобра, од 16 сати,
у дворани Културног центра
Панчева „World Golden Cup”.
У овом спектаклу до перфекције извајана тела представиће многобројни реномирани учесници из Шпаније, Италије, Турске, Молдавије, Украјине, као и из
свих земаља региона.
Улаз на овај несвакидашњи
догађај је бесплатан. Ј. Ф.

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

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

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

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

КОНЦЕПТ
„Сан летње ноћи” слави слободу, а ми се њоме не можемо похвалити, напротив. То је комад који је ода слободи љубави, слободи мисли, слободи јавно казане речи... Стављен у простор неслободе, какав је затвор, он
добија нове димензије. Судар света нужности (држава,
систем управљања) и света имагинације (театар, уметност) на неочекиваном месту, јер затворенице у затвору се баве тим сјајним комадом. Код Шекспира имате
простор двора, који је оличење државе, и простор чаробне шуме, која је место слободе, стваралаштва, имагинације. Ми овде уместо двора имамо затвор, а простор слободе постаје Шекспиров текст, односно простор мисли и креативности. Ако постоји простор неслободе, то је земља у којој ми живимо. Не треба бити
много дубокомислен па препознати метафору која повезује затворе и државе.
(Режисер Кокан Младеновић, „Блиц”, 10. октобар)
* * *
Током прве деценије након 2000. постојала је прилика
да се државе на Балкану реформишу, али то није урађено. Реформа и развој демократских институција нису
били довољно брзи. Можда није било довољно храбрости
да се тада крене у интензивнију изградњу демократских
институција, тако да су оне суштински направљене слабе
и као такве врло брзо су урушене. Осим овог локалног
оквира, на раст ауторитаризма на западном Балкану утицао је и међународни оквир, повратак ауторитаризма на
ово подручје има своје партнере и у свету.
(Професор Флоријан Бибер, „Нови магазин”, 10. октобар)
* * *
На Косову је веома важан дијалог између српске заједнице и Албанаца, важна је комуникација, али су, на неки
начин, и Срби и Албанци таоци политичке ситуације и
служе као објекат за поткусуривање. Без општег политичког консензуса, ми не можемо да се помиримо и политичари, уместо што дижу тензије, морају да пошаљу
јасну поруку да људи треба да живе заједно. Крајњи је
тренутак да се међусобно разумемо, јер је ово наш регион, који је мањи од неке регије у Канади. Ако не помажемо једни другима, не поштујемо међусобна права, али и
не реагујемо када се комшијама нешто лоше деси, ништа нећемо постићи.
(Новинар и публициста Идро Сефери, „ФоНет”, 13.
октобар)
* * *

* * *
Морамо да покушамо да повратимо добре академске
обичаје и да вратимо углед српским универзитетима.
То јесте патриотизам. Био сам члан комисије на докторским студијама Virginia Tech-a која је открила плагијат у раду кандидата. Одмах смо позвали кандидата,
предочили му доказе и саопштили му одлуку да га удаљавамо с факултета, без права да икада поново дође на
Virginia Polytechnic Institute and State University. Наш
разговор с кандидатом, предочавање доказа и саопштавање одлуке трајали су укупно пола сата. Такође смо саопштили кандидату да нећемо да покренемо кривични
поступак против њега због крађе туђе интелектуалне
својине.
(Академик Душан Теодоровић, „Ал Џазира”, 13. октобар)
* * *
Испричаћу вам једну причу. Једног сам јутра, док сам
кроз прозор моје куће гледала Каиро, одједном схватила
да су у јавном парку посекли све дрвеће и на месту на којем се оно налазило почели да зидају џамију. Осећала
сам се јадно, осећала сам да сам изгубила своју слободу,
јер нисам била укључена ни у једну јавну одлуку, и моја
слобода ми је одузета. Слобода значи учествовати у судбини овога света. Бити храбар значи изабрати истину,
или се сврстати уз њу без страха. И не размишљати о
сопственом интересу.
(Списатељица Селва Бакр, „Данас”, 6. октобар)
* * *
Национализам је, пре свега, параноја. Колективна и појединачна параноја. Као колективна параноја, она је последица зависти и страха, а изнад свега последица губљења индивидуалне свести; те према томе, колективна
параноја и није ништа друго до збир индивидуалних параноја доведен до пароксизма... Националиста је, по дефиницији, игнорант. Национализам је, дакле, линија мањег отпора, комоција. Националисти је лако, он зна, или
мисли да зна, своје вредности, своје, што ће рећи националне, што ће рећи вредности нације којој припада, етичке и политичке, а за остале се не интересује, не интересују га, пакао то су други (друге нације, друго племе). Њих
не треба ни проверавати. Националиста у другима види
искључиво себе – националисте. Позиција, рекосмо ли,
комотна. Страх и завист. Опредељење, ангажовање, које
не изискује труда.
In memoriam Данило Киш
(Сајт „Бука”, 15. октобар)

Петак, 18. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАД СТАО ИЗА ГАСТРОНОМИЈЕ
Подстицање
традиционално
добрих односа
двају народа
Заменик амбасадора
Словеније у Београду
отворио изложбу
Јубиларни пети међународни
гастрономски догађај „Наши
словеначки специјалитети” одржан је 12. октобра у просторијама МКУД-а „Петефи Шандор”. Присуствовало му је више од 120 учесника и гостију
из словеначких друштава из
Београда, Ковина, Вршца, Смедерева, Сремске Митровице и
Панчева, као и гости из Биотехничке школе из Птуја у Словенији.
Град Панчево представљали
су градски већник задужен за
културу Немања Ротар и помоћница градоначелника Марија Ђукановић.

Наши словеначки
специјалитети
Ротар је у име Градске управе
рекао да ова традиционална
манифестација шири мултикултуралност у нашем граду, у
коме у слози и пријатељству
жи ве при пад ни ци два де сет
шест етничких заједница. Додао је да словеначка заједница
у Панчеву активно учествује у
културном и јавном животу града и обогаћује га својим разноврсним програмима с циљем
про мо ви са ња
сло ве нач ке
културне баштине, историје и
традиције.
Пред сед ник На ци о нал ног
савета словеначке националне мањине у Србији Саша Вербич подвукао је да ова манифестација има посебан значај
за словеначку популацију у
Србији, јер поред окупљања
Словенаца и промовисања гастрономије подстиче дружење и сарадњу ученика и профе со ра сред њих шко ла из

Ученици угоститељских смерова школа из Вршца, Ковина, Птуја и Панчева
Србије и Словеније и традиционално добре односе двају
народа.
Тема овогодишњег ревијалног такмичења била је гастрономија словеначке регије Горењска. Наставник ЕШ „Паја
Маргановић” Синиша Наумовић координисао је рад кувара – ученика угоститељских
смерова школа из Вршца, Ковина, Птуја и Панчева. За услуживање гостију били су задуже ни уче ни ци ко но бар ског
сме ра пан че вач ке шко ле, а
начин на који су то чинили
оцењен је као веома професионалан. Професори и ђаци
из Би о тех нич ке шко ле из
Птуја у новембру ће у свом
граду бити домаћини Ковинцима и Панчевцима у узвратној посети.
Јосип Вебер, председник панчевачког Удружења Словенаца
„Логарска долина”, које је главни организатор догађаја, каже
да је манифестација протекла
у свечаној атмосфери и да је
одзив учесника био изузетан.
„Наше словеначке специјалитете” помогли су Канцеларија
за словеначку дијаспору из Љубљане, Национални савет словеначке националне мањине у
Србији, Град Панчево и неко-

лико панчевачких приватних
предузетника.

Возом кроз Словенију
Церемонији отварања изложбе
фотографија „Возом кроз Словенију” Блажа Кавчича и Јосипа Вебера, 9. октобра, у Галерији Железничког музеја у
Бе о гра ду, при су ство ва ли су
представници Амбасаде Републике Словеније у Београду,
дипломатског кора, српског
Министарства иностраних послова, Националног савета словеначке националне мањине
у Ср би ји, као и де ле га ци ја
посло вод ства „Сло ве нач ких
железница”, те чланови словеначких друштава из Београда, Пан че ва, Зре ња ни на и
Смеде ре ва и мно го број ни
железничари.
Изложбу је отворио заменик
амбасадора Словеније у Београду Роман Вајкслер, истакавши да је то лепа прилика да се
покажу природне лепоте Словеније, а и активност словеначке заједнице у Србији.
Генерални директор „Железница Србије” а. д. Горан Аџић
подсетио је на то да Железнички музеј ускоро прославља седамдесети рођендан и додао да
ор га ни зо ва ње ове из ло жбе

показује да железнице, поред
огромних улагања у инфраструктуру, улажу и у музеј односно културну баштину.
Саша Вербич је рекао да Национални савет и удружења
Словенаца из Београда и Панчева настоје да сачувају ширину и богатство сарадње Србије
и Словеније, а да железница
представља симбол повезивања и мост између земаља, језика и култура.
Коаутор изложбе Јосип Вебер казао је:
– Жеља нам је да вас поведемо на несвакидашње путовање возом кроз Словенију, да
се путем уметничких фотографија људима приближе живописни пејзажи Словеније и подстакну их на путовања. Циљ
изложбе је и повезивање људи,
стварање пријатељстава и разме на ет но ло шко-кул ту ро ло шких и других особености двају народа. Радује ме чињеница
да је ова изложба поред Београда до сада гостовала и у
Панчеву и Вршцу, где ју је видело више од 10.000 задовољних посетилаца.
Изложба „Возом кроз Словенију” биће отворена до 23.
октобра сваког радног дана од
9 до 16 сати.

АКЦИЈА БИВШИХ БОРАЦА

НОВИ САД

Сећање на погинуле ратне другове

Иновација
је моја
револуција

Крај споменика погинулима у
ратовима деведесетих у Градском парку представници бројних удружења бораца, ратних
војних инвалида и породица погинулих положили су венце и
цвеће 16. октобра, на дан када
је током двадесет четири сата
највише Панчеваца дало живот
у последњој деценији 20. века.
Новица Дукадиновски, председник Удружења ратних војних инвалида и породица погинулих бораца у ратовима од
1991. до 1999. године, рекао је
да је ове године било мало више оних што су дошли да одају почаст погинулима и додао:
– Сматрам да је и ово недовољан број, јер су људи у чију је
част подигнут споменик заслужили већу пажњу – они су за
ову државу и град дали нешто

највредније што су имали, дали
су своје животе. Сви они су из
Панчева и велика је грешка локалне самоуправе што се нико
у њено име данас није појавио.

ГРАД ИЗАБРАО ПОЉОЧУВАРЕ

Он жели да позове и младе
суграђане да се укључе у обележавање овог датума, како би
наставили традицију када старијих више не буде било.

У организацији Kанцеларије
за младе града Панчева двадесет четворо најбољих панчевачких средњошколаца је 9. октобра у згради Ректората у Новом Саду присуствовало великој конференцији „Иновација
– моја револуција”. Са ученицима је у главном граду Војводине био и Немања Ротар, члан
Градског већа задужен за културу и омладину.
Ученици и студенти су имали прилику да упознају успешне људе који раде у компани ја ма као што су „Епл” и
„Гугл”, као и да чују бројне друге иноваторе, уметнике и утицајне пословне људе.

ГРАДСКА УПРАВА

Пољочувар за 20,8 милиона Бесплатни уџбеници за Роме
Комисија Градске управе после спроведене јавне набавке
изабрала је 10. октобра фирму
која ће обављати пољочуварску службу у наредних годину
дана. Ради се о компанији „G4S
Secure Solutions” из Београда,
а њихова прихваћена понуда је
у висини од 20,8 милиона динара без ПДВ-а.
На конкурс се јавила само
још једна фирма – панчевачки „SAB Protection”. Понуда је
била нешто нижа, износила је

20,5 милиона динара без ПДВа, али је комисија нашла низ
замерки. Наиме, у званичном
документу стоји да „SAB Protection” није доставио захтевана средства финансијског
обезбеђења, тј. банкарску гаранцију, технички опис опреме издат од њеног произвођача, као ни копију цертификата за пружање услуга физичког обезбеђења.
Зато је посао добила једина
преостала фирма понуђач.

Буџетом Града Панчева ове године је опредељено 3.900.000
динара за куповину уџбеника за
Роме. Тако је настављена акција обезбеђивања бесплатних уџбеника за ромске ученике.
Овим програмом обухваћено
је 457 ученика ромске популације. Ради се о 294 ученика који похађају основну школу, 115
средњошколаца и 48 полазника предшколског програма. Миленко Чучковић, члан Градског
већа задужен за рад, запошља-

вање и социјалну политику, каже да на овај начин Град подстиче образовање Рома.
Уз то, Панчево је наградило
192 ромска ученика са по 4.000
динара за одличан и врло добар
успех у прошлој години.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ШТА ЋЕ БИТИ С „ПЕТРОХЕМИЈОМ”

САЈАМ КЊИГА

САМО СЕ ПРИЧА ДА РУСИ ДОЛАЗЕ

Панчево има свој штанд
на Београдском сајму

Противречне вести о
судбини нашег гиганта
Краткорочна политика
руководства НИС-а
Последњих дана престонички медији
доносили су противречне вести о томе да ли ће Руси купити панчевачку
„Петрохемију”. Дневни лист „Данас”
тврди да „Гаспром енергохолдинг”
није, а Новинска агенција „Бета” да
јесте – и то веома! – заинтересован да
повећа своје учешће у власништву нашег петрохемијског гиганта.
Али пођимо редом: прво је „Бета”
почетком октобра објавила да је председник Управног одбора „Гаспромњефта” Александар Ђуков у разговору са српским министром рударства
и енергетике Александром Антићем
на маргинама деветог Међународног
гасног форума у Санкт Петербургу
казао да „’Гаспромњефт’ има потенцијални интерес за учешће у изналажењу адекватног модалитета приватизације ’Петрохемије’”, а договорено је, како је саопштено, да Влада
Србије и та компанија интензивирају и кон кре ти зу ју раз го во ре о тој
компанији.
Затим је неколико дана касније
новинар листа „Данас”, позивајући
се на „добро обавештене изворе”, објавио да „Гаспромњефт” не планира
да купи панчевачку „Петрохемију”,
тврдећи да је „још у време преговора о куповини НИС-а руски државни гигант јасно ставио до знања да
га то постројење не интересује и да
до данас није промењен став по том
питању”.
Занимљиво је да је „Бета” информацију добила из Министарства рударства и енергетике, које иначе води дугогодишње преговоре с Русима
о преузимању „Петрохемије”.
Оно у чему су и једни и други у
праву, јесте да је „Гаспромњефт” као
власник НИС-а заинтересован за опстанак и добро пословање „Петрохемије”, јер та панчевачка компанија
умногоме доприноси позитивном пословном билансу руско-српског нафтног гиганта – „Петрохемија” купује
при мар ни бен зин ко ји про из во ди
пан че вач ка Ра фи не ри ја, а и ра финеријске отпадне воде обрађују се
у фа бри ци ко ја је у вла сни штву
„Петрохемије”.
Иначе, да подсетимо, НИС је власник 21 одсто, а држава има 76 одсто
ак ци ја „Пе тро хе ми је”. Али иа ко

„БЕЛИ ШТАП”

Рафинерија треба да
смањи производњу
бензина и да се одрекне
дела зараде, а да повећа
производњу сировине за
то нове постројење,
које би нашу фабрику
учинило атрактивном.
мањин ски вла сник, уз пре ћут ну
сагласност Владе, НИС је неформално преузео управљање ангажовањем
струч ња ка са ис ку ством из мул тинаци о нал них ком па ни ја и уна пређењем оперативне ефикасности
фабрике.
Један од мотива руске незаинтересованости за нашу „Петрохемију”
– „Панчевац” је о томе већ писао –

јесте неопходност изградње новог
постројења да би пословање у будућности било рентабилно. Други је тај
што „Гаспромњефт” у Русији, у сарадњи с Кинезима, већ гради велике
петрохемијске комплексе, рачунајући да ће се у догледној будућности
смањивати број аутомобила који користе класично гориво и да ће путевима владати електрична возила. У
тим новим постројењима биће прерађиван вишак нафте који ће се тада јавити.
Биће да је ипак најважније то што
се у случају наше „Петрохемије” јавља проблем обезбеђивања сировина
за њен рад. Недавно је Велимир Унковић, генерални директор, једном
енергетском порталу изјавио:
– У случају рафинеријско-петрохемијске прераде у Панчеву требало би
да први и најзначајнији корак буде
конфигурисање режима рада рафинеријског постројења за каталитички
крекинг (FCC), при чему би се на економски оправдан начин повећао исцрпак пропилена на терет крекованог

бензина у складу с тржишним потребама. Тако би се расположивост пропилена из панчевачких „Петрохемије” и Рафинерије повећала на око
200.000 тона годишње и тиме омогућила изградња фабрике полипропилена довољног капацитета.
То, у преводи, значи да Рафинерија треба да смањи производњу бензина и да се одрекне дела зараде, а да
повећа производњу сировине за то нове постројење, које би нашу фабрику
учинило атрактивном.
Будући да Руси и у једној и у другој
компанији доносе стратешке одлуке,
чудно је што НИС не окрену будућности и што део новца који већ улажу
у нове петрохемијске комплексе не
инвестирају код нас.
Без нових постројења „Петрохемија” неће преживети. Шта ће онда НИС?
Коме ће продавати сирови бензин и
полипропилен?
О свему овоме наша држава већ сада треба да води рачуна, јер то онда
неће бити проблем Руса.

ОДРЖАНО ТРАДИЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ВОЗАЧА У ЗРЕЊАНИНУ

Возачки изазов за све
Недавно је у Зрењанину одржано
традиционално такмичење професионалних возача Нафтне индустрије
Србије – „Возачки изазов”. Реч је о
традиционалној манифестацији која представља друштвено одговорну
активност НИС-а у сектору унапређивања безбедности саобраћаја, превен ци је са о бра ћај них не зго да и

Новина овогодишњег
„Возачког изазова” било
је такмичење возача
теретних возила на уским,
просторно ограниченим
локацијама, када до
изражаја долази вешто
управљање и прецизно
позиционирање возила.
повећања саобраћајне културе. Више од 100 такмичара надметало се у
вештини управљања путничким и теретним возилима и познавању саобраћајних прописа на НИС-овом полигону у Зрењанину, који је уређен
у складу са стандардима Европске
уније и конципиран за проверу спретности возача у различитим условима управљања возилом. Поред про-

Град Панчево ће и ове године, у
Хали 4, имати свој штанд на 64.
међународном београдском сајму
књига. Координатор наступа установа културе и других организација је Градска библиотека, а своја
издања представиће: Историјски
архив, Завод за заштиту споменика културе, Народни музеј, Културни центар, Дом омладине, Удружење књижевника и књижевних
преводилаца, Регионални центар
за таленте „Михајло Пупин” и Еврорегионални центар за развој друштва у мултиетничким срединама
„Ин медијас рес”.
Заједничка сајамска промоцију
у сали „Васко Попа” најављена је
за среду, 23. октобар, у 11 сати. На
њој ће учествовати аутори, уредници и представници издавача и
локалне самоуправе. У суботу, 26.
октобра, биће промовисано ново
издање ГБП, „Српске манастирске библиотеке до краја XVIII века” Жарка Војновића, а о том делу
говориће проф. др Гордана Стокић Симончић, рецензент, и Горан Траиловић, уредник и аутор.
На Градском штанду ће се наћи
периодичне публикације: „Читалиште: научни часопис за теорију и
праксу библиотекарства”, „Гласник
музеја Баната”, „Квартал” и „Пупин”, гласило Регионалног центра
за таленте.

фе си о нал них во за ча пут нич ких и
теретних возила „Нафтагас – Транспорта” и запослених у компанији,
на такмичењу су учествовали представници Војске Србије и подизвођа чи „Наф та гас – Тран спор та”, а
своје умеће показали су и возачи
аматери. Од прошле године и даме

возачи имају могућност да се окушају у полигонској вожњи.
У склопу овог догађаја организовано је такмичење у вештини претовара производних цеви у нафтној индустрији, такозваних тубинга, а учесници су били у прилици и да испробају
постављене тренажере и симулаторе.

Новина овогодишњег „Возачког изазова” било је такмичење возача теретних возила у форми „Water Challenge”, где су тестиране способности
и вештине управљања теретним возилом на уским, просторно ограниченим локацијама, када до изражаја
долази вешто управљање и прецизно
позиционирање возила, чиме су симулирани реални услови рада теретних возила.
НИС је један од највећих субјеката
безбедности у саобраћају, као компанија с великим бројем возила која свакодневно прелазе хиљаде километара. На овај начин, кроз теоријско тестирање и такмичење возача на полигону, а уједно кроз дружење и такмичарски дух, стављен је акценат на возаче као најбитније субјекте безбедности саобраћаја.
Брига о безбедности саобраћаја
представља перманентну активност
компаније. НИС тежи да постане лидер у овој области, што доказује едукацијом, провером знања професионалних возача и корисника службених возила, контролом и опремањем
транспортних средстава, као и континуираним мониторингом возила
(IVMS – In Vehicle Monitoring
System).
Резултат дугорочне компанијске посвећености безбедности у саобраћају
јесте да су возачи НИС-а унапредили
стил вожње и да их све мање учествује у саобраћајним незгодама и у кршењу саобраћајних прописа.

Препреке на улици
највећи проблем

Међуопштинска организација Савеза слепих Србије (МОСС) са седиштем у Панчеву обележила је
Светски дан слепих и слабовидих,
15. октобар, манифестацијом „Бели штап”, уприличеном дан раније, у понедељак, 14. октобра.
Чланови те организације том
приликом су пошли у шетњу улицама града, коју су завршили у
Градској управи. Тамо их је примио ресорни већник Миленко Чучковић, с којим су разговарали о
актуелним проблемима.
– Највећи проблем су нам препреке на које наилазимо било шетајући улицом, било у покушају да
стигнемо до неке институције, било када је реч о приступу визуелним и штампаним медијским садржајима. У Панчеву нам недостаје више звучних семафора. Уз то,
запошљавање постаје све већи проблем, јер с напретком друштва
изумиру занимања која слепе и
слабовиде особе могу да раде – рекао је Златибор Лазаров, председник МОСС Панчево.
Процењује се да на свету има
око 300 милиона слепих и слабовидих. Њихов дан установљен је
резолуцијом УН 1992. године и данас се обележава у приближно 200
држава.
Д. К.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РАНА З А Д У Ш У

(Не)склад
сима у које смо дуго времена
улагали себе и своја најдубља осећања. Промакне онај
први, упозоравајући немир
који указује на постојање емотивне пукотине у коју почиње да се урушава све што смо
сматрали вечним и недодирљивим. Сваки део у складном механизму веза и односа чврст је колико и најслабија карика у њему. Упорним
превиђањем слабости и одлагањем додатног напора за
превазилажење новонасталих
Пише: Марија Достић,
изазова несклад постаје све
психолог
израженији, све док не поДраги моји, сви смо прину- стане једино о чему размиђени да, и више пута на дан, шљамо.
Веома је болно када поусклађујемо жеље с могућностима, одлуке с потребама, стоји неусаглашеност оног
изазове са остварењима и та- што јесмо са оним што смо,
ко у бескрај. Као да нам је градећи се и прилагођавајусмисао постојања да будемо ћи се, постали. Таленти и
у сталној потрази за складом сврха постојања не могу остати
за у век
у нама и око
ућут ка ни не нас.
где у најдаљем
Веома често
кут ку би ћа.
не обра ћа мо
Осећај тескопажњу на небе и притиска
што што функ- Једино
у соп стве ној
ци о ни ше без ослушкивање себе
кожи поременапора. Подрати ће сли ку
зумевамо да је може да ућутка
свега што смо
једино тако и унутрашњи немир
сматрали исмогуће, уљуљ- и доведе до склада
правним. Бука ва мо се у
ку коју прави
једноличност и ума, тела и душе.
неостварено и
урав но те же недоречено не
ност, све док
се не деси нагло кочење, ис- чују други, а нама доноси непадање из колосека и губље- саницу и преиспитивање. Јење оријентације. Најчешће дино ослушкивање себе мокада најмање очекујемо, уве- же да ућутка унутрашњи нерени да је немогуће да не- мир и доведе до склада ума,
што што смо ушти мо ва ли тела и душе. Тек тада можепочне да се распада и да нас мо да уживамо у креирању
повлачи у непознате дубине сопствене симфоније зване
живот.
сопственог бића.
Бити у (не)складу или не,
Највише погађа несклад који избија у емотивним одно- одлука је, као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Карбокситерапија

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Карбокситерапија је нови интензивни, антиоксидантни и
ре ге не ри шу ћи ино ва ци о ни
третман бобицама гоџи, екстрактом ламинарије, гранулама корала, перфлуородекалином (трансдермални носилац кисеоника), пептидима,
витаминима, макро и микро
елементима.
Овај третман намењен је
свим типовима коже са знацима умора и стреса, а добро
решава и проблеме коже у вези са старењем. Посебно се
препоручује становницима великих градова, пушачима и
особама са сниженим имунитетом и куперозом. Ако се
уради само једном, даје одличан визуелни резултат, а
серија од три до пет третмана гарантује пролонгирани
регенеришући ефекат.
Посебно одабране компоненте неинвазивне карбокситерапије усмерене су на

Страну
припремила
Драгана

Кожан

побољшање лимфне дренаже
и елиминисање токсина, стимулисање имунолошке активности, елиминисање замора
мишића, побољшање дисања
ткива, појачање ћелијског метаболизма и побољшање текстуре и тургора коже.
Сви активни састојци који
улазе у састав препарата природног су порекла и не садрже вештачке мирисе и боје.
Кисеоник карбокситерапија
карактерише се високом концентрацијом активних састојака и користи се само у професионалној пракси.

Петак, 18. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРИРОДА ИМА ЛЕК ЗА СВЕ

КАКО ДА ОЧИ (П)ОСТАНУ ЗДРАВЕ
Оштећења вида постају учесталија после четрдесете, а након
шездесете достижу свој максимум. Превенција и редовни одласци на контроле код офталмолога кључни су фактори који ће ваше очи сачувати од проблема што долазе с годинама.
Ако се тегобе ипак јаве, у ризници природе има спаса.
Прве знаке очних обољења понекад је тешко приметити, па
се стога, уместо да чекамо да се
ствари закомпликују, саветује
да превентивно посетимо офталмолога једном годишње или
једном у години и по дана. Рано откривање може успорити
или зауставити развој болести.
Стога немојте игнорисати
симптоме и обратите се специјалисти ако имате тегобе као
што су проблеми са читањем,
слабији ноћни вид, теже привикавање с таме на светлост,
замор очију, главобоље, појава
двоструких слика, таласастих
ивица или светлећих кругова
или осећај притиска у оку.

Офталмолога превентивно посетите бар једном годишње
ковидост се данас може трајно
решити уз помоћ ласерске интервенције или уградњом интраокуларних сочива.

першуновог листа и да лишће притисак. Лечење је базирано
ставите преко ноћи на очи и на снижавању очног притиска,
повежете га газом или чистом а ако пацијент не реагује на
крпом. Ујутро у замраченој про- те ра пи ју, при бе га ва се опе рацији.
сторији скините повез. НаПомажу матичњак и вишња кон тога се умијте, а
Ипак, глауком се
Фактори ризика
не може у потпуУ терапији далековидости фи- затим у посуду наДа
ности излечити,
Показало се да одређени фак- тотерапеути препоручују да по лијте хладну вобисте се решили
али се мо же
тори ризика утичу на чешћу једну кашику ситно исецканог ду и у њу исце„кесица” испод очију и
др жа ти под
појаву тегоба са очима. Уколи- листа матичњака, цвета ками- ди те сок од
контролом
отечених капака, на
ко имате дијабетес или висок лице и цвета и листа видичка два већа ликрвни притисак, ако је у поро- прелијете са четири децилитра муна, па том
спорном пределу пола сата р е д о в н и м
узимањем
дици било случајева глаукома прокључале воде. Поклопите и водом испљудржите мешавину од две
терапије. Ваи макуларне дегенерације или оставите да одстоји два сата, скај те очи.
жно је наглакашичице киселе павлаке
ако радите посао који захтева па процедите и испирајте очи По на вљај те
сити да глаупосебно напрезање очију, онда ујутру, у подне и увече по не- док се стање
и кашичице изгњечених
ком не смете
не побољша.
имате разлог више да својим колико минута.
листова першуна.
за не ма ри ва ти,
Ако је ка та јер ако се болест
ракта настала на
не лечи, за само ненервној бази, пијте
колико година долази
чај од кора јабука. Три
кашике кора непрсканих јабу- до трајног губитка вида.
Лекови за депресију,
ка кувајте четири минута у пола ли тра во де. Пиј те по сле Чудотворнак купка
анксиозност, штитну
подне.
Седеће купке од раставића оджлезду и холестерол
личне су за снижавање очног
Глауком
могу повећати ризик
притиска. Понекад су толико
Глауком (зелена мрена) други делотворне да притисак пада
од очних обољења.
је најчешћи узрок слепила у већ за време купања.
свету, а због изостанка симпЗа једну купку потребно је
Пре спавања обавезно стави- тома, нарочито у почетку, на- 100 г осушене или око пола
очима пружите што више неге
те на очи по пет добро опраних зивају га „тихим убицом ви- кофе (2,5 литре) свеже биљке.
и споља и изнутра.
Очувању вашег вида допри- и свежих младих листова ви- да”. Подразумева пропадање Натапајте је преко ноћи у хладвидног нерва и нервних ној води. Наредног дана угрејнеће исхрана заснована на на- шања у доба цветања.
влакана мрежњаче, а те, процедите и додајте води
мирницама богатим лутеином, Држите их неколиВид
најчешће је пове- за купање, која треба да буде
омега 3 масним киселинама и ко сати. Ујутру доослабљен
зан с повишеним умерено топла. Купајте се двавитаминима А, Ц и Е. Агруми, бро оперите очи
оч ним при ти - десет минута и додајте с врезелено лиснато поврће, шарга- млаком чистом
напорним радом
ском (изнад 21 мена на време топлу воду како
репа, бели лук, ораси, масна уста ја лом во очију ојачајте соком
mmHg) проузро- бисте одржали температуру.
риба и јаја стога треба да буду дом. Те ра пи ја
од першуна и соком
кованим задржа- Просторија такође треба да буде сет
незаобилазан део ваше трпезе. тра је
вањем очне теч- де пријатно топла. Вода при
Далековидост, катаракта и дана.
од шаргарепе у
ности због запу- купању обавезно треба да поглауком неке су од најчешћих
односу 1 : 3.
ше них од вод них крива бубреге, док је срце изочних болести с којима се да- Катаракта
канала.
ван воде. После купања се ненас сусреће старија популација. Један од главних
Болест је прогресив- мојте обрисати, већ обуците баузро ка
сма ње не
Далековидост
на и неповратна, па су од демантил и још један сат миоштрине вида, али уједАко вам се дешава да књигу но и главни узрок појаве сле- пресудне важности редовни од- рујте у претходно загрејаном
или новине морате да удаљи- пила у свету, јесте катаракта ласци код офталмолога како кревету. Иста вода, угрејана,
те од себе да бисте могли да или замућење очног сочива. би се пратио интраокуларни користи се још две вечери.
прочитате текст, онда је гото- Због типичне сивобеле боје зево сигурно да патите од дале- нице карактеристичне за „зреЗЕЛЕНА АПОТЕКА
лу” катаракту, ова болест наковидости.
Старачка далековидост или зива се и сива мрена.
Најбољи начин лечења капрезбиопија је веома честа појава код особа у четрдесетим и таракте је операција којом се
педесетим годинама и сматра природно очно сочиво замесе једним од првих знакова ста- њује вештачким. Операција карења. Уколико вам се, уз то, таракте обавља се амбулантно
Ако патите од високог приочи брзо замарају, црвене су, у локалној анестезији, безболтиска, ево два лека из припатите од честих главобоља, на је и траје око пола сата, а
роде који вам, уз адекватисцрпљени сте и имате потре- опоравак није дужи од некону терапију и кориговање
бу за јачим светлом, онда не лико дана.
животних навика, могу бичасите часа: посетите офталти од користи у регулисамолога како би вам одредио Облоге од першуна
њу тог проблема.
диоптрију и дао наочаре или У случају катаракте, травари
Самељите 100 г ланеног
контактна сочива. Захваљују- саветују да добро оперете од
семена и сипајте га у поћи модерној медицини, дале- шест до осам листова свежег
суду с поклопцем, па прелијте са 180–200 мл прокључале воде и оставите поклоСО КО ВИ ЗА БО ЉИ ВИД
пљено да одстоји преко ноћи. Сутрадан у охлађену смесу
Боровнице важе за најбољи природдодајте 30 мл домаћег сирћета од дивљих јабука и крушака
и пустите да одстоји најдуже два сата. Након тога исецкајни лек за здравље очију, па их уврте на колутиће четири чена белог лука, па и то додајте у
стите у исхрану кад год је могуће.
мешавину и оставите да одстоји још два сата. Овај кашасти
Препоручује се да ради јачања
производ свакодневно конзумирајте 40 минута пре оброка
вида пијете сок од боровнице,
и 15 минута после оброка.
и то: пре доручка, ручка и
Бели лук можете припремити и у маслиновом уљу. Извечере по један децилитар
гњечите шест ченова белог лука, па у то додајте мало соли
или биљног зачина, две супене кашике маслиновог уља,
чистог природног сока, а наједну кафену кашичицу сирћета, мало воде, першуна и микон сваког оброка по два децилитра сока са шећером и лирођије. Овај лек мора бити у кашастој форми и треба га
муновим соком. Добро је пити и сок од наранџе или неког
конзумирати уз сваки оброк најдуже месец дана.
другог воћа богатог витаминима Ц и А.

Белим луком
против хипертензије

Карбокси третман се састоји од пуно масаже и уживања. Након скидања шминке
следи масажа кисеоник липогелом, који у себи садржи
и грануле бобица гоџи и коштица грожђа, па се истовремено уз масажу ради и пилинг како би се побољшали
дисање ткива и синтеза колагена. Потом се наноси хидрогел који покреће отпуштање
угљен-диоксида и напајање
ткива кисеоником. На крају
следи маска која напаја ћелије енергијом и активира
процесе ћелијског дисања.
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ТРАГОМ ВЕСТИ

ПАНЧЕВЦИ СУ НАЈПАМЕТНИЈИ У СРБИЈИ. ДА ИЛИ НЕ?
Вест објављена првих дана октобра колико је кратка, толико
је и лепа: Панчевци су најпаметнији у Србији!
Али колико је вест тачна?
И одговор је кратак: може
да буде, али не мора да значи...

Али шта заправо чланство у
„Менси” значи?
Горан Томин, психолог из
нашег града, координатор је
„Менсе” за Србију, и свакако
најкомпетентнији да на ово питање одговори.

којима је и „Менса” Србије. Једини услов за чланство у „Менси” је да решите њен тест логичке интелигенције и да на њему
освојите
број
бодова

зофска и друга убеђења, односно да чланови делују по својим
животним опредељењима, а удружење је само прилика више да
се сретну и комуницирају.
Ипак, постоји један принцип
који сви морају да

– Након учлањења не постоје никакве обавезе, већ могућности да се чланови укључе у
неку од многобројних активности које организују други
чланови. Активности постоје
на локалном, националном и
ме ђу на род ном ни воу. Члан

А ево у чему је ствар: октобар је месец када се у Европи тра ди ци о нал но
ор га ни зу ју те сти ра ња ин те ли ген ци је
за
чланство у организацији „Менса”.
На ши су гра ђа ни
већ годинама масовно излазе на ове

„испите” и показују одличне
резултате, па се тако десило
да неки медији објаве да су у
овој организацији Панчевци
најбројнији.
Истина је, испоставиће се,
мало другачија.

– „Менса” је латинска реч за
„округли сто”, а узета је за назив
међународног удружења како би
се истакао принцип да су у њему сви чланови равноправни.
Међународну „Менсу” чине националне организације, међу

изнад задате границе: да покажете да сте по показаној интелигенцији у горњих два одсто
човечанства – каже Горан Томин, наглашавајући да сви чланови „Менсе” задржавају своја
политичка, религијска, фило-

прихвате и поштују и он је записан и у Статуту удружења:
„Интелигенција треба да се користи за добробит човечанства,
због чега ’Менса’ Србије не сме
имати циљеве који су на штету
човечанства”.

Памет без знања мало вреди
Панчевац Милан Д. (41), програмер,
члан је „Менсе”, али ни многи његови
пријатељи не знају за то. У разговору за
наш лист чак нас је замолио да не објавимо његово презиме.
• Када и зашто си се пријавио на тестирање за „Менсу”?
– Одмах након одслуженог војног рока рођак ме је замолио да му правим
друштво кад је ишао на тестирање за
„Менсу”. До тада нисам чуо за ову организацију па ми је било интересантно да
видим о чему се ту ради.

• Јесу ли тестови били тешки?
– Тестови су изузетно једноставни,
нема текстуалних задатака, све је у сликама тако да га могу решавати и деца
која не знају да читају.
• Колико ти се живот променио
сазнањем да си у групи најпаметнијих
људи?
– Рекао сам да нисам имао неки посебан мотив да идем на тестирање, али морам да признам да су резултати, кад су
пристигли – чека се једно две недеље –
и те како утицали на моје самопоуздање.

„Мен се” има
могућност да приступи каналима комуникације других чланова националне или било које друге „Менсе” у свету. Могућности за учешће у активностима има заиста много, да би
било скоро немогуће набројати их све овом приликом – каже Горан Томин.
О феномену интелигенције
могло би нашироко да се расправља. Али за потребе овог
текста рецимо само да се „Менсиним” тестовима не тестира
ниво било каквог знања ни образовања – њих и неписмен човек може да решава равноправно с другима. Простије речено,
тестира се биолошки потенцијал нашег мозга, а то нема никакве додирне тачке са знањем.
Такође, тестови се прилагођавају свакој нацији посебно,
па се не може десити да некој
средини или цивилизацији више одговарају односно да неки
народ испадне паметнији, каже Горан Томин.
Становници наших простора показали су спремност да

се подвргну провери своје интелигенције још крајем осамде се тих го ди на, ка да је
„Менса” пр ви пут до шла у
Југославију.
Прва више него добро посећена тестирања одржана су у
Београду септембра 1988. године, а у наредне две године
ова мода захватила је и Сарајево, Љубљану, Загреб, Нови
Сад... Тадашња „Менса” Југославије имала је око 1,100 чланова и била на четвртом месту
у Европи по броју чланова.
После се дешавало шта се
дешавало – памети је било најмање – па се распала и „Менса” Југославије. Њени чланови
из Војводине основали су свој
клуб, а из њега је 1997. васкрсла „Менса” Југославије, уз помоћ пријатеља из Словачке, који су пристали да буду судије и
контролори тестирања...
„Менса” Панчево основана
је 6. новембра 2011. године и
од оснивања има подршку Градске управе Панчева.
Колико сада има чланова
„Менсе”, питали смо Горана
Томина, и где су у томе Панчевци?
– Доста људи на тесту постигне резултат који их квалификује за чланство у „Менси”,
али се они не учлане, јер само
желе да провере своје интелектуалне капацитете. „Менса” Србије има око 1.000 чланова,
али треба имати на уму да само у Београду постоји око 4.000
људи који су задовољили услов
за чланство. У Панчеву живе
194 особе са интелигенцијом
која их сврстава у горњих два
одсто становништва на планети – каже Томин.
Вест с почетка овог текста,
дакле, није тачна.
А опет: ко зна колико паметних Панчеваца седи код куће
и мрзи их да се тестирају?
Док се, дакле, не докаже супротно, нико не може да нам
одузме право да се сматрамо
најпаметнијима!
Р. Т.

Образовање није битно

Али треба знати да вам интелигенција
неће ништа посебно помоћи уколико
стално не радите на стицању знања и
искуства. Може вам само дати благу
предност у брзини учења или решавању
проблема, али искуство или знање никако не може да надокнади. Тест интелигенције свако може у потпуности да
реши, питање је само за које време, па
немојте мислити да неко може да уради
нешто што ви не можете. То није тачно,
само будите стрпљиви и упорни и успех
је загарантован!
М. М.

Како изгледа и како се решава тест
Тест се састоји од 36 задатака, поређаних од једноставнијих ка сложенијим, а сваки носи исти број поена.
У сваком задатку представљена је
шема од 3 x 3 квадрата. У осам од
њих је по једна проста геометријска
фигура, а у девето поље (у доњем десном углу) треба уписати једну од
осам понуђених фигура која логички
употпуњује шему.
Укупно време решавања је 40 минута. А ево како се решава.
Цртеж А
1. Гледано слева надесно, и у првом и у другом реду фигура се креће
у правцу сказаљке на сату. Одатле
следи да фигура у решењу треба да
буде окренута навише.
2. У сваком реду две фигуре су црне и једна жута. Одатле следи да фигура у решењу треба да буде жута.
3. Решење је жута фигура окренута
нагоре, односно број 6.
Решите сами цртеж Б.

Горан Томин
– Чланство „Менсе” Србије
око 67 чине мушкарци, а
око 33 одсто жена. Али треба имати на уму следеће:
до сада је, од краја осамдесетих година до данас, око
20.000 особа прошло тестове, а међу њима је било око
60 одсто мушкараца и око
40 одсто жена. Ови подаци
никако не говоре о разлици
у интелигенцији по половима, већ, као што видите,
о разлици у самој излазности на тест – каже Горан
Томин.
Чланова „Менсе” Србије,
као што је то уосталом
случај и са члановима било
које друге „Менсе” у свету,

објашњава Горан Томин,
има међу свим могућим
образовним профилима и
занимањима: од оних који
су завршили само основну
школу до доктора наука. Та
чињеница је само један у
низу показатеља да интелигенција, као урођени потенцијал, нема никакве везе
са степеном образовања.
Ко може да изађе на тест?
– Постоје три услова за долазак на тестирање: да кандидат има 17 или више
година, да се у последњих
годину дана није тестирао у
„Менси”, као и да се укупно
тестирао мање од три пута –
објашњава Горан Томин.

(Решење цртежа Б: У сваком реду су по две одвојене фигуре и њихов спој.
Решење је под 2.)
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Може ли се одложити
уплата доприноса
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БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ ПОЛАКО ОПАДА

ЗА ШИВАЧЕ ЋЕ УСКОРО БИТИ
НАЈВИШЕ ПОСЛА
Према подацима панчевачке филијале Националне службе за запошљавање (НСЗ), закључно с 30. септембром,
укупан број незапослених у јужном
Банату износио је 20.340, а у Панчеву
13.413 особа. Поређења ради, на исти
дан пре тачно годину дана у Јужнобанат ском окру гу по сао ни је има ло
23.805, а у Панчеву 15.861 особа.
Једна од мера које НСЗ спроводи с
циљем смањења незапослености јесу
обуке, односно доквалификације или
преквалификације за нека од занимања за којима на тржишту постоји
потреба. Распитали смо се какве су
обуке Панчевцима на располагању.

Нашој редакцији јавио се суграђанин
који пита да ли може да, због недостатка финансијских средстава, престане да самостално уплаћује допринос за пензијско осигурање и да ли
постоји могућност да накнадно надокнади неуплаћене доприносе.
У фонду ПИО кажу да за време док
имате својство осигураника по члану
15 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, не можете бити ослобођени обавезе плаћања доприноса,
будући да је она утврђена правоснажним решењем.
„Уколико више не желите да будете укључени у обавезно осигурање по
члану 15 Закона о ПИО, потребно је
да надлежној филијали Фонда под-

несете захтев за престанак осигурања
по овом основу, при чему ће вам својство осигураника престати с даном
за који се определите у захтеву. Ако
се допринос не плати у року од шест
месеци од дана доспелости, својство
осигураника престаје најраније с последњим даном за који је допринос
плаћен. Решење се доноси по службеној дужности, по добијању потврде од финансијске службе да лице
није платило допринос у року шест
месеци од доспелости. Ови осигураници не могу да изврше накнадне
уплате доприноса за период за који
допринос није плаћен шест месеци
од дана доспелости”, наводи се у одговору ПИО фонда.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Црна рупа

У панчевачкој филијали НСЗ-а од почетка године до данас реализован је
већи број обука, неке су у току, а још
две почињу ускоро. Oчекује се да ће
њи ма би ти об у хва ће но укуп но 37
незапослених.
– Годину смо започели едукативним програмима намењеним особама
са инвалидитетом. Дванаесторо људи
из ове категорије прошло је обуку за
административно-техничког секретара или основну информатичку обуку
по ЕCDL-у. У трећем кварталу ове године одржана је и обука за физичкотехничко обезбеђење за пет кандидата. Један од њих се већ запослио, док
ће двојица полазника почети да раде
по добијању лиценце – навела је Ивана
Мучибабић, сарадник за односе с јавношћу у овдашњој филијали НСЗ-а.

Где је највећа гужва
Према њеним речима, у јулу су кренуле још две обуке: за геронтодомаћице (10 лица) и пустовање вуне (седам лица), а 1. октобра стартовала је
обука за шиваче (10 лица).
– Шивачи ће након завршене обуке
имати велике шансе да одмах нађу
посао, будући да нам се јавио послодавац који покреће производњу и потребни су му управо радници тог профила. Надамо се да ћемо све полазнике по завршетку обуке запослити.
Пустовање, у народу познатије као
филцање вуне, јесте древна техника
од које се праве многи одевни и декоративни предмети као што су торбе,
шешири, капути, накит и папуче. Ова

Нови послодавац чека баш овај профил радника
интересантна обука биће реализована кроз неколико области, а наши
кандидати научиће да израђују и правилно одржавају и чувају предмете
од вуне, од најједоноставнијих па све
до оних крупнијих и захтевнијих –
рекла је Ивана Мучибабић.
Највеће интересовање незапослени
су, каже наша саговорница, показали
за обуку за геронтодомаћице будући
да оне релативно брзо налазе посао
како у Панчеву, тако и у Београду,
где постоји велики број приватних
домова за старе.

Пријавите се што пре
Ускоро ће у панчевачкој филијали
НСЗ-а кренути још две обуке намењене особама са инвалидитетом, и то
за масера и за административно-техничког секретара.
– Обе обуке предвиђене су за по пет
полазника и овом приликом позивамо све заинтересоване кандидате да
се што пре јаве свом саветнику, како
би се на време укључили у ове обуке –
нагласила је Ивана Мучибабић.
Национална служба за запошљавање посебну пажњу поклања програмима намењеним теже запошљивим
категоријама људи, међу којима су
управо и особе са инвалидитетом. За
њих по сто ји не ко ли ко ак ту ел них
програма запошљавања.

– Послодавац који на неодређено
време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства има право на
субвенцију зараде за ту особу, у периоду од дванаест месеци од дана подношења захтева, у висини до 75% укупних трошкова зараде с припадајућим
доприносима за обавезно социјално
осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу са
законом. Такође, имамо и две опције
за лица која имају други степен процењене радне способности: послодавцу
се за лице ангажовано на пружању
стручне помоћи рефундирају трошкови исплаћене зараде за пун фонд радних сати, односно сразмерно броју радних сати пружене стручне подршке новозапосленој особи са инвалидитетом
у односу на месечни фонд радних сати, у висини до 50.000 динара месечно, у трајању до дванаест месеци. Уз
то, рефундација трошкова прилагођавања радног места може се одобрити
послодавцу у једнократном износу до
400.000 динара по особи са инвалидитетом – истакла је Ивана Мучибабић.
Она је најавила да се за наредну годину такође очекују пакет финансијских мера за запошљавање, обука за
тржиште рада, као и нефинансијска
подршка за незапослена лица, што би
требало да додатно допринесе смањењу броја незапослених.

НАША АНКЕТА
Када се ова неуметничка инсталација у кругу у Градском парку појавила,
нико са сигурношћу не може да каже.
Знамо да је била ту овог и прошлог
лета. Посебно су њеног присуства свесни родитељи мале деце, јер су многе
дане и вечери (вечери поготово!) провели пазећи да им се клинци не саплету и не повреде играјући се и јурцајући, гле чуда, баш на месту предвиђеном за то – у Градском парку.
Иако је овај, чини се, лако решив
про блем из ни као у са мом ср цу

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Без струје делови Банатског
Новог Села и Панчева
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова, у понедељак, 21. октобра, од 8.30 до 10.30,
струје неће имати мештани Банатског Новог Села, и то они из дела
Улице ЈНА од Д. Обрадовића до краја села ка Владимировцу, затим 3.
октобра од Теслине до Б. Радичевића, 29. новембра од Д. Обрадовића
до В. Докне и Змај Јовине од 3. октобра до Н. револуције. Истог дана, од
9 до 13.30, искључење струје треба
да очекују Панчевци који живе у делу Синђелићеве од Ј. Максина до И.
Курјачког, затим Иве Курјачког од
Синђелићеве до краја ка Котежу и

Страну
припремила
Драгана

Кожан

НАША АНКЕТА: ДА ЛИ ГЛЕДАТЕ РИЈАЛИТИЈЕ?

града, рекло би се да се нико није
осетио надлежним за његово решавање. Од тренутка кад је створена
ова рупа, па све до дана данашњег,
променило се само једно: порастао
је њен пречник.
Никоме није јасно због чега та подеротина непрекидно расте уместо да
једноставно престане да постоји. Док
чекамо одговоре, остаје нам само да
се надамо да се ова црна рупетина
неће једнога дана толико проширити
да ћемо сви заједно нестати у њој.

Јовице Безуљевића од И. Курјачког
до Ј. Максина.
У уторак, 22. октобра, од 10 до 12
сати, напајање електричном енергијом биће обустављено у делу Улице
Стевана Шупљикца од броја 41 до
броја 53 и у Чумићевој 47 и 49.
У четвртак, 24. октобра, од 15.30
до 17 сати, струја ће бити искључена
у делу Улице Милоша Обреновића од
П. Сегединца до Стеријине, затим у
Стеријиној од броја 14 (парна страна) и од броја 17 (непарна страна) до
Улице М. Обреновића и у Улици Пере Сегединца, те на НИС-овој бензинској пумпи.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

Све најгоре на једном месту

Р. СИМИЋ

С. МАРЈАНОВ

Ријалити програми, тачније камером
забележене сцене из реалног живота
људи које се приказују гледаоцима
широм света, постали су познати још
пре три деценије.
Форма је замишљена са идејом да
јавности дозволи да провири кроз кључаоницу у стваран свет и емоције
обичних појединаца. Супротно првобитној идеји, данас у ријалитијима
тешко да има било чега стварног и
искреног, а ови програми су се претворили у сублимат свега онога што
никада не би требало да буде приказано на малим екранима. Но јасно је
да то има своје гледаоце. Да ли су
Панчевци међу њима?
РАДОВАН СИМИЋ, возач:
– Начин на који смо васпитани
потпуно је супротан од онога што
гледамо у ријалити емисијама. Рија ли ти је ван сва ке нор мал но сти.
Гледамо како се неко пљује, псује...
Кад налетим на такав садржај, искључим ТВ или одаберем други програм. Тај формат треба укинути. Млади ио на ко сва ко днев но мо гу да

Д. ТЕШИЋ

В. МАРКОВИЋ

„сретну” примитивизам на улици, не
видим за што би то гле да ли и на
телевизији.
САВЕТА МАРЈАНОВ, пензионерка:
– По мом мишљењу, требало би
скроз прекинути приказивање ријалитија, пре свега због младих и деце.
Све у вези с тим ми смета: и особе које су ту и читав тај концепт. Ја волим
научне и културне емисије.
ДЕНИС ТЕШИЋ, ауто-електричар:
– Током последњих пет или шест
година не гледам ТВ, немам уопште
телевизор. Никада не бих гледао ријалити. Црква то не подржава. Такве
програме би требало искоренити.
ВУКИЦА МАРКОВИЋ, предузетник:
– Не, не, не гледам ријалитије. Ништа не може да се научи из једног
програма такве врсте. То је забава за
беспослене. Ја бих то укинула скроз.
Ко има времена напретек или нема
ништа у глави, вероватно на тај начин троши сате. Ријалити је оличење
ствари које су испод сваке цене. Нисам

Н. ПАНТЕЛИН

В.ИЋИМОВСКИ

за такве програме, а не би требало да
буде ни омладина.
НИКОЛА ПАНТЕЛИН, пензионер:
– Не гледам ријалити-емисије. Против тога сам у потпуности. Евентуално такав садржај може да се приказује на некој кабловској телевизији, са ограниченим временом трајања, после поноћи. Када бих могао да
искључим те канале, учинио бих то.
Али, пазите, то су канали с националном фреквенцијом! Страшно! То
није наша реалност. Ријалити треба
да се снима на селу, где људи заиста
живе тешко. Тај ријалити нека се
прикаже.
ВЕСНА ИЋИМОВСКИ, економиста:
– Не гледам ријалитије, не знам ни
о чему се тачно ту ради. Немам мишљење о томе. Ако неко жели да гледа, нека гледа. Ми као појединци одговарамо за себе, свако засебно. Суздржана сам, немамо право да другима нешто бранимо и да утичемо на
њихову слободу избора.
Јелена Катана
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ АРХИТЕКТУРОМ

ГОСПОДАРИЦЕ И ГОСПОДАРИ ПРОСТОРА
Сваког дана пролазимо поред лепих
и мање лепих зграда, а не запитамо
се ни зашто се налазе на том месту
ни ко их је такве замислио... А свака
таква зграда и сваки парк имају своју
причу, која почиње од њихових идејних твораца.

Замрзнута музика
Миљан Радоњић (56) показао је интересовање за архитектуру још као
петогодишњак, а већ у тринаестој је
пројектовао камин у породичној викендици у Пешчари.

за покретне мостове... – прича Ненад
о својим почецима.
Он сматра да наглашавањем уметничке линије и естетике архитекте
подривају сопствену кредибилност и
повлаче се пред инжењерима, предузимачима, разним менаџерима и трговцима.
– Једини који има природну способност да сагледа различите аспекте
и све конце пројекта држи у рукама је
управо архитекта. Зато мислим да прича о уметности и машти архитеката
штети управо њима – каже Ненад.
Тренутно ради на пројектовању насеља за пензионере и централне станице метроа у Хамбургу. Прошле године је са својим тимом пројектовао највећи
и најсавременији казино у југоисточној Европи, на Новом Београду, затим ланац ресторана
здраве хране у Цириху и Базелу, Културни центар у Авганистану, стамбено-пословну кулу
у Дубаију...
Ненад је добитник награде
„Yourope” за пројекат амбасаде
ЕУ у Пекингу, која му је уручена у Европском парламенту у
Бриселу.

Печат времена
Бојан Грубанов (56) определио
се за архитектуру у средњој грађевинској школи. Каже да је тамо добио одличну припрему за
студије, а љубав према струци
Миљан Радоњић се јавила у међувремену.
– Могу да кажем да су нас на
– Када сам уписао факултет, нисам факултету хранили сујетом, па смо
баш тачно знао шта је архитектура. очекивали да ћемо радити све, а онда
Знао сам само да архитекте праве ку- за већину уследи разочарање када се
ће и то ми је било довољно. И данас у стварном животу то не деси – каже
ми је то доста... После сам много тога Бојан.
научио, али све у свему недовољно.
Завршио је факултет у вреМора да се учи стално. Али техноло- ме када је почео распад Југогије су ту последња ствар. Логика, славије, па тада већ није било
функција, лепота, склад, контекст – посла у државним фирмама.
то је битно – објашњава нам Миљан.
– Извесно време сам раСматра да је архитектура уметност дио као пројектант у беои цитира Фридриха Шелинга да је градској фирми преко сту„aрхитектура замрзнута музика”.
дентске задруге, али када је
– У архитектури је циљ соба, кућа, почела криза, нас су распуулица, кварт, насеље, град... Ако о то- стили. Био сам бачен у ваме мислиш, то и направиш. Ако ми- тру, почео сам да радим код
слиш о нечем другом, онда то друго и приватника. Затим сам убрнаправиш. Зато треба правити разли- зо са другарима основао једку између архитектуре и инвестицио- ну, па другу заједничку фирних пројеката. Као и у свим другим му, а од 2000. радим самообластима, свако треба да ради свој стално – прича Бојан.
посао. Кад је другачије, онда среће
У нашем граду је пројекнема! А новац, свеједно, дође и про- товао кафе у Народној бађе. Куће, и осећај пријатности које шти и Услужни центар Градизазивају, трају много дуже, понекад ске управе, као и више стами вековима. Баш као и музика или бених зграда за индивидуалсликарство – каже Миљан.
но и колективно становање.
Најдражи пројекти до сада су му
– Можда сам најпоноснији на тај
„Бизнис центар” у улици Солжењи- кафе у Народној башти, али има још
цина 23 у Москви и плажа Строгино, доста објеката које бих могао да изпр ва про јек то ва на јав на пла жа у двојим – каже Бојан.
Москви.
У стваралачком процесу ангажује
– „Бизнис центар” је фабрика грн- се цело биће.
чарије из 1832. и требало је много
– А на крају се види производ рада,
старог сачувати и много тога додати. готова зграда, и онда је то то. СтвоПлажа је престижна ствар – 7,2 хек- рио си трајну вредност и то је оно
тара није мало. Мора се рећи да је што те испуњава као човека – објаглавни урбаниста пројекта била Еле- шњава Бојан.
на Љвовна Бељајева, академик Руске
Сложеност свог посла објашњава
академије архитектуре и грађевин- овако:
– Изазов је направити објекат који
ских наука, а ја сам био главни архиће се уклопити у постојећу средину а
тект пројекта – прича Миљан.
Урадио је велики број пројеката у да има аутентичан израз и да при тоРусији, а жеља му је да пројектује јед- ме не буде превише препотентан у
ну станицу метроа у Москви. Каже да односу на архитектуру која га окрусу њихове станице чудо вештине, по- жује. И још да носи печат времена у
свећености, лепоте и тешког рада.
ком је изграђен – закључује.

Сви конци у рукама
Ненад Симић (43) заинтересовао се
за архитектуру једног недељног поподнева 1986. године.
– На телевизији је емитован филм
„Човек из Рија” са Жан-Полом Белмондом. Сцене снимане у Бразилији
обележиле су ме за читав живот – каже он.
Први његов пројекат била је кућица на дрвету у Делиблатској пешчари
коју је с братом направио током летњег распуста.
– Као клинац сам родитељима правио хаос по стану, јер га никада нисам посматрао у размери 1 на 1, као
стан, већ као макету града: јастуци
троседа су постајали трибине стадиона, књиге поређане једна на другу –
етаже небодера који су досезали до
лустера, конац ми је био челични кабл

Најлепши посао
Наташа Митрески (47) планирала је да упише медицину,
па онда биологију, али је сплетом животних околности ипак
отишла на припреме за полагање пријемног на Архитектонском факултету.
– Рођена сам у Долову и одрасла у кући која сада има статус заштићеног објекта. Могуће да је то несвесно утицало
на одабир моје професије –
каже Наташа.
Док није почела да студира, мислила је да су архитекте људи који праве куће, али
је убрзо схватила да, поред
стамбених објеката, архитекте пројектују и отворене просторе и разне друге занимљиве ствари.
– За време студија почела
сам да радим као испомоћ у
бироу Свете Мишковића. Дипломирала сам за време бомбардовања, на смеру урбанизам, и убрзо
после тога добила понуду да одем у
Катар. То се ипак није остварило, па
сам прихватила да радим у Заводу
за урбанизам. Тамо сам провела шеснаест година. Када се Дирекција
распала, решила сам да се осамосталим. Сада радим у простору „Геовизије”. Последње што се догодило је
да сам од једне немачке фирме која
је учествовала у изградњи ветропарка Чибук добила понуду да будем
надзор. То је нека трећа фаза у мом
професионалном развоју и сасвим
другачија од свега до сада – прича
нам Наташа.
Учествовала је у пројектовању кафеа „Галерија”, а њено идејно решење

Бојан Грубанов

за сређивање Трга слободе победило
је на градском конкурсу 2003. године. Заслужна је и за измене на тргу
код „Белих медведа”.
– Поносна сам на то што сам имала прилику да понудим своја решења
за сређивање двају тргова у мом граду. Жао ми је само што немамо ту
традицију да када нешто направимо,
то после и одржавамо. Трг слободе не
изгледа онако како сам га ја замислила, али он не припада мени, него
граду и не могу да утичем на то – објашњава Наташа.
Она додаје да је један од задатака
архитекте да прати трендове и да их
показује свету кроз своја решења.
– Док је радила фонтана на Тргу
слободе, она је могла да има 365 боја,
да се повеже са звуком и буде распевана. Такво решење се појавило исте године у Торину
на скупу архитеката који сам
посетила с колегама. То је
био велики успех, али изгледа да то нисмо успели да
препознамо овде на прави
начин. Требало је да буде као
јапански врт, без цвећа, само камен, вода и зеленило
које ће да прати симфонију
различитих облика... – занесено прича Наташа.
За њу је награда у послу
задовољство корисника простора који је испројектовала.
– Трудим се да наручиоцима максимално испуним
све што замисле, али им и
кажем кад нешто није добра
идеја. Мени је функционалНенад Симић ност на првом месту, а затим

Наташа Митрески
треба да буду испуњени и естетски
захтеви – објашњава Наташа.
Она мисли да је за архитекте важно да буду аутентични, да умеју да
осете простор и да га савладају.
– Наш посао пружа могућност разноликости. Увек је све ново и другачије, у томе је чар. Овај посао је најлепши на свету – закључује Наташа.

Урбаниста и џезер
Сава Михајловић (75) дипломирао је
на Архитектонском факултету, па затим магистрирао архитектуру и заштиту животне средине.
– Мој ујак је живео у Паризу и бавио се архитектуром. Имао сам идеју
да одем код њега, да тамо радим, али
више сам волео Панчево и Кнез Михаилову улицу – каже Сава.
Сматра да архитекта пре свега треба да има перцепцију простора, да га
држи у глави и да има способност да
замисли како ће изгледати с новим
објектом.
– Сада цртање није проблем, јер
постоје компјутерски програми који
олакшавају рад. Нама је, на пример,
на првој години факултета професор
задао да од шибица правимо неке
склопове, да бисмо вежбали вештину
замишљања простора – сећа се Сава.
У својој референтној листи има око
сто тридесет урбанистичких пројеката, планова парцелације и регулационих планова.
– Генерални урбанистички план
Панчева сам радио ја, кад сам био запослен у Општини. Сматра се да је
урбанизам сложенији него архитектура. Она барата простором који је
ограничен и релативно је малих димензија, док је урбанизам краљица у
нашој струци. Он види све, и шта је
около, споља и унутра – каже Сава.
С обзиром на то да се тада све радило ручно, његов Генерални урбанистички план Панчева чинило је шеснаест томова папира!

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Манастир
Деведесетих година про шлог
века Атанас Јовановић, ратни
фотограф стране
но винске
агенције, истовремено трага за
заробљеним братом на хрватском ратишту и
младалачком
љубављу коју није преболео. Да би
добио неопходне информације, мора да претражи Београд уздуж и
попреко, па је принуђен да се сусреће с домаћим и страним криминалцима, агентима обавештајних служби, корумпираним полицајцима, поквареним политичарима...
Два читаоца који до 23. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико често читате психолошке књиге?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Изгубљени
дневник
Џејн Остин
Много је прича и нагађања
о тајанственом
мушкарцу који је наводно
био Џејнина
велика љубав.
Шта ако се иза
не за бо рав них
ликова Дарсија, Вилобија и
Едварда Ферарса крије стваран човек, за којег
нико није знао јер је Џејн о њему
писала само у свом тајном дневнику? Пожутеле странице откривају
очаравајућу причу о љубави и страсти, одговарајући на вечито питање: како је једна уседелица, жена
којој се, по свему судећи, нико није
ни удварао – која никада није осетила ту чудесну везу ума и духа између мушкарца и жене – имала
смелости да пише о љубави и удварању, када их никада није искусила?
Два читаоца који до 23. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли сте некада писали
дневник?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Сава Михајловић
– Ништа није тешко када волиш то
што радиш, а ја сам волео свој посао
и уживао у њему – прича Сава.
Ипак, каже, највише је волео да
свира и пева у кафани.
– Имао сам обичај да, када дођем с
посла, прво седнем за клавир и одсвирам неколико ствари, па тек онда
може да се једе и све остало. Свирао
сам џез и неке традиционалне песме.
Понекад и на гитари. А писао сам и
објавио неке збирке поезије – прича
нам он.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
да ли је ово планета мушкараца.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Да, јесте, јер њихова реч је увек
последња: ’Да, драга, тако је’!”
060/6672...
„Створења која виђам по ријалити програмима и чињеница да
све више младих гледа у њих говоре ми да се полако претварамо у
планету мајмуна.” 062/2137...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање колико често читате психолошке књиге:
„Не читам психолошке књиге.
Али зато кад одем код психолога,
он ме чита као отворену књигу.”
063/3879...
„За мене су психолошке књиге
уџбеници моје деце. Пошто их не
отварају баш често, то баш неповољно утиче на моју психу. Симптоми су најизраженији после родитељског састанка.” 064/1717...
Д. К.
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КУЛТУРА

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ИВАН ИВАЧКОВИЋ, ПУБЛИЦИСТА

ИЗМЕЂУ КРАЈНОСТИ

Музика
Четвртак, 17. октобар, 19 сати, сцена Културног центра: концерт пијанисткиње Марије Бајалице.
Петак, 18. октобар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт „Iron Maiden” трибјут бенда „Rainmaker”.
Субота, 19. октобар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
ASAP журка.
Понедељак, 21. октобар, 19 сати, дворана Културног центра:
хуманитарни концерт КУД-а „Станко Пауновић” НИС–РНП.
Среда, 23. октобар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече
салсе.

Тематски програм
Четвртак, 17. октобар, 19 сати, Народни музеј: промоција
књиге „Како је полетела Српска Спарта” – прича о др Владимиру Алексићу, првом српском Икару, мр Милорада Илића.
Четвртак, 17. октобар, 20 сати, Дом омладине: изложба „Радови на папиру” Алфреда Пезеља.
Уторак, 22. октобар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: промоција романа Александра Бећића „Први чин”.
Уторак, 22. октобар, 20 сати, Дом омладине: предавање „Живот у Делиблатској пешчари” у школи цртања.
Среда, 23. октобар, 20 сати, читаоница Градске библиотеке:
јесењи књижевни сусрет румунских и српских песника с панчевачким поклоницима писане речи.

Представе
Уторак, 22. октобар, 19.30, дворана Културног центра: представа „Феликс” Дарка Бајића.

Изложбе
Среда, 23. октобар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: изложба „Сада и овде. Бити човек” Јелене и Марије
Аранђеловић.

МОЈ

избор

МОЈ

Изгубљени албум
Горан Траиловић,
уредник „Читалишта”
КЊИГА: Наш суграђанин Часлав Ђорђевић био је заљубљеник у старо Панчево. Пишући о личностима и дешавањима важним за стару варош, трагао је за некролозима као ризницом информација о тим особама и времену у којем су живеле. Када
нас је пре неколико година
напустио, нико му није посветио некролог, а заслужио
је. Користимо прилику да кажемо коју реч о његовим записима и „спасемо душу”. Поштоваоци Исидоре Секулић
и дан-данас трагају за књигом „Исидора у Панчеву”, коју је Заједница књижевника
Панчева објавила 1998. Пре
тачно две деценије исти издавач објавио је и његово дело „Панчево – сајамски град”,
посвећено великој Индустријско-пољопривредној изложби
отвореној средином августа
1905. у Народној башти. „Панчевац” у тексту посвећеном
скромном обележавању стогодишњице изложбе, 2005.
године, подсећа на ову књигу, али она као да је у међувремену заборављена и аутори који пишу о Великој изложби је, чини ми се, више
не наводе као важан и кредибилан извор.

Страну припремила

Мирјана
Марић

МУЗИКА: Када је о музици
реч, увек се сетим оног рашчупаног пилета које кроз целу стрип-таблу неког од аутора загребачке школе, из прошлог миленијума, иде дуж
зида на коме су графити и
име на гру па као што су
„Clash”, „Sex Pistols”, „Ramones”..., да би на крају потпуно
скр ха но уз дах ну ло: „I am
yesterday man”. Не бих се баш
враћао на истоимену песму
Криса Ендруза, али бих на
шездесете и Колтрејнов „Изгубљени албум”, снимљен у
години мог рођења. Мастертраке су уништене, али су загубљене копије, после више
деценија, пронађене и исти
студио у Њу Џерзију у коме
су настале објављује их 2018.
Педесет година после његове
смрти „The Lost Album”, на
велико изненађење, стиже на
листу топ 20 у Великој Британији, што није успело ниједном од његових бројних
албума. Дакле, у сусрет двадесет другом Панчевачком
џез фестивалу уз Колтрејна.

Нова књига новинара и публицисте Ивана Ивачковића, под
насловом „Између крајности”,
објављена је поводом четрдесетогодишњице издавања првог сингла групе „Азре”. На том
синглу нашле су се антологијске песме „Балкан” и „А шта
да радим”. Књига је део трилогије посвећене једном од најпопуларнијих бендова с простора бивше Југославије.
ПАНЧЕВАЦ: Прва од три ваше књиге инспирисане групом
„Азра” и њеним фронтменом
Џонијем Штулићем објављена
је ових дана. Од када пратите
тај бенд и колики утицај је на
вас имала њихова музика?
ИВАН ИВАЧКОВИЋ: Припадам генерацији која је расла
и сазревала уз „Азру”, тако да
сам их пратио од самог почетка, од сингла „Балкан” / „А шта
да радим”. Али морам да кажем и да је „Азра” расла и сазревала с нама. Моја генерација је масовно куповала „Азрине” плоче и карте за концерте,
начинивши ту групу популарном и утицајном. Џони Штулић би и без нас имао свој таленат, али не би стекао име.
Нема великог бенда без публике, као што нема ни великог
генерала без војске. Укратко,
могло би се казати да је „Азра”
променила наш живот, али и
да смо ми променили њену судбину. Без ње, наш дух би био
си ро ма шни ји, а без нас би
„Азра” остала анонимна.
l У уводу сте написали да
вас је на писање подстакла једна објава на друштвеној мрежи с рођенданском честитком
упућеном Џонију. Зашто је баш
то изазвало потребу да се бавите овом групом?
– Да, било је то за Џонијев
шездесет трећи рођендан. Помислио сам: боже, зар је већ
толико времена прошло? Зар
је могуће да смо сви заједно,
и Џони и ми, већ матори људи? Најпре сам пожелео да
испричам како је било некад,
у данима највеће „Азрине” славе. А онда се све претворило у
велики подухват који ће, ето,
стати у укупно три књиге. Изгледа да је Џонијева мегаломанија заразна, па сам и ја
решио да снимим троструки
албум (смех). Прва књига је,
дакле, изашла, друге две још
пишем.
l Књига „Између крајности”
на неки начин представља ретроспективу целокупног „Азриног” рада. Пуна је похвала, али
и прилично оштрих критика
на рачун Штулића.
– Тако је, мада бих ја много
више волео да није било разлога за те критике и да је Џони остао оно што је био почетком осамдесетих – срчан
човек великог дара и жара.
Али средином те деценије с
њим се десило нешто страшно
и он је тада постао нека друга
особа. Постао је човек који пише сирове, простачке стихове, човек лошег, повремено
кловновског хумора, огорчен
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човек који неуморно блати и
оцрњује свој пређашњи живот,
човек који вређа и напада кога стигне, а највише и најгрубље оне који су му највише
помогли и без којих никад не

би направио каријеру. На пример, сјајне људе и бриљантне
музичаре као што су некадашњи „Азрин” бубњар Борис
Лајнер и басиста Мишо Хрњак. Да ствар буде чуднија,
што се Штулић понашао горе,
смешни и штетни митови који су га представљали скоро
као натприродно биће бивали
су снажнији. То је добило неподношљиве размере и моја
намера је да се, онолико колико могу, томе супротставим.
То је тежак посао, али неко
мора да га обави, а ја сам предуго чекао да га обави неко
други. Не знам колико се у томе може успети, али мирно
спавам, јер сам овом књигом
дигао глас против једне страшне мистификације, састругао њене дебеле наслаге и показао Џонијев људски лик.
l Да ли сте некада срели
Џонија?
– Сретали смо се осамдесетих, али то су били успутни,
безначајни сусрети, једва их
се и сећам. Почео сам да радим као новинар годину или
две по што се „Азра” про славила, највише сам писао

управо о рок музици и гледао
сам да се држим на дистанци
од људи о којима пишем, пошто сам сматрао да би зближавање с њима штетило покушајима да пишем трезвено
и објективно. Са свега неколико људи из тог света сам се
спријатељио, али Џони није
био међу њима. Знате, мало
ко се отимао да се дружи или
ради интервјуе с њим. Он је
врло напоран човек. Било је
истинско задовољство слушати његову музику закључно с
„Кривим срастањем”, али не
и проводити време с њим.
l Да ли сте контактирали с
њим поводом ове књиге?
– Нисам, није било разлога.
Ово је мој осврт на његове и
„Азрине” плоче и то доба. Ја о
тим плочама мислим тако како мислим – неке су најбоље у
читавој историји југословенског рокенрола, друге су најгоре – и ту Џони нема шта да
тражи. Нажалост, њега је бесмислено звати и онда када за
тим има потребе. Од свих људи с којима можете разговарати о његовој каријери, он је
постао најмање компетентан.
Џони сасвим озбиљно мисли
да је највећи после „Битлса”.
Како и о чему да разговарате
са чо ве ком ко ји се бе та ко
доживљава?
l А како сте ви доживљавали „Азру” у њеним најбољим
годинама?
– Пре свега, Штулић је био
песник без премца. Он је у југословенски рокенрол унео поезију у којој је било дилановске интелигенције и морисоновског духа слободе. Музика
„Азре” – док је била трио, дакле док су поред Џонија у њој
свирали Борис и Мишо – такође је била изузетна. Та постава
је на вешт, паметан и оригиналан начин обједињавала рок,
фолк, поп, реге, рокабили, шансону... Била је то музика прве
класе. И најзад, „Азра” је, отприлике од 1979. до 1983, била истински манифест слободе. Њене песме биле су лозинке оних ко ји су се бо ри ли

против лицемерја и демагогије већ увелико склеротичног југословенског социјализма.
l Да ли је за читање ове књиге потребно „предзнање”, односно да ли треба имати барем не ки стаж у слу ша њу
„Азре”?
– Није. Мислим да је књигу
„Између крајности” могуће читати са интересовањем и задовољством чак и ако не знате
ништа о „Азри”. Штавише, мислим да она неког таквог може да заинтересује за „Азру” и
Штулића, односно за њихове
најбоље песме. Многи клинци
данас слушају другу и другачију музику, али можда ће ова
књига утицати на нечији укус.
Она не захтева предзнање јер,
кад пишем, увек имам на уму
реченицу Џејмса Рестона, некадашњег уредника и колумнисте „Њујорк тајмса”. Он је
рекао да је једна од тајни доброг новинарства у томе да,
кад пишете, то чините као да
причу причате неком малом
створењу које је склупчано у
ћошку и не зна ништа. Пишите – говорио је Рестон – као да
се некоме таквом обраћате.
Увек се тога држим, па сам тако писао и књигу „Између крајности”. Објаснио сам све што
је технички и физички било
могуће објаснити, а да не иде
науштрб динамике рукописа.
Тамо где то није било могуће,
рачунао сам на читаочеву радозналост и жељу да се додатно обавести. Заправо, рачунам
на „паметне и књишке људе”,
како је давних дана певао Џони Штулић. На оне који су разумели његову најважнију поруку с почетка осамдесетих –
да треба мислити својом, а не
ту ђом гла вом. Ра чу нам на
озбиљ не, пра ве по што ва о це
„Азре”, способне за објективну и критичку мисао, а не на
оне који се према Штулићу односе са слепим обожавањем.
Он се упорно залагао управо
против таквог слепила и може
бити да се и данас искрено грози обожавања и идолатрије.
Мирјана Марић

ФЕСТИВАЛ ХУМОРА И САТИРЕ

Панчевци гостовали у Темишвару
Афо ри сти чар Зо ран Т. По повић и списатељица Александра Филиповић из Панчева гостовали су у суботу, 12.
октобра, на позив Савеза Срба Ру му ни је, на сед мом
Фестивалу хумора и сатире
„Ла ло шки ше шир” у Те ми швару.
У програму су учествовали
и афористичар из Новог Сада
Ни нус Не сто ро вић, као и
румунски аутори Овидију Ефти ми је и Сер бу Ва си ле из
Букурешта.

– Фестивал је одлично организован, а гостопримство је било на високом нивоу. На челу
организације био је књижевник Горан Мракић из Темишвара. Публика је одлично реаговала на афоризме свих аутора и све време интерактивно
учествовала у програму – рекао је Зоран Т. Поповић.
Афоризми су читани двојезично, на српском и румунском језику. У програму је учествовао и бенд из Београда „Грбаве танге”.
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НАШ ГОСТ: ЉУБА БЕЧЕЈСКИ, ФИЛМСКИ СНИМАТЕЉ

ЗАПИСИ О СТАРОМ ПАНЧЕВУ

СВЕ ЈЕ ЗБИР СЛУЧАЈНО
ОДАБРАНИХ МОГУЋНОСТИ

Човек какав се
само једном рађа

Љуба Бечејски (70) рођен је у
Сакулама, у Панчеву је завршио основну школу и Гимназију, а студије камере у Букурешту. Радио је као сниматељ
у мађарској редакцији на ТВ
Нови Сад, био је и помоћник
уредника, а телевизијску каријеру завршио је као главни и
одговорни уредник документарног програма. Од 1993. године живи и ради у Букурешту.
ПАНЧЕВАЦ: Како се сећате
свог доласка у Панчево?
ЉУБА БЕЧЕЈСКИ: Рођен сам
1949. у селу Сакуле у Банату, а
1960. сам с родитељима дошао
у Панчево. То је био један од
кључних момената у мом животу, шок сеоског дечачића који се срео с великим градом.
Моји су преко лета купили кућу у граду, а ја сам у то време
био код тетке на селу. Када се
завршио распуст, дошао сам у
Панчево. Мајка ме је послала
у књижару да купим свеске за
школу и на повратку до куће
ухватио ме је изненадни пљусак. Дошао сам промрзао и мокар до голе коже, а мајка ме је
изгрдила што су ми покисле
свеске. То ми је био први сусрет с Панчевом. И осећање да
ме нико не разуме.
l У нашем граду сте завршили Гимназију?
– Био сам изузетно добар
ђак. Моји нису имали потребу
да брину, нису ни знали који
сам разред. Онда се десило нешто непријатно. Био сам председник омладине кад су нам
забранили да у школу долазимо у фармеркама. Мало непромишљено сам рекао: „Данас нам забрањујете да долазимо у фармеркама, а сутра
ћете да нам наредите да носимо црне кошуље”. Тада је уследила хајка на мене, јер су професори сматрали да сам их
оптужио да спроводе стаљинистички систем. Био сам чак
саслушан и у партијском комитету иако сам имао само
осамнаест година. Имао сам
среће што су моји другари били солидарни и нико није хтео
да ме оптужи и што новинари
„Панчевца” нису хтели да се
придруже хајци, јер сам у овом
листу у то време писао рубрику „Панчево некад и сад”. Ситуација се на срећу брзо смирила...
l Да ли сте већ у средњој
школи показивали склоност ка
уметности?
– Бавио сам се свим и свачим. Почео сам да свирам басгитару, па сам у „Абрашевићу”
постао део забавног оркестра.
Редовно смо свирали игранке
у Студентском. Мислим да је
за мене било добро што сам се
доста дружио са старијима, попут сликара Милета Ђорђевића, песника Габија Атаљанца и
драматурга Мише Николића.
Вртео сам се у кругу људи који
су били ликовни уметници, али
ја нисам имао дара за цртање.
Међутим, визуелизација ме је
одувек интересовала. Писао сам
и песме.
l Како сте отишли на студије у Букурешт?
– То се догодило стицајем
околности. Телевизија Нови
Сад имала је изузетну политику: програм је емитован на пет
језика, а они су давали стипендије за студирање у земљама где су ови језици били матерњи. Ја сам био на Технолошком факултету, који ме није
занимао, па сам одлучио да то
оставим и пријавим се на конкурс. Примили су ме и страшно сам се посвађао са оцем.
Мислио је да нећу завршити
факултет у иностранству као
што ни ов де ни сам Тех но -

лошки... Стипендију сам добио тек након завршетка припремне године, током које сам
учио језик, и то је била тешка
година, али сам прегурао. Кад
си млад, можеш све.

l Како памтите време студирања?
– Тамошња филмска академија била је веома цењена.
Имали смо сјајне услове: студио, особу ангажовану за расвету, костимографе, сценографе... Мада данас не волим
да се упуштам у постреволуционарне дискусије о чаушизму, морам да приметим да
људи имају кратко памћење.
Све гледају црно или бело, а
никада није све црно. Могу да
посведочим да је образовање
било у фокусу тог система и
да је било на изузетно високом нивоу. Ми смо ишли на
снимања с професорима који
су се активно бавили кинематографијом.
l Вратили сте се и запослили на ТВ Нови Сад?
– Ту се скупило седамдесетак људи придошлих са свих
страна, из свих тих земаља за
које смо имали стипендије.
Ми смо отуда донели и културе и менталитете, јер кад негде живиш четири-пет година, упијеш све, као сунђер. Међутим, од тих седамдесет, остало је само нас петоро. Кадровска политика је била таква да
су људи успевали по другим
основама, уопште им нису били потребни људи са академијом. Ушао сам у клинч с руководиоцима и једва су чекали
да ме шутну. А онда се све
окренуло!
Знате, ми сви мислимо да
сами доносимо одлуке и да
чврсто контролишемо ток судбине, а заправо је све само
збир случајно одабраних могућности. Те године је на телевизију из Немачке дошао
Желимир Жилник. Он је био
„проказани Жилник, црноталасаш”. Нису могли да га одбију јер је добио „Златног медведа” у Берлину, али су се
тру ди ли да му мак си мал но
отежају посао. Мене су поставили да будем његов сниматељ. Тако је почела наша сарадња, која је трајала преко
десет година.

са Жилником, затим и неки
моји филмови, као што је „Поклони чекања”. Стицајем околности дошао сам у посед збирке песама под тим називом –
директор душевне болнице у
Вршцу сакупио је песме ментално оболелих пацијената и
објавио књигу. Био сам фрапиран, и дан-данас памтим неке стихове. Мене је то толико
фасцинирало да сам морао да
направим филм. Разговарао
сам с директором у Вршцу.
Његова канцеларија је била на
спрату и он ме је довео до прозора и померио завесу. Рекао
ми је: „Је л’ видите ону капију
тамо? Та капија дели два света, али ја не знам да вам кажем који је нормалан”.
l На шта сте највише поносни?
– На своју ћерку. Она је моје
ремек-дело. Кад говоримо о деци, она су наставак нашег постојања и највећи успех.
l Сада повремено излажете
своје колаже?
– Од када сам се одселио у
Букурешт, не бавим се више
филмом, али за све то време
сам осећао неку потребу да се
изразим. Није ми било једноставно да савладам „Фотошоп”
(компјутерски програм за обраду фотографија – прим. нов.).
Опет једна чудна ствар, као дете сам прво слово написао на
табли кредом под светлом петролејке, а свој живот завршавам радећи у „Фотошопу”. Тај
технолошки шок је стравичан.
Ту сам нашао неки свој одушак.
Љуба Бечејски Немам намеру да градим каријеру, ово ми је само задовољсам дошао са академије, где ство и пражњење. Допада ми се
сањаш о Холивуду, то је било што ни од кога не зависим. У
отрежњујуће. Пробудио сам се филму то оптерећује, што сте
из студентског сна и стао чвр- увек зависни од новца, екипе
или од временских прилика.
сто са обе ноге на земљу.
l Колико је одрастање у Саl Шта је најдрагоценије што
сте научили од Жилника?
кулама утицало на ваш умет– Живот нас учи. Ви можете нички развој?
– Тај мој однос према визуседети за рачунаром и смишљати неки кадар, који креи- елном елементу потиче још из
ра ваша машта, али живот је детињства. Сакуле је село које
у пролеће, камного богатида се излије Таји. На пример,
миш, буде оппоследњег дакољено с три
на сни ма ња
стране водом.
филма „Плац
Када прође тај
мајстори” била Живот је много
први пролећни
је ужа сна ат - богатији од маште…
вал, вода се не
мосфера – ки- Снимам тај пејзаж
по вуче скроз
ша, бла то....
него остане
Сви напуштају који је празан, а из
ва шар, оста је позадине се појављује једна огромна
бара из међу
изрована леди- један дечак поред
Сакула, Ченте
на. Утроба зеи Фаркаждина.
мље изашла на којег скакуће бели
На средини буповршину. Пу- пас. Видим да га
де једна уска
стош! Снимам нечим дражи. Како
трака пешчане
тај пејзаж који
земље где су
је празан, а из нам се приближава,
виногради. Запозадине се по- схватамо да му је у
то што је била
ја вљу је је дан
руци мртав пацов.
тог облика,
де чак по ред
звала се Велико јег ска ку ће У том тренутку они
ка греда. Небели пас. Ви- излазе из кадра,
где крајем јудим да га неа
у
позадини
на би процвечим дражи. Катавали жути
ко нам се при- протутњи воз!
локвањи. Сакуближава, схвале је мало на
тамо да му је у
руци мртав пацов. У том тре- узвишици и с брега кад погленутку они излазе из кадра, а у даш, све је хром жуте боје, а
позадини протутњи воз! То ни- небо плаво. А како су чамци
смо смишљали... Важно је да ишли до тих винограда, остајаимаш моћ опажања и моћ брзе ле су црне бразде као нека грареакције. Ту је услов да ухва- фика. Просто невероватно! То
тиш ту врсту живота... Сви фил- су елементи који су мене окрумови Желимира Жилника има- живали, а и дан-данас их ноју тај документаристички ка- сим дубоко у себи. Након тога
рактер. Те докудраме су пре- би дошло време белих локварасле у жанр који се буквално ња... Равница је једна фасципорађао с нашим пројектима. нантна ствар. Човек има једну
дубоку праисконску везу с неl Који вам је период у каричим што је потиснуто одавно, а
јери најдражи?
– Не могу то да одредим што га је фактички натерало да
временски, већ по пројекти- истражују свет. Вечито је тежио
ма. Има неколико ствари у ко- да досегне линију, ту задњу лијима сам се добро осећао док нију хоризонта, а задње линије
сам их радио. То је филм „Ли- нема. Она се стално помера.
јепе жене пролазе кроз град”
Мирјана Марић
l Који сте први филм с њим
радили?
– „Плац мајстори”, сниман
на вашару у Шапцу. Четири
дана је падала киша, блато је
било до колена. За мене који

Чувени Панчевац Ђорђе Вајферт био је веома свестрана
личност. Готово да не постоји област у којој он на неки
начин није оставио трага. Био
је поштован индустријалац, банкар, истра жи вач, ко лекционар,
покровитељ
кул тур них
делатности, носилац бројних одликовања,
масон и велики добротвор.
Рођен је 15.
јуна 1850. у Панчеву. По пореклу је
био Немац из горње Аустрије, у души Србин, из чуве не пи вар ске по ро ди це.
Основну школу завршио је у
Немачкој, гимназију у Панчеву, да би на Трговачкој академији у Будимпешти дипломирао 1869. године. Завршио
је и велику пиварску школу у
Вајенштефану код Минхена.
По повратку у Србију заједно са оцем Игњатом зида
пивару на Смутековцу, данашњем Топчидерском брду, која је у то време била најмодернија на Балкану и највећа
по обиму производње. Након
завршетка изградње пивара
прелази у Ђорђеве руке.
У публикацији „Породица
Вајферт и пивара у Панчеву
1722/3–1923”, коју је 2014.
објавио Историјски архив у
Панчеву, аутор Феликс Милекер наводи да се Вајфертова пивара у Београду прочула широм Европе, те да је
он крајем 19. века био један
од најбогатијих људи у Србији. „Вајферт” пиво је два пута освојило златну медаљу за
квалитет на Светској изложби пива у Паризу, и то: 1889.
и 1900. године. Поред пиваре у Панчеву и Београду, Вајферт је био сувласник пивара у Сремској Митровици и
Нишу.
Овом великом човеку припадају и велике заслуге за
развој рударства крајем 19.
и почетком 20. века. Он је
поседовао неколико рудника: рудник живе на Авали,
„Свету Варвару” на реци Пек,
рудник мрког угља код Костолца, рудник каменог угља

у Подвису, златни мајдан у
Светој Ани, Борски рудник...
Као један од највећих индустријалаца у земљи, нашао
се и међу оснивачима Српске народне банке. Од
1883. до 1889. године био је вицегувернер, а
гувернер Народне банке
био је у два
наврата, и
то: од 1890.
до 1902. и
од 1912. до
1926. године. Након тога је изабран
за доживотног
по ча сног гу вер нера.
Био је и почасни председник Индустријске коморе, председник Новчаног завода „Београдска задруга”,
председник Управног одбора
Самосталне монополске управе Краљевине Србије и председник панчевачке Пучке банке. Основао је и инвалидски
фонд „Свети Ђорђе”. У добротворне сврхе поклањао је
имања. Финансирао је и изградњу болнице у Тиршовој
улици и зграде САНУ у Београду. У Панчеву је 1924. године саградио Римокатоличку жупну цркву Свете Ане и
порталну зграду на римокатоличком гробљу.
Био је и страствен колекционар. Своју веома вредну
ну ми зма тич ку збир ку од
14.000 примерака претежно
античког кованог новца поклонио је Народном музеју
Србије и Београдском универзитету. Музеју града Београда оставио је своју збирку
слика, скица и мапа старог
Београда, које је наследио од
оца. Често је говорио да „треба давати да би се опет стекло”.
Умро је 12. јануара 1937. у
Београду, у 87. години. Сахрањен је у Панчеву, у породичној гробници на римокатоличком гробљу, крај порте
коју је он сазидао. Нажалост,
није имао потомака. После
Другог светског рата његова
имовина је национализована.
Она је процењена на око 12
милијарди долара. Данас његов лик краси новчанице Народне банке Србије у апоенима од 1.000 динара.
Д. К.

IN ME MO RI AM

Слободан Јовановић
(1975–2019)
Познати панчевачки ди-џеј и продуцент Слоба Јовановић, препознатљив и као DJ Фела, изненада
је преминуо у ноћи између недеље и понедељка. Током дводеценијске каријере сврстао се својим ангажманом у најутицајније
и најпрепознатљивије панчевачке ди-џејеве. Део је ASAP организације од њеног оснивања.
Музику је почео да пушта на
Радио Панчеву током деведесетих. Радио је као тонац, затим је постао аутор музичких
емисија, да би дошао и до позиције музичког уредника
тада слушаног радија. Од 2016. године његов музички избор био је део програма омладинског интернет радија
Omnibusradio.net.
Паралелно је градио каријеру ди-џеја. Кренуо је од
клубова у свом Панчеву, а пошто су га, поред одличног
музичког укуса, красили шарм и духовитост, те пословна
способност и продорност, његова публика постајала је све
бројнија, па је наступао и у многим другим градовима и
на великим журкама на фестивалима. Наравно, Панчеву
се увек враћао, па је био чест хедлајнер у градским клубовима. Поред музике, бавио се и видео-едитингом.
Иако је имао проблема са срцем, Слоба је до последњег
дана био активан: две вечери пре одласка у вечност наступио је у „Аполу”. И тада је, као и увек, показао своје
умеће, па је добро презнојао поклонике његовог, урбаног
звука. Градски шмекер, заувек.
Сахрањен је 16. октобра на Новом гробљу у Панчеву.
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ПРВИ ОКТОБАР БИО ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ ДАН КАФЕ

ЦРНО И ГОРКО, А ПРИЈА
Кафа, црни напитак без којег
већина нас не може да започне
дан, најтраженија је роба на свету после нафте, али становници
Србије нису на врху лествице
кафопија. Могло би чак да се
каже да смо негде на дну средњег дела листе, с годишњом потрошњом од 4,41 килограма по
становнику. Шију нас Скандинавци, и многи други, али ако
је за утеху – много смо „бољи”
од Турака, који су с потрошњом
од 340 грама по становнику годишње изгубили право да се „турска кафа” и убудуће тако зове.
Они, наиме, преферирају чај.
Што се почетка тиче, поуздано се зна да се кафа, одакле
год да вуче порекло, није пила
пре 1450. године. Тада је почела њена употреба у Адену, граду у Јемену, а већ педесетак
година касније пије се и у Меки, затим у Каиру, па Истанбулу... Власти ће је, уосталом као
и сваку другу новотарију, забрањивати, па укидати забране, али за неких стотинак година кафа ће се одомаћити у
муслиманском свету. У Европу ће доћи преко Турске.
Један млетачки путописац бележи: „Турци стално седе и пију, јавно у дућанима и на друму, како простаци, тако и нају-

гледнији, некакву црну водицу,
врелу колико само могу да издрже, а она се добија од семена
кафе, за коју кажу да има моћ
да одржи човека будним”.
Места где се кафа служи за
новац, кафане, већ крајем 16.
века постојала су у више наших градова. Др Видоје Голубовић у својој књизи „Старе кафане Београда” каже да су још
1522. године Турци у једној
згради на Дорћолу отворили
кафану и у њој служили кафу.
Сарајево је прву кафану добило 1592. године, Лондон 1652,
две године доцније Марсељ, у
Бечу је отворена 1683. године,
а у Лајпцигу 1694. године.
Али сам израз „кафана” у Београду и Србији почиње да се
користи тек после 1738. године,
када су Турци сменили Аустријанце на власти. Голубовић, коме дугујемо захвалност за бројне податке из ове области, пише
да се у турским извештајима из
16. века описују београдски каравансараји и ханови. Ови први
били су свратишта, а ханови су
били комфорнији и служили за
боравак гостију више дана.
Путописац Кепер пише да су
се 1740. у Београду кафане делиле на оне у којима седе хришћани и оне у које долазе муслимани, а за „Црног орла” на

АРА БИ КА, РО БУ СТА И ОСТА ЛЕ
У свету постоје 73 врсте биљке кафе. Најпознатије су арабика и робуста. Најквалитетнија је арабика, која на светском
тржишту учествује са 70 одсто; њена арома има ноте карамеле, чоколаде и лешника и садржи од 0,8 до 1,7 одсто кофеина. Робуста даје већи принос, отпорнија је од арабике и
има већи проценат кофеина: од 1,5 до четири одсто. Израженијег је и горчијег укуса од арабике.
Брање кафе је пипав посао, па је за скупљање једног килограма потребно неколико сати.
За једну шољицу еспреса потребно је од седам до 7,5 грама кафе (зависи од врсте), односно 42 зрна (једна бобица
садржи два зрна).

Дорћолу, на углу данашњих улица Краља Петра и Душанове,
каже да је најбоља у граду. Није
имала столове, столице, ни клупе, већ миндерлуке прекривене
ћилимима, а таваница је била
толико ниска да гости нису могли да се усправе. Зидови су
били ишарани зеленом, црвеном, модром и наранџастом бојом, а на улазу је било постављено неколико крчага и ибрика. Кафана се налазила на спрату зграде коју су Аустријанци,
за свог вакта, користили за некакве војничке сврхе, па је на
јој био грб – орао, који Турци
нису дирали. Отуда и име...
Што се Панчева тиче, не зна
се ко је први отворио кафану.
Али да их је би ло кад и у

Београду, или само мало касније – било их је.
Не мач ки пу то пи сац гроф
Хофмансег, који је 11. јула 1794.
године ујутро допутовао војничком лађом из Земуна у Панчево, бележи у свом дневнику:
„У Панчеву има много добрих
гостионица, али су ове зато што
је био годишњи вашар, биле
препуне света”.
У почетку је била доступна
само имућнима, али је данас
допрла до свих кутака планете
и постала глобални феномен,
па је чак заслужила и свој празник, Међународни дан кафе,
који је прослављен 1. октобра.
Још 1587. године шеик Абд
ел Кадер надахнуто је срочио:
„Кафа је заједничко људско благо

и попут злата сваком човеку пружа осећај луксуза и отмености.
Тамо где кафу послужују, присутни су љупкост, дивота, пријатељство и срећа. Све бриге нестају у тренутку када шољица с
врелом кафом дотакне усне”.
Нису, међутим, у оно време
мислили тако.
На самом почетку 17. века
(1605. године) свет се поделио
на оне који су је волели и оне
коју су кафу сматрали „ђавољим напитком”. Ови други отишли су код папе Климента VIII и од њега затражили да је
снагом свог ауторитета забрани. Легенда каже да је папа затражио да, пре него што донесе
одлуку, проба кафу, а онда је,
после првог гутљаја, саопштио

да од забране неће бити ништа, него је вернике позвао да
кафу воле и шире.
У исто то време забрану кафе тражиле су и жене у Лондону, јер су им мужеви проводили време у кафанама, у које
оне нису имале приступ. Енглескињама је неко рекао да
кафа изазива мушку неплодност, па су од градских власти
тражиле да је забране и тако
спрече изумирање нације.
И у Турској је женама био
забрањен приступ у кафане.
Али при склапању брака младожења је морао да обећа да
жену никада неће оставити без
кафе, а кршење тог обећања
сматрано је легитимним разлогом за развод.
Р. Т.

УЛИЦА ВАСЕ ПЕЛАГИЋА

Српски просветитељ којег је Србија хапсила
У Србији 19. века није било
књиге која је више читана, и
већи утицај имала, од „Стварног народног учитеља” Васе Пелагића. Рачуна се да је само у
прве две деценије од објављивања 1879. године штампано
250.000 примерака, при чему
треба имати на уму да Срба тада укупно није било више од
три милиона! И да је већина
њих била неписмена!
Пелагић је рођен 1838. у босанској Посавини, а у Београду је упоред похађао гимназију и Богословију. После завршене гимназије, 1860. вратио
се у Брчко и три године службовао као учитељ, а затим је
на Московском универзитету
слушао предавања из медицине. Из Русије се вратио са идејама за национални препород
срспког народа. Уз подршку
српске владе 1866. оснива у
Бањалуци богословију, која је
представљала и прву средњу
школа у Босни и Херцеговини.
Добија монашки чин архимандрита, а три године касније,
после туче са Турцима у којој
је штитио своје ђаке, осуђен је
на 101 годину прогонства у Малу Азију. Залагањем Русије,
1871. враћа се у Србију, прихвата социјалистичке идеје Светозара Марковића и скида мантију, а српске власти га због
политичког рада неколико пута хапсе. У затвору, у Забели, и
умреће 1899. године.
За њим су остали бројни политички списи, али га је Србија упамтила по „Народном учитељу”. Једноставним, јасним језиком, разумљивим за широке
масе, Пелагић је исписао поуке о чувању здравља, као и

Теразије у време Васе Пелагића

Васа Пелагић
савете за вођење домаћинства
– од тога како треба сејати пшеницу, па до упутства за прављење сапуна за рубље, чишћење флека, и справљање вина
од купине.
За читаоце оног доба најважнији је био „лекарски одељак”, са описом многих боле-

сти, њиховим узроцима и последицама, и са практичним
упутствима за лечење народном медицином и употребом
лековитог биља. До данашњих
дана сачувано је око стотину
педесет писама која су Пелагићу слали његови читаоци: „За
доктора, његове рецепте и апо-

текарске фарбане водице потребно је неколико банака, што
сељак нема, и доста времена, а
овако помоћу твоје књиге излечи се брзо и јефтино”, пише
у једном од њих.
Пелагић је тврдио: „Чист ваздух крепи и оживљује не само
тело и здравље телесно, већ и

дух и памет... Ходајући у чистом ваздуху и радећи човек
треба да се навикне држати прси издигнути а ако је беспослен, руке на леђима спојити.”
Саветовао је да се ноћу спава
крај отворених прозора, да се
у стану не суши рубље и да се
стан једном недељно чисти. Истицао је важност телесног вежбања: „Без гимнастике би завладао застој у телу, а застој
доноси собом укоченост, млитавост и опадање.”
О храни, између осталог, у
„Учитељу” пише: “У новије доба више њих доказују да људи
могу живети без меса, и тад
да ће бити здравији и човечнији, но једући заклане лешине – месо”.
А препоруке онима који раде, као да су преписани из данашњих магазина: „Сваког сахата од седења устајати, мало
се прошетати и који комад собне гимнастике обавити”.

Ови са ве ти би ли су ра до
примани, а његове присталице су говориле:”Живимо по
Пелагићу!”

После туче са
Турцима у којој је
штитио своје ђаке,
осуђен је на
101 годину
прогонства у
Малу Азију.
„Читајући прогледасмо на
очи. Сад тек знамо шта смрди а
шта мирише”, стоји у јендом од
поменутих писама читалаца.
Једна краћа улица на Стрелишту носи Васе Пелагића
Р. Т.
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ОДРЖАНИ ДВАНАЕСТИ „ДАНИ МАЂАРСКЕ КУХИЊЕ”

СКОРЕНОВАЦ – ЕЛДОРАДО ЗА ГУРМАНЕ
Посетиоци су могли да
бирају специјалитете
из четрдесет котлића

вим чардаш чизмицама плени
од почетка ове манифестације, која је, према њеним речима, у међувремену постала велика атракција, па поред многобројних гостију из ближе или
даље околине, све је више и
гостију из иностранства, пре
свега из Мађарске, а ове године дошла је и група Немаца.

Учествовали
и Панчевци
Дванаести пут су протеклог викенда у оближњем Скореновцу приређени „Дани мађарске
кухиње”. Ударни дан била је
субота, 12. октобар, када су од
раног јутра становници поменутог места и бројни други кулинари почели да уређују штандове с храном. Недуго затим с
разних страна навалили су љубитељи пикантног укуса, а њихов једини проблем био је како да изаберу чиме ће обрадовати своја гурманска чула.
Најтраженије су биле „шпеције” „на кашику” које су се
крчкале у четрдесетак котлића, пре свега гулаши разних
„сорти”, попут говеђег, пилећег, свињског, овчијег, па и „дивљачког”, а није мањкало ни
других сланих и слатких ђаконија. Позитивној атмосфери
посебан зачин давала је и препознатљиво весела мађарска
музика.

Редови за лангош
Ипак, можда најдужи редови
формирани су испред тезги на
којима су продавани лангош и
киртеш колач, које су припрема ли чланови пан че вачког
МКУД-а „Петефи Шандор”. Њихов потпредседник Ерне Варга
каже да то удружење већ годинама долази код пријатеља из

Пуковничка котловина

Шармантна Илона и Месара „Пап”
обележили су манифестацију
Скореновца, првенствено како
би представили своју организацију, а када се све сабере и одузме, зараде готово да и нема.
Главни мајстори за чувени
лангош биле су Ана Колар, Жужана Варга, Вера Ранц и Магдалена Фораи. Она наводи да
је реч о тесту прженом у врелом уљу, на које се касније мажу павлака, сир трапист и надев од белог лука потопљеног
у сирће и уље. С друге стране
штанда вртео се популарни кир-

теш, надалеко познати колач у
облику ваљка, који је својим
вештим рукама припремала
Марија Ковач.
По традицији, сваке године
на углу главне раскрснице лоцирана је Месара „Пап”, која
је поново нудила традиционалне домаће месне кобасице, као
и такозване урке, прављене од
изнутрица и пиринча. Заштитно лице ове скореновачке фирме је Илона Сатмари. Она својим изгледом и препознатљи-

С друге стране је, за ову прилику незаобилазни Золтан Дани, чувени командант несаломиве јединице противваздушне
одбране наше војске која је
„скинула” невидљиви НАТО
авион, као и увек правио котловину, традиционални мађарски специјалитет у тањирастом котлићу.
– Са стране се пеку крменадле и кобасица, а у средини се
крчка поврће, и то што разноврсније – цвекла, шаргарепа,
першун, лук, паприка, парадајз
и, наравно, бели лук. Најбитније је да се маса добро укува и
сједини. Поред тога, правимо и
чипкасте крофне. Иначе, ова
манифестација је идеја мог брата Ернеа, коју сам здушно подржао. Поента је да се дружимо, забављамо и кувамо специјалитете којих нема на свакодневној трпези. Чини ми се да
је из године и годину гостију
све више, али је проблем то што
је становника нашег села све
мање, па готово да и нема ко да
кува. Пре неколико година било нас је три хиљаде, а сада једва око хиљаду – истиче легендарни пуковник у пензији.

ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ОСЛОБОЂЕЊА ГЛОГОЊА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Да сећање на жртве фашизма не избледи
Предавање одржао
историчар Срђан
Божовић
Поводом обележавања седамдесет пет година од ослобођења Панчева и околних места у
четвртак, 10. октобра, у глогоњском Дому културе историчар Срђан Божовић одржао је
занимљиво предавање на тему
„Отпор фашизму у Банату у току Другог светског рата”.
Догађај је почео приказивањем снимка масакра над недужним цивилима, забележеног
руком немачког ратног фотографа, десет дана од уласка војника Вермахта у наш град. Из
тог разлога, како је публици
предочено, у наш град је дошла
телевизија из Хамбурга, како
би од Божовића, који је и кустос

у Народном музеју Панчева, добила сведочења рођака оних које су нацисти погубили испред
православног гробља.
Историчар је, поред осталог,
навео да су борбе с нацистима
за ослобођење града биле же-

стоке, као и да је у њима изгубило живот сто двадесет црвеноармејаца и пет партизана.
У сам Глогоњ је 4. октобра
1944. једна совјетска јединица умарширала без испаљеног
метка.

У селу је било много не тако
познатих хероја, попут мештана Немаца, који су на почетку
рата спасавали Србе, док је на
крају било обратно, када су се
Швабе криле код комшија по
таванима да их не заробе руски
војници и не одведу у неки логор.
Божовић је одговарао и на
питања публике, од којих се
издвајају она у вези са Стратиштем и спасавањем америчких
пилота, а напоменуо је да за
време Другог светског рата није било организованих четничких формација на територији
Баната и Војводине.
Треба рећи да је овај историчар за своју књигу „Дивизија ’Принц Еуген’” материјал и
драгоцена сведочанства тражио и међу мештанима Глогоња који су преживели фашистичку окупацију.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Замењени су прозори на згради
Месне заједнице, као и на Дому културе, а на том објекту
ускоро ће почети реконструкција фасаде. Дечја недеља у
школи обележена је бројним
програмима, попут предавања о значају меда или позоришне представе „Маша и меда у борби против каријеса”.
Изложба уметничке фотографије аутора Владимира Червенке под називом „Необична прича” биће отворена у петак, 18. октобра, у 19 сати, у
галерији Ватрогасног дома.
Банатско Ново Село: Дом
културе ове недеље започиње
радове на предњем делу, за
када је планирана и санација
крова, то јест претрес и замена црепа. Комунално предузеће обавља ситне поправке
на водомерима.
Долово: Хуманитарни „Паб
квиз” приређен је у петак, 11.
октобра, када су прикупљани
прилози за помоћ у лечењу
Иване Станковић. Током Дечје недеље, у четвртак, 10. октобра, ђаци из нижих разреда посетили су Месну заједницу и Дом културе.
Глогоњ: Поводом Дечје недеље у четвртак, 10. октобра,
у Дому културе одржана је
представа „Доживљаји мачка
Тоше”, а потом и предавање
на тему „Отпор фашизму у
Војводини 1942. године”, када је говорио историчар Срђан Божовић. Теку припреме
за „Дане повртара”, који ће
бити одржани у недељу, 27.
октобра.
Иваново: Пријем првака у
Дечји савез приређен је у петак, 11. октобра, а ученици
виших разреда ишли су у биоскоп. Празник Цркве Светог
Венделина биће обележен у
недељу. 20. октобра, када ће
бити служена и света миса.
Јабука: Месна заједница је,
уз помоћ радника ЈКП-а „Водком”, поставила мобилијар за

седење на такозваној Марекс
плажи на Тамишу, а дуплом
клац ка ли цим обо га ће но је
игралиште у Машинској улици. Најмлађи погон Добровољног ватрогасног друштва
припрема се за такмичење наредног викенда. Жене из Месне заједнице, „Вод-кома” и
Дома културе самоиницијативно су посадиле цвеће у
жардињере испред зграде сеоске управе.
Ка ча ре во: У про сто ри ја ма
Удружења Македонаца „Вардар Качарево” у петак, 11. октобра, обележен је Дан устанка у Македонији уз предавање и дружење уз музику. Сутрадан су чланице Удружења
жена „Етно-кутак” гостовале
на манифестацији у Малом
Иђошу, а два дана касније и у
Ковачици.
Омољица: Асфалтирање Улице Јована Дучића завршено
је прошле недеље. У оквиру

Дечје недеље, ученици су, поред осталог, обишли Месну
заједницу, у којој су им предочени детаљи у вези са изградњом и уређењем села, док
су у просторијама комуналног предузећа слушали о екологији и рециклажи.
Старчево: Реконструисана је
пешачка стаза код локације
познате као „Лолиница”, а
протеклих дана спроведена је
ак ци ја од но ше ња ка ба стог
смећа. Концерт рок састава
„Елвис ЈР Куртовић” биће одржан у четвртак, 24. октобра,
од 21 сат, у Креативном културном клубу.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У ДОЛОВУ

„Паб квиз” за Ивану

ПРЕДСТАВЉАМО УДРУЖЕЊА ЖЕНА – „СОСЕ” ИЗ БРЕСТОВЦА (1)

Од ткања до помоћи хендикепираним особама
Међународни дан жена на селу обележава се од пре једанаест година сваког 15. октобра.
Ота да се и у на шој зе мљи
одржа ва ју раз не при го де, с
основним циљем да се назначе
улога и допринос припадница
нежнијег пола превасходно у
унапређењу пољопривредног и
руралног развоја.
У том погледу највећи допринос, без сумње, дају удружења жена, која функционишу у свих девет насељених места, па ће, поводом наведеног
празника, свако од њих бити
представљено у наредним бројевима „Панчевца”.
Актив жена „Сосе” основан је
2013. године у кафани брестовач ког До ма пен зи о не ра, а
пред сед ни ца тог удру же ња
Милка Чурић наводи да је све
почело необавезном изложбом
радова њених суграђанки.
– На старту нас је било петнаестак, а тај број је мање-ви-

Кутак брестовачког актива
ше остао исти до данас. Једни
одлазе, други долазе, а има и
нас који смо све време ту. Наравно, неки су активнији, док
неки тек повремено долазе. Већ
прве године успели смо да од
Дома културе добијемо просторију, коју смо адаптирали
уз помоћ Града Панчева, а наредне године купили смо разбој. Након тога смо почели да
приређујемо курсеве ткања, као
и обуке на тему израде пред-

мета у техникама декупаж или
квилинг, које су многе жене
прошле – истиче председница.
За уређивање просторија „Сосе” су ангажовале малтене цело село, а свако ко се разуме у
неку мајсторију свој део посла
одрадио је бесплатно.
– Утицале смо на то да што
више суграђана из ормана извади непотребне старе ствари,
које су нам послужиле као експонати. Рецимо, направили смо

етно-кухињу, чији елементи датирају од пре око сто година, а
имамо и исто толико старе столњаке, као и разне инструменте, попут бегеша или добоша –
каже Милка Чурић.
Она додаје да се чланице
обично окупљају петком, када
планирају разноврсне креативне, па и хуманитарне акције.
– Веома радо у своје активности укључујемо школску децу, јер у сваком разреду има по
неколико заинтересоване деце,
а највише пажње привукла им
је израда веза. Сaрађујемо и с
Црвеним крстом и другим волонтерским организацијама, од
којих смо успевали да добијамо помоћ за наше социјално
угрожене суграђанке, док смо,
примера ради, појединим женама оболелим од карцинома
обезбеђивали огрев. Придружили смо се и акцији „Чеп за хендикеп”, чији је циљ набавка помагала за оне којима је то неопходно – наводи ова „соса”.

Већ извесно време сваког викен да у до ло вач ком До му
кул ту ре одр жа ва се „Паб
квиз”. Иако идеја није оригинална, за сваку похвалу је
то што углавном млади житељи поменутог места креативно користе своје слободно време.
Ипак, у петак, 11. октобра,
они су отишли корак даље,
јер су, поред склоности ка забави и учењу, показали и племенитост. Наиме, тог дана,
поред забаве и такмичења у
знању, приређена је хуманитарна акција за помоћ у лечењу оболеле суграђанке Иване Станковић.
Позиву организатора одазвале су се екипе „Теткина
деца”, „Френдс”, „Хајнекен”,
„Основ ци”, „Ва жно је уче -

ствовати”, „Најслабија карика”, „Кефалице”, „Сунђер Боб
и звездице”, „Куала Лумпур”,
„Фолклораши”, „Јокс”, „Влада и голмани”, „Миле ЈНА” и
„По вра так
за кљу ча них
фрижидера”.
На крају је прикупљено близу 27.000 динара. Та сума
можда није огромна, али су
млади Доловци показали оно
најбитније – да имају велико
срце.
Акција ће бити настављена
све до ко нач ног Ива ни ног
оздрављења.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних џакова. Тел. 064/424-95-10.
(284117)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ фијат пунто,
2002, у добром стању.
063/771-15-68 (СМС)

ПРОДАЈЕМ два гардеробна двокрилна ормана,
јефтино. 064/134-62-62.
(283895)

ШКОДА фабија, караван,
2004, дизел, 195.000,
1.900 евра. 0622/251-669.
(284467)
ФОРД фијеста 1998. годиште, нерегистрован, још
један у деловима, цена договор, звати после 17 сати
+ 46769/207966 и
064/525-77-85. (283947)

ТЕЛЕВИЗОР грундинг 49
инча, смарт 4 К, гаранција
2021, 350 евра. 060/36488-00. (284001/р)
ДАЧИЈА логан 1.4, 2005,
клима, није регистрована.
064/587-50-24. (284321)
СТИЛО 1.6, 2004, петора
врата, атестиран плин,
власник. 064/587-50-24.
(284321)
ШЕВРОЛЕТ спарк, 2008, у
деловима. 064/587-50-24.
(284321)

ПУНТО 1.2, 2010, петора
врата, фул опрема, атеКЛИО 1.2, 2002, троје врастиран плин, власник.
та, регистрован годину.
064/130-36-02. (284321)
064/587-50-24. (284393)
ПРОДАЈЕМ опел астру каВЕКТРА 2001. годиште,
раван, 1.6, ензин, 2007.
2.0, регистрован до маја,
годиште. 060/525-41-07.
може замена за мањи.
(284336)
061/164-69-53. (284423)
ПОЛО 1.2, бензин, 2007,
ПУНТО 2005, регистрован, није увоз, 3.500 евра.
1.200 евра. 064/128-23-38. 064/196-41-81. (284335)
(284262)
ПУНТО 1.2, 8 в, 2009, 5 В,
металик сив, гаражиран,
одличан. 064/142-55-93.
НАЈПОВОЉНИЈЕ
(284353)

Бесплатна достава
на кућну адресу

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

(8/275978)

• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински коцка
• Ковински орах

061/176‐34‐08
РЕНО 5, 1998, одличан,
голф 1.3, 1991, одличан,
култиватор 506, точкови,
плуг, фреза. 064/956-0866. (284183)
ПРОДАЈЕМ шевролет калос, 1.2, 2006. годишрте,
изванредан. 064/458-7060. (284187)
ФИЈАТ мареа, година производње, 2002, кубикажа
1900, 110 кс. 062/801-9758. (284235)

КУПУЈЕМ возила до 500
евра, стање небитно, исплата најреалнија.
060/135-08-48, 063/83673-16. (284465)
КУПУЈЕМ возила, стање
небитно, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (284281)

АПАРАТИ
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видеокасета кквалитетно преснимавам на ДВД.
063/288-278. (284188)
ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, равна плоча, две
веш-машине, ТВ флипс.
063/158-27-50. (284417)

ПРОДАЈЕМ око педесет
стабала јаблана, бели, старих око тридесет година.
063/325-627, 063/341-880.
(284161)
ПРОДАЈЕМ дебелу свињу.
065/363-14-24. (284168)
ПРОДАЈЕМ мали фрижидер у гарантном року.
064/505-73-01. (284172)
ПРОДАЈЕМ електричну
машину за млевење меса и
топ за кобасице. 063/15493-91. (2841509
ПРОДАЈЕМ половну исправну веш-машину горење. 063/617-421. (284240)
ПРОДАЈЕМ термоакумулациону пећ 3.5 кв. ТВ
век, добро очуван.
066/310-029. (284251)

ВЕШ-МАШИНА, мини
шпорет, кухињски бојлер и
половни делови од веш-машина. Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (284255)
ПРОДАЈЕМ замрзивач 400
литара, пећ на плин.
013/601-281. (284418)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

САНДУЦИ од стакла, чамова даска. 062/400-285.
(283877)

ОТКУП и продаја половКУПУЈЕМ аутомобиле у
них телевизора. 064/564било ком стању, од 70 до
1.400 евра. 062/193-36-05. 14.14. (283711)
(283281)

САЛОНСКА гарнитура бидермајер, добро очувана и
стаклена витрина. Тел.
013/232-10-69. (284260)
ДАЈЕМ 17 коза и јарца за
8 прасића, просек 22 кг,
продајем и магарца. Могућ договор. 064/121-4365. (284190)
ПРОДАЈЕМ тучани шпорет
на чврсто гориво, 50 евра.
Тел. 060/163-35-95.
(284209)
ПРОДАЈЕМ гардеробер,
тоалетни сточић са огледалом, писаћи и компјутерски сто, витрину.
064/415-96-61. (284225)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

ГАРАЖЕ

• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

ПРОДАЈЕМ гаражу, на Котежу 2, вел. 2.5 са 5,2 м,
Тел 062/014-84-25 (СМС)

ПРОДАЈЕМ металну гаражу 5.20 х 2.60. Тел.
ЗАСТВА 101, регистрована 013/371-919, 064/159-35до априла, бела, исправна, 27. (284248)
35.000 динара. 063/422ГАРАЖУ у центру прода429. (284146)
јем или издајем, Браће ЈоСЕАТ кордоба, 1995, регистрован до маја 2020,
атест плина до 20223, одлично стање. 064/273-6062. (284375)

marketing@pancevac-online.rs

вановић 24. 064/190-3449. (284307)
ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1. Тел. 062/339-299.
(284447)

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара
062/873-19-80; 064/503-30-11
ПРОДАЈЕМ шпорет на дрва, пуромат, мењач ауди,
бојлер 10 л. 061/644-6207. (283922)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ од 4.5
кв. Тел. 062/873-62-98.
(284202)
ПРОДАЈЕМ кавезе за коке
носиље, товне пилиће, черупаљку, шурач, левке.
063/360-165. (283850)

БУРАД, нова, храстова,
култиватор дизел 8 коња,
кауч, ново. 064/450-585.
(284229)
ПРОДАЈЕМ двосед, тросед
и фотељу. 064/134-26-40.
ГРЕЈАЛИЦА електроник,
ростфрај шерпе комплет,
машина за резанце, фотеље. 064/955-51-85.
(284303)

ПРОДАЈЕМ очувану ТА
ПОТПУНО очувана дечја
колица продајем. 064/252- пећ, 3 кв. 064/558-42-90,
013/354-555. (1284431)
47-55. (284320)
КАЗАН за печење ракије
издајем. Дуле, 064/16358-85. (284356)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2, 3, 4, 6 квм),
достава, гаранција, ремонт. 063/705-18-18, 335930. (284264)
ПРОДАЈЕМ „бебето” 3 у 1,
близаначка колица, повољно. 062/819-56-41,
060/160-59-59. (284333)

НА ПРОДАЈУ кухиња, спаваћа соба, витрина.
064/558-42-90. (284431)
ПРОДАЈЕМ/УСТУПАМ
гробницу на Старом гробљу, договор. 064/255-6150. (284442)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
месинг, бакар, купујем
фрижидере, чистим таване, подруме, радимо све
послове. 061/321-77-93.
(284422)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (284439)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, гаранција, вршимо поправке. 064/588-95-48.
(284446)

ФОТЕЉА мојца, самачки
кревет, кофер шиваћа,
сто, столице, угаона.
063/861-82-66. (284355)

БАЛИТАНА детелина, сирак, прасићи на продају.
Мића, 064/303-28-68.
(284454)

ФРИЖИДЕЕР, микроталасна, судо-машина, комбиновани фрижидер – два
мотора, уградна рерна.
063/861-82-66. (284355)

ПРОДАЈЕМ ствари из стана. 063/601-037. (284460)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ викендица у
Д. Пешчари - Девојацки
бунар удаљена 100 м од
будућег аква парка. Могуће одложено плаћање и
разне компензације. Тел.
060/622-18-37, 064/45078-91 (СМС)
СТРЕЛИШТЕ, део куће, 90
квм, први спрат, двориште, укњижено, 27.000.
„Нишић”, 064/206-55-74.
(284288)

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМо усисвач кирКУПУЈЕМ ТА пећи, исби нов, неупотребљаван.
правност небитна, вршимо
Тел. 063/537-003. (284270)
ремонт ваших пећи.
МЕСНАТА прасад на про- 063/705-18-18, 335-930.
дају, услуга клања гратис. (284264)
060/444-55-03, Милија.
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
(284276)
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
БИБЕР цреп, полован, 8
064/158-44-10, 063/101динара комад. 013/32111-47. (283694)
15-96. (284283)
ДСВА дрвена трокрилна
прозора 160 х 130, три
кровна прозора, 105 х
114, бицикл. 063/752-1793. (2874325)

КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, стари
новац, сатове, сифон флаше, стрипове, старе играчке, старо покућство. 335930, 063/705-18-18.
(284264)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
комбиновани фрижидер,
замрзивач вертикални, мо- КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
же ваше неисправно.
пенкала. 013/313-458,
064/129-73-60. (284372)
063/199-60-36, 064/481ПРОДАЈЕМ ремонтоване
14-77. (284167)
ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-81- КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, перје,
42. (284379)
ТА пећи, гвожђе. 066/900ПРОДАЈЕМ нове металне
79-04. (284163)
кревете на спрат и душеКУПУЈЕМ акумулаторе,
ке, 200 х 90. 064/143-52гвожђе, лим, алуминијум,
98. (284430)
бакар, месинг, веш-машиПРОДАЈЕМ климе, нове
не, шпорете, итд. 061/322gree 12., 25.000. 064/143- 04-94. (284422)
52-98. (284430)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
ПРОДАЈЕМ кухињске еле- телевизоре, фрижидере,
менте, судопера 3.000 ди- акумулаторе. Чистим таванара, нова. 063/773-45-97, не, подрум. 061/206-2624. (284422)
371-568. (284398)

ПРОДАЈЕМ градско грађевинско земљиште, 215
ари, на Новосељанском
путу, моће се парцелисати
на мање. 062/403-241.
(284160)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (283694)

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

Петак, 18. октобар 2019.

ПОНУДА

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељари, 5 ари, Преспанска
улица. 060/434-45-01.
(284351)

КУЋУ продајем са 7 ари
плаца, гаража, помоћни
објекти, сво покућство, цена договор. 064/510-6781. (284115)

ПРОДАЈЕМ легализовану
кућу на Кудељарсцу, 9 ари
плаца. 064/040-82-72.
(284002)
НА ПРОДАЈУ двоспратна
кућа, 250 квм, Качарево,
одлична локација.
063/401-052. (28365
ПЛАЦ 7 ари, Баваништански пут, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(284290)
ПРОДАЈЕМ викендицу,
Делиблатска пешчара –
Девојачки бунар, близу
аква парка. 064/450-7891. (284214)
ПЛАЦ од 30 ари, на продају, у Омољици, власник.
069/714-128. (284141)

ПРОДАЈЕМ плац на Миси,
7 ари. 062/334-348.
(284227)
КУЋА на продају, Караула. Тел. 069/225-94-76.
(284322)

ВОЈЛОВИЦА, 74 + 83 квм,
5 ари, 35.000. (49) „Мустанг”, 062/226-901.
(284330)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у Иванову. Тел. 062/415359, 064/828-36-26.
(283955)
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Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност – башта, Новосељански пут, прво српско
поље. 064/128-22-06.
(284171)
ДЕБЕЉАЧА, 7.5 ари, 130
квм, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/92889-68. (284246)
КУЋА, 120 квм + локал, 7
ари, у близини надвожњака за Вршац. 013/232-1069. (284260)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Панчева. 063/709-44-97.
(284215)
ПЛАЦ 7 ари у Омољици.
064/460-58-56. (284205)

КУЋА, 120 квм, два стана,
5,5 ари, Цара Душана.
064/075-23-67. (284174)
ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, 1/1 Кудељарски насип. Сређен и уређен,
ограђен. 063/472-660.
(284217)

Стовариште „Близанци”

КУЋА, Старчево, легализована, 12 ари, 1/1, са помоћним просторијама.
064/190-34-49. (284306)

ПРОДАЈЕМ обновљену кућу Панчево-Топола, са
плацем 7 ари. 064/134-9760. (284214)

КУЋА, 140 квм, центар
Иланџе, 16 ари. замена,
доплаћујем. 064/075-2367. (284174)

ПРОДАЈЕМ кућу, завршни
радови, нова Миса, керамичке подне плочице.
064/221-36-12. (284192)

ШИРИ центар, кућа 130
квм, 3.5 ара, 65.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(284380)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,
Банатско Ново Село, центар, повољно. 060/615-1024. (284222)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље на Новосељанском
путу. Тел. 063/103-04-33.
(284308)

ИЗДАЈЕМ на годину 3,5
ланца земље у комаду, заорана стрника. 062/403241. (284160)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
викендица, струја, вода,
10 ари, 18.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(284380)

ПЛАЦ на Кудељарцу, 18.5
ари. 063/837-91-30.
(284428)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари,
на Кудељарцу. Тел.
062/818-25-05. (284292)

СТАРЧЕВО, Шумице,120
квм, 4 ара, 26.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(284288)

СТАРА МИСА, старија кућа, 79 квм, 3.3 ара,
16.000. (353) „Премиер”,
063/800-44-30. (284374)

ЊЕГОШЕВА - близина. Јединствена понуда, језгро
града, 109 квм, 56.900.
АМК продаја, 061/262-0844. (284441)

ПРОДАЈЕМ њиву од три
ланца, између Владимировца и Банатског Новог
Села. 065/974-89-94.
(284226)

КУЋА на плацу 8 ари на
Тесли, стамбено пословна
зона, може још један плац
10 ари, фронт 22 м.
064/222-51-33. (284229)

ГОРЊИ ГРАД, кућа на 5
ари, 63.000, близу центра
са две стамбене јединице,
договор. „Лајф”, 061/66291-48. (284346)

МИСА, 122 квм, две јединице, 7 ари, 38.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (284309)
ЦЕНТАР, Браће Јовановића, изузетна понуда стамбено пословног објекта,
550 квм. АМК продаја,
061/262-08-44. (284441)
МОНТАЖНА нова кућа,
70 квм, 17.000 евра, Козарачка, 2 ара. 062/830-2901. (284395)

КУЋА, Краљевића Марка
17. 063/837-91-30.
(284428)

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

нуди све врсте

угља

(282274)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ОГЛАСИ

064/158-44-10, 063/101-11-47

КУПУЈЕМ плац преко 4
ара, на бољој локацији.
063/354-482. (284102)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу, Качарево, 55 квм, одмах усељива,
старија, добро очувана,
мало баште, добро место,
папири чисти, продаје старија особа, паре су ми потребне за дом. Хитно. Више индформација на
061/239-09-87. (284277)
КУЋА 100 квм, Миса,
25.000 евра, 4 ара, Козарачка. 062/830-29-01.
(284395)

ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту. 066/937-00-13
(СМС)
ОМОЉИЦА, строги центар, једноипособан, плац
код Бање, 7,6 ари.
064/021-19-31. (и)
ТЕСЛА, касарне, реновиран, двоипособан, ВП,
35.000, сређен двособан,
договор. „Лајф”, 061/66291-48. (284346)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
КУЋА 60 квм, Миса,
13.000 евра, 2 ара, Козарачка. 062/830-29-01.
(284395)
КУЋА 100 квм, усељива,
Качарево, на продају.
064/172-86-12. (284406)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље, Качарево. Тел.
064/178-85-36. (284418)
ПРОДАЈЕМО плац у песку
код Девојачког бунара.
Тел. 063/537-003.
(284270)
СТАРА кућа на 6 ари плаца, близина центра.
064/136-42-00. (284376)
НА ПРОДАЈУ кућа 96 квм,
на 5 ари плаца у најатрактивнијем делу Девојачког
бунара. Комплетно намештено, легализована,
19.500. 064/121-84-74.
(284429)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОTРАЖЊА

ПОТРЕБНА кућа за издавање, на дужи временски
период, околина Панчева,
потребан магацин.
064/558-42-90. (284431)
КУПУЈЕМ кућу у Качареву.
064/369-47-02. (284157)

ТОПОЛА, приземни трособан 80 квм, двориште,
22.000. (49) „Мустанг”,
062/226-901. (284330)

ЦЕНТАР, 55 квм, I, ЕГ, новији, 42.000. (49) „Мустанг”, 062/226-901.
(284330)

66 КВМ – ПР, 19.500, Миса; 30 квм – 21.000, Маргита. 063/377-835.
(282654)

ЦЕНТАР, 74 квм, салонац,
грејање гас, 44.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(284290)

66 КВМ – ПР, 19.500, Миса; 30 квм – 21.000, Маргита. 063/377-835.
(282654)

ЦЕНТАР, нов трособан,
73.000; салонски 136 квм,
93.000. „Лајф”, 061/66291-48. (284346)

МИСА, сређена етажа 104
квм, I, ЕГ, 38.000. (49)
„Мустанг”, 062/226-901.
(284330)
МИСА, 133 квм, трособан,
леп, дворишт4е, гаража,
45.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(284309)
ТЕСЛА, 40 квм, једноипособан, леп дворишни, ЕГ,
18.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(284309)
НОВОГРАДЊА, 60 квм,
подно грејање, 750
евра/квм. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(284290)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

КОТЕЖ 1, 64 квм, IV, ЦГ,
29.000; Котеж 2, двособан, 38.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (284346)
СТРЕЛИШТЕ, IV, ЦГ (84 +
6 + 6) квм, два купатила.
064/163-57-59. (284334)
НОВОГРАДЊА, најбоља
локација за становање.
Центар, од 38 квм, АМК
продаја. 061/262-08-44.
(284441)
ДВОИПОСОБАН стан, Карађорђева улица, 58.000
евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (284342)
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

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

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

Цена: 500 динара

Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

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

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

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

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

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

•
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ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(284383)

СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, ЦГ, IV, ПВЦ, 27.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (284330)

ИЗДАЈЕМ двособан или
трособан намештен стан,
Карађорђева. 064/994-1316. (284301)

МАРГИТА, новији део куће, 33 квм, ТА, 18.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (284330)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ужи центар.
063/810-92-39. (284293)

ИЗДАЈЕМ празан стан у
кући. Стрелиште. 062/80615-85. (284177)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, у центру,Карађорђева 2, празан. 063/870-6470. (284343)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, студенте, самце,
раднички смештај.
063/502-211. (284219)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, први спрат, ТА
грејање, полунамештен.
064/422-58-60. (284286)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру полунамештену, на Стрелишту,
Стевана Сремца 80.
061/615-80-80. (2842499

ИЗДАЈЕМ намешетн једнособанс тан, запосленом
самцу, самици. Стрелиште, ЦГ. 063/747-04-08.
(284282)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/38288-88. (284312)

МЕЊАМ два стана за кућу
у Панчеву. 062/873-62-98.
(284202)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54
ПРОДАЈЕМ стан на Содаквм, трећи спрат, ЦГ,
ри, 55 квм, 23.000 евра,
30.000. (677), „Нишић”,
064/271-00-90. (184213)
064/206-55-74. (284288)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, IX спрат,
42.000. (677), „Нишић”,
064/206-55-74. (284288)

СОДАРА, трособан, IV,
лифт, 72 квм, ЦГ, 44.000.
(353) „Премиер”, 063/80044-30. (284374)

ТЕСЛА, дворишни стан 40
квм, једноипособан,
18.000. (336) „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(284370)
ТЕСЛА, дуплекс, 94 квм,
IV, Куткова зграда. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(284380)
СОДАРА, 56 квм, ЦГ, V,
35.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (284380)
ДВОРИШНИ стан, ужи
центар, 30 квм, усељив,
13.000 евра. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(284380)

КОТЕЖ 2, двособан, 60
квм, девети спрат, 35.000,
договор. (677), „Нишић”,
064/206-55-74. (284288)
СТАН, 57 квм, Стрелиште,
на продају. Тел. 00387 662
38 194 (284286)
КОТЕЖ 1, 2.0, IV, ЦГ, договор, Миса, етажа, 135,
46.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (284287)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 1,
57 квм, IV спрат, ЦГ, усељив. 0’66/804-46-39.
(284278)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,
54 квм, ТА, 28.000. (353)
„Премиер”, 063/800-4430. (284374)

060/683-10-64. (284350)
ШИРИ ЦЕНТАР, новија
градња, четворособан, дуплекс, 91 квм, ЦГ, лифт,
без улагања, 70.000, договор. (336) „Олимп”, 351061, 063/274-951. (284370)

КОТЕЖ 2, двособан, приземље, реновиран стан,
два мокра чвора, тераса,
подрум. 063/617-421.
(284240)

СОДАРА, двоипособан, 71
квм, ЦГ, реновиран. Тел.
064/248-95-28, 061/10227-48. (284463)

ТЕСЛА, трособан, сређен,
усељив, власник. 013/331079. (284200)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан у центру Панчева,
Карађорђева 2. 063/87064-70. (284466)

СОДАРА, војне зграде, четворособан, II, реновиран,
60.000. (353) „Премиер”,
063/800-44-30. (284374)

СОДАРА, троипосоан, ЦГ,
VI, лифт, поглед на реку.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (284380)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним
заједницама
• Одржавање хигијене четири
пута месечно

УПРАВЉАЊЕ

МИСА, прелепа нова етажа, 83 квм, ВП, гаража,
подрум, 45.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(284350)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове за реновирање, исплата одмах.
Купола некретнине (926),
065/328-66-94. (284176)

ИЗДАЈЕМ стан, продајем
стан нова Миса, лежај повољно. 061/303-50-39.
(284147)

ИЗДАЈЕМ локале у центру,
50, 100 и 200 квм.
064/143-52-98. (284430)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови: завршена средња саобраћајна школа, пет година искуства на пословима
возача или поседовање Ц
категорије, са било којом
средњом школом. Контакт
особа Марија Симоновић,
060/663-64-63 (звати радним данима од 8 до 16).
(284382)

ПОТРЕБАН стан за издавање, пензионерима попуст, дужи временски период, у Панчеву. Ненамештен или полунамештен.
Пожељно Стрелиште, али
није услов. 064/558-42-90,
013/354-837. (284431)
ИЗДАЈЕМ стан и просторије за магацин. Тел.
069/703-727. (2842749

ИЗДАЈЕМ кућу 45 квм +
тераса, засебан улаз, центар, 140 евра. 061/653-5767. (284424)
ИЗДАЈЕМ комфоран смештај за раднике, спортисте
– 8 кревета, ЦГ на гас, кабловска,месечно плаћање,
договор. 062/222-827.
(284419)ж
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Миси са три лежаја,
првенствено за самце.
063/871-80-48. (284135)

Ћевабџиници
„Хало Лесковац”

ПОТРЕБНИ стнаови на
свим локацијама, брза исплата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (284288)

Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

КУПУЈЕМ једнособан и
једноипособан стан на Содари. 063/836-23-.83.
(284380)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОТРЕБАН празан, трособан стан, pet frendli, шири
центар, Тесла, Котеж, Содара. На дузи период.
060/600-87-88 (СМС)

• Наш тим брине за вас 24 сата

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, намештену, ЦГ,
лифт, повољно. 063/80559-36. (284024/р)

ИЗДАЈЕМ објекат за смештај у центру, опремљен,
капацитет 120 места.
064/143-52-98. (284430)

ПОНУДА

потребан

ИЗДАЈЕМ двосоан стан,
нова Миса. Тел. 372-677.
(284410)

(7/279775)

ЦЕНТАР, окали 28 квм и
36 квм, одлични, договор.
(338), „Јанковић”, 348025. (284287)

ПОТРЕБНИ радници и
раднице за рад у месари.
063/470-009. (284461)

ПОСАО

КУПУЈЕМ једнособан-двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/20655-74. (284288)

• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, 90 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (284443)

ИЗДАЈЕ се локал, 30 квм,
центар, ново. 062/222827. (284419)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, центар, намештена. 063/398999. (284284)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (284374)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
66 квм, у центру или мењам за кућу на Миси.
060/035-33-63. (2841669

ПОТРЕБНА куварица са
искукством, кетеринг Ваш
Вања. 064/255-84-58.
(284458)

ЦЕНТАР, 40 квм, једнособан, новоградња, хитно,
26.500. „Гоца”, 063/89977-00. (284387)

АВИВ, новоградња, I
спрат, 57 квм, централно
КОТЕЖ 1, двособан, IV, 56 грејање, 57.000. 061/220квм, ЦГ, 28.500. (353)
74-22. (284389)
„Премиер”, 063/800-44ПРОДАЈЕМ дворишни
30. (284374)
стан у центру, комплетно
реновиран, 60 квм + гаража, 32.000 евра. 063/318СОДАРА, двособан, 61
592. (384437)
квм, II, ЦГ, 35.000, договор. (336) „Олимп”, 351КОТЕЖ, једноипособан,
061, 063/274-951.
сређен, пот, кухиња,
(284370)
22.500. (398), „Кров”,

ЊЕГОШЕВА, близина! Језгро града, 109 квм –
ТРОСОБАН, изузетно ре56.900 евра. 061/262-08новиран,пепељаре, 54 квм. 44. (284441)
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (284275)
КОТЕЖ 2, двособан преуЈЕДНОСОБАН,. ЦГ, Котеж ређен у двоипособан, V,
1, 29,40 квм, тераса, пети
ЦГ, усељив, 40.000. (336)
спрат, без лифта, повољ„Олимп”, 351-061,
но. (470), „Дива некретни- 063/274-951. (284370)
не”, 064/246-05-71.
(284275)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан. 064/187-20-13.
(284360)

ИЗДАЈЕМ локал, опремљен за угоститељство, у
центру, 60 квм. 065/27110-02. (284354)

ПОСЛОВОЂА

Тел. 062/896-39-78

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан са ЦГ, на Содари. Тел. 013/352-321, моб.
061/609-79-28. (284462)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, ТА грејање, Зеленгора. 063/601037. (284460)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан у кући у Доњем
граду, може и као пословни простор. Тел. 062/522000. (284455)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал у П. Бојовића, преко од Цанцаре.
063/771-15-68 (СМС)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал од 39 квм,у центру
Стрелишта! Тел 064/26771-74 (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал 40 квм, у
центру,повољно. 064/85070-69.
ИЗДАЈЕМ локал у центру
града, Улица Браће Јовановић, разрађен као апотека. 065/551-17-22
(СМС)
ПРОДАЈЕМ локал 20 квм,
у Змај Јовиној 5. Тел.
063/346-705. (284452)
ЈНА улица, продаја локал
20 квм – 180 квм. АМК
продаје, 061/262-08-44.
(284441)

(6/284305)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан од 64 квм, са
ЦГ, на Стрелишту.
064/101-24-54. (284154)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
центар, намештен, дворишни, депозит , самци. Тел.
061/182-37-90. (284242)
ПОТРЕБАН једноипособан
стан, Тесла, Содара, близина центра. Тел. 061/25947-03. (284201)
ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру код Водне заједнице, цена 80 евра +
депозит., 064/211-87-04.
(284230)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Панчева, 45 квм, улаз са
улице, излог. 063/101-6937. (284153)
ПРОДАЈЕМ локал у Тржном центру Трубач, II
спрат, 17,5 квм, 7.000
евра. 063/850-02-66.
(284145)
ЛОКАЛ 2 у 1, 64 квм, центр, продајем повољно.
063/751-07-79. (284173)
ИЗДАЈЕМ локал у Немањиној 8, код Шпица.
065/853-93-29. (284252)
ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-185. (284185)

ПОТРЕБАН вулканизер
или помоћни радник за
вулканизерске послове.
Могућност обуке,
065/551-17-22 (СМС)
ПОТРЕБАН ВОЗАЦ Ц и Е
категорије са искуством за
међународни Румунија и
Македонија .Пријава,сталан посао .069/301-17-00
(СМС)
ПРОФЕСОРИ енглеског језика потребни за рад у
Панчеву и Београду. office@znanjeplus.com
064/615-50-98. (284155)
ПОТРЕБНА продавачица и
спремачица у пекари.
064/217-48-56. mail: pekarasmiljanic@mts.rs
(283594)

ПОТРЕБНА радница у прехрамбеној продавници.
064/169-32-35. (284279)
ПОТРЕБАН помоћни физички радник за рад у вулканизерској радњи.
065/551-17-22 (СМС)
ПОТРЕБНЕ раднице за шивење на индустријским мапинама,, услови одлични.
064/981-77-65. (284236)
ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама, са искуством,
услови одлични, сталан
посао. 064/590-22-96.
(284236)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(284300)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
• Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на робној
пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића
бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.
• Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића бб по почетној цени од 5.000,00 динара по
метру квадратном.
• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.
• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.
• Локал бр. 3/4 , укупне површине 25,48 м², на
робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара
Шемића бб по почетној цени од 1.000,00 динара
по метру квадратном.
• Локал Панки 2, укупне површине 16,08 м² , на
робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара
Шемића бб по почетној цени од 2.000,00 динара
по метру квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

Петак, 18. октобар 2019.

ОГЛАСИ

ОБАРАЊЕ стабала, крчење плацева, рушење кућа,
бетонирања, одношење
ствари. 064/122-69-78.
(284254)

ПОСАО
ПОНУДА

ШИВЕЊЕ на индустријским машинама, потребне
раднице. Тел. 064/127-2248. (284236)
ПЕКАРИ у Старчеву потребан радник са Б категоријом, ноћна смена.
062/806-02-58. (284298)
ПОТРЕБНА помоћна радница у ресторану-кухињи.
062/806-02-58. (2384298)
ПОТРЕБН жена за чување
бебе. 063/177-53-07.
(284319)
BRODICO потребни: електро и ЦО 2 заваривачи, гасни секачи, бравари.
064/160-32-34. (284368)=

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,
oglašava potrebu za zaposlenjem:

• Pomoćnih radnika za rad na
pakovanju čelične konstukcije
i pripremi za pakovanje
Prijave (radnu biografiju) ili informacije
slati na: office@hipra.rs 013/335-177

ПОТРЕБНА радница за
рад на Зеленој пијаци.
Макса. 063/194-18-94.
(284388)
ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. 063/320847. (284390)
ПОТРЕБАН радник на бувљаку за продају обуће.
064/147-18-52. (2843969

ПОТРЕБНА чистачица за
одржавање хигијене, локала. 061/523-16-15.
(284323)
ДЕВОЈКА за рад у кафићу,
само пре подне. Кафе
Цанцара. 063/208-389.
(284328)
ПОТРЕБАН конобар/ица.
061/623-16-15. (284323)

КРЧМИ „Шареница” потребне конобарице, хитно,
сарадња одлична. Тел.
064/349-93-43. (284404)

ПОТРЕБАН возач – достављач хране. 061/623-1615. (284323)

ПИЦЕРИЈИ MAMMY потребан пица-мајстор.
063/691-169. (284436)

ПОТРЕБНE радницe
за рад у кухињи
и за роштиљем.

ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици. 064/46212-61. (284421)

Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.

ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници, Жарка
Зрењанина 123. 063/265457. (284432)

Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04

(5/284305)

ПОТРЕБАН радник у пекари са и без искуства.
061/360-28-87. (284331)
ПОТРЕБАН радник у урамљивачкој радионици.
Тел. 064/210-68-94.
(284347)
„ДИВА НЕКРЕТНИНЕ” постоји од 1994. године, потребни срадници, обука,
зарада ван главног посла.
064/246-05-71. (284275)
ПОТРЕБНИ мајстори са
искуством у производњи
алуминијумске столарије.
Услови по договору.
063/807-96-93. (284311)
ХИТНО потрбан један
тракториста и један физички радник за рад у пољопривреди у Долову. Јавити се на телефон,
064/200-56-92, 063/72822-14. (284411)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. Тел.
063/786-86-79. (284434)
СЕНДВИЧАРИ потребан
радник. 060/303-36-37.
(2844369

БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.
(284032)
КОМБИ превоз робе, грађевинског материјала, селидбе. Иван, 064/243-8285. (284087)
ПОПРАВКА веш-машина,
бојлера, шпорета, пећи,
електроинсталација, гаранција. 060/180-02-83.
(283296)
ИЗРАДА кифлица, мини
пица и ситних колача по
наруџбини. 060/761-1181. (283628)

ПОТРЕБНА спремачица.
Тел. 063/813-29-76.
(284427)

ВОДОИНСТАЛАТЕР од 00
до 24 сата, са дугогодишњим искуством при изради и комплет адаптацији купатила, кухиње.
060/747-53-36. (283992)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у Маркету „Идеал”,
013/333-162, 062/826-6502. (2184386)

МОЛЕРСКО ГИПСАРАКИ
и фасадерски радови мајстори из Ковачице.
060/066-08-60 (СМС)

ЛАЛЕ, превоз кипером,
повољно; песак, шљунак,
сејанац, ризла, црна земља, одвозимо шут.
064/354-69-94. (284207)
СПРЕМАЊЕ и чишћење
станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (284208)

ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ АЛУ и дрвену столарију, ролетне, сигурносна врата. 060/545-34-04.
(283864)
РАДИМО: зидање, бетонирање, оправка старих нових кровова, разне изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (283932)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (283883)
СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа радника, одвозимо непотребне твари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Владимир.
(283883)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрСЕЛИДБЕ и превоз робе
во које вам смета.
„Бомбончић” – Борис –
063/369-846. (284326)
комбијима, камионима,
ВОДОИНСТАЛАТЕР поекипа радника, монтажа,
правља, реновира комдемонтажа, паковање
плетна купатила, обијање
ствари, кутије за паковаплочица, одвоз шута.
ње, фолија за заштиту на062/816-33-84. (284350)
мештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253СПУШТЕНИ плафони, зидови, глетовање, кречење, 028, 064/444-66-74. bomуградња ламината, прозо- boncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombonра, врата. 062/816-33-84.
cic.com (284231)
(284350)
ЧИШЋЕЊЕ ПОДРУМА, тавана, шупа, гаража, дворишта, рушење старих
објеката, изношење половних ствари и намештаја и
све остало. Најповољније.
Златко. 063/196-54-56.
(284271)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно, пензионерима попуст. 061/626-5406.ч (284457)
СПРЕМАЊЕ станова, кућа, пеглање веша, помоћ у
кући. 065/251-28-97.
(284165)
ОДГУШЕЊЕ купатила,
кукхиња и канализационих цеви машинским путем. 062/640-741.
(284169)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 25
година искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(284238)

НЕГОВАЛА бих старију госпођу. 064/214-30-84.
(284372)
ФИЗИОТЕРАПЕУТ са искуством, нуди своје услуге.
060/314-13-80, Ђорђе.
(284425)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови на крову.
065/535-24-56. (284385)
ОЗВУЧЕЊЕ, изнајмљујем.
064/866-20-70. (284405)
ТВ и сателитске антене,
монтажа. Дигитализација
вашег телевизора.
064/866-20-70. (284405)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикаАЛУ ПВЦ столарија, ролет- тора, развоних табли, инсталација. Мића, 064/310не, комарници, венеција44-88. (284412)
нери,т ракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу063/882-25-09. (284239)
шења канализације, адап-

за радно место:

СПРЕМАЧИЦА
Заинтересовани треба да се јаве на број телефона 013/219-09-03 или дођу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 1. новембар 2019.
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (284314)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. Facebook.com/molerizam 069/444-23-76.
(283832)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (284344)

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

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

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима, преводи. Припреме за полагање свих
нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. (283954/р)

КОНКУРС

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253028, 064/444-66-74.
(284231)

ЧИСТАЧИЦА – станове,
куће, канцеларије. Ивана,
061/224-50-39. (284218)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, гуртне! Уграђујемпоправљам. 064/181-2500. (283662)

расписује

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, израда нових, преправка, поправка старих, расвета.
063/644-353. (284232)

РАДИМО: зидање, бетонирање, оправка старих нових кровова, разне изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (283932)

ПЕНЗИОНЕРИ, чувам све
врсте објеката. Повољно.
Звати окок 20 сати.
013/352-203. (284295)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”

СЕРТИФИКОВАНИ инструктор јоге и мадертераРАЗНО
пеут, за подручје Панчева
и Београда. 063/786-9481. (283875)
ДУО „Добра стара времена” тражи кларинетистуињу, или виолинисту-ињу.
СЕЛИДБЕ, камионски,
061/412-44-50. (284208)
комби превоз, екипа радника, одвозимо непотреб- ТРАЖИМ жену до 55 гоне ствари. 064/280-30-16, дина, за брак. 064/372-94063/731-77-67, Владимир. 71. (284162)
(284314)
ТРАЖИМ жену средњих
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ година, озбиљну, одговоррадови, кречење, глетова- ну, самосталну, за домаћицу и одрћавање куће,
ње, столарија, веома посве по договору, Панчево.
вољно. 064/280-26-15.
013(341-116, 064/437-11(283511)
АДАПТАЦИЈЕ кућа, стано- 66. (284391)
ва, кровова, фасаде, ште- МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
мовање бетона, повољно.
жели да упозна жену или
061/193-00-09. (283950)
девојку до 40 година, ради
ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено- дружења, излазака. Звати
вирање купатила, вентили, око 21 сат. 013/352-203.
славине, одгушење кана(284295)
лизације одмах. 061/19300-09. (283950)
ТУРИЗАМ
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла- ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора. Повољно.
вина, бојлера, котлића.
063/709-44-97. (284215)
063/836-84-76. (283511)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (283985)

МЕСАРИ ЦИЦВАРИЋ потребан месар са искуством. 060/684-22-80.
(284451)

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (284206)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (283868)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (283574)

POCO LOCO ресторану
потребни шанкери, са или
без искуства. 064/874-0301. (284438)

ПОСАО

МОЛЕРАЈ, кречење, лепљење тапета, фарбање
столарије,р адијатора, повољно. 064/174-03-23,
062/790-881. (284199)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (283520/р)

ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ АЛУ и дрвену столарију, ролетне, сигурносна врата. 060/545-34-04.
(283864)

POCO LOCO ресторану
потребни радници за израду коктел послужења, залогајчићи, канапеи...
064/874-03-01. (284438)

ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (284281)

УСЛУГЕ

(7/274828)

PIZZERIJI NEW YORK SLICE потребни возачи. Доћи
лично или позвати на
060/380-39-35. (284189)
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СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације
по Србији. 063/253-028,
064/444-66-74.(284231)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com
(284231)

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (284250)

тације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167. (284415)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (284256)

РУШЕЊА кућа, шупа, ископи, бетонирања, кошења
плацева, чишћења шупа,
одношење ствари.
060/035-47-40 (284254)

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (284453)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.baltokad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (284156)

ОГЛАШАВА

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр.17584/2 К.О. Панчево, за потребе
изградње пољопривредног комплекса – стакленик
и постројење за производњу неопходне енергије
за процес пољопривредне производње у стакленику, израђен од стране бироа „Romb Design Tim”,
Нови Сад, Лукијана Мушицког бр. 11а/5, за инвеститорa „АЛФА ПЛАНТ СИСТЕМ” ДОО из Панчева.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 08.30 до 11.30, у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 18. 10. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

14. октобра 2019. преминула је наша драга

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

КОНКУРС
за радно место:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
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: 1. новембар 2019.

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

о донетом решењу о неприступању изради
студије о процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 14. 10. 2019. године, донео је
решење о неприступању изради студије о процени
утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција резервоара МТБЕ-а ФБ-2003 у склопу Блока
20, на катастарској парцели бр. 3570 КО Војловица
СО Пачево, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад,
Улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад.
Решење о неприступању изради Студије о процени утицаја на животну средину за предметни
пројекат може се добити на увид радним данима
од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

НАДА ЈОВАНОВИЋ
1943–2019.

С љубављу и поштовањем заувек ћемо те носити у нашим срцима.
Супруг МИОМИР, ћерке ДРАГАНА и МИЛИЦА, зетови
ВЛАДИМИР и ДАРКО и унуци МАРКО, НИНА, ИВА и ЛУКА

(73/284337)

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

Последњи поздрав нашој драгој прији

ОБАВЕШТЕЊЕ
ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр.1899/1 К.О.Панчево, Ул. Ружина
бр.14, Панчево, за изградњу Вишепородичног
стамбено-пословног објекта П+4+Пс, израђен од
стране „Арт Пројект”, Београд, за инвеститорa
„Таксам Инвест” ДОО Панчевo.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити
на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у
времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јавне
презентације од 7 дана, почев од 18. 10. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

У складу са чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29.
Закона о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник Р” бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта Јавно комунално предузеће „Хигијена”, Панчево, Цара Лазара бр. 57, поднео је
захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат за изградњу, доградњу и реконструкцију Комплекса комуналне зоне: Хала, надстрешница за возила, надстрешница за линију за
сепарацију, објекат за запослене са надстрешницом и реконструкција постојеће хале на кат. парцели бр. 494/4 К.О. Панчево, Улица Власинска број
1, на територији Града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4,
соба 617 у периоду од 18. октобра до 01. новембра
2019. године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта ХИП-Петрохемија а. д. Панчево,
Улица Спољностарчевачка бр. 82 из Панчева, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја
студије о процени утицаја на животну средину за
ПРОЈЕКАТ Реконструкције Ц линије блендовања
ПЕВГ гранулата у фабрици ПЕВГ, у склопу „ХИП
Петрохемија” – Панчево, на к.п. бр. 15930, 15932,
15934 и 15935 К.О. Панчево.

НАДИ ЈОВАНОВИЋ
ВЛАДЕТА и ДРАГИЦА ФИЛИПОВИЋ

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.

(74/284337)

Последњи поздрав драгој прији

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

НАДИ ЈОВАНОВИЋ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ВЕЛИМИР и ОЛГИЦА ЗЛОКОЛИЦА

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат. парцели бр. 4058 и део парцеле бр.4052/1 К.О.
Панчево, Ул.Карађорђева бр. 21-а, Панчево, за изградњу: Објекат 1-Вишепородични стамбено-пословни објекат П+4+Пс, Објекат 2-Вишепородични
стамбени објекат П+3+Пс и Објекат 3-Помоћни
објекат-паркинг платформа, израђен од стране
„Арт Пројект”, Београд, за инвеститорa „Раде изградња” ДОО Панчевo.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати, у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 18.10.2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,
Панчево.

(75/284337)

Заувек у сећању

НАДА
ЈОВАНОВИЋ
Твоја кума МИЊА
и МАЈА
(106/284408)

Последњи поздрав тетки

НАДИ ЈОВАНОВИЋ
Заувек ћемо памтити твоју племенитост и доброту.
БАТА, ВЕСНА и ЛУКА
(80/284343)

Последњи поздрав

НАДА ЈОВАНОВИЋ
С љубављу и поштовањем заувек ће Вас чувати у
срцу породица КОЛАРИЋ
(89/284365)

ПЕТРУ
КАНДИЋУ
Породица МАРКОВ
(118/284448)

300-820, 300-830

Петак, 18. октобар 2019.
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3
Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 14. октобра 2019, у 72. години,
преминуо наш драги

ЗОРАН ТРИФУЉЕСКО
1947–2019.
Сахрана је обављена 16. октобра 2019, у 15 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга ЉУБИНКА, син ЉУБИША са породицом,
ћерка ЗОРАНА са породицом као и остала родбина и пријатељи
(78/284339)

3
Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима
да је 12. октобра 2019, у 62. години преминула наша драга

ЗОРАН ТРИФУЉЕСКО

ПЕРА МАРКОВИЋ
Последњи поздрав од ЈОЦЕ ПИРОЋАНЦА
и ЈАСМИНЕ са породицом

ЈЕЛЕНА ДУКОВСКИ
(79/284340)

С поштовањем,
последњи поздрав

Последњи поздрав

Чуваћемо успомену на дугогодишње
искрено пријатељство.

1957–2019.
Ожалошћени: супруг БРАНКО, син МАРЈАН, ћерка САНДРА, снаја
АНИТА, зет НИКОЛА, унучад ИВАНА, ИЛИЈА и ПЕТАР, сестре
ТРАЈАНКА и ГОРДАНА и брат ДАНЕ са породицама и остала родбина и пријатељи

РУЖА, МАРИЈА, ЈОЦА
и ИКА МАРИНО

(45/284267)

(113/284433)

11. октобра 2019. преминуо, а 14. октобра 2019, сахрањен наш
драги

ТРИФУЉЕСКО
ЗОРАНУ

Последњи поздрав колеги и пријатељу

ПЕТРУ
КАНДИЋУ

СЕКА
са породицом

Породица БРКИЋ

(82/284345)

(96/284377)

Последњи поздрав сестри

ПЕТРУ МАРКОВИЋУ

ПЕТАР КАНДИЋ
1933–2019.
Само сеоба...

ЈЕЛЕНИ ДУКОВСКИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Сестра ДУШИЦА и зет ЂОЛЕ са породицом
(46/284267)

Ћерка ЗОРИЦА, син АЛЕКСАНДАР, унучад МАКСИМ, МИНА и
ЛУКА, сестра ЈОВАНКА, браћа АЛЕКСАНДАР и ВАСИЛИЈЕ и
остала родбина и пријатељи

Удружење пензионера „Србијагас”
Нови Сад, клуб Панчево

(63/284315)

(69/284325)
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Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 15. октобра 2019. године, у 83. години,
преминула наша драга

Вољеном, тетином

ГОРАН МАРКОВИЋ
ГОРАНУ МАРКОВИЋУ
ГОГИ

1986–2019.

1986–2019.

Много тога хтели смо ти рећи, али нисмо стигли. На путовању
у вечни мир прати те наша љубав. Док ми плачемо, анђели на
небу веселе се твом доласку.

Сахрана ће се обавити 17. октобра 2019. године, у 15 сати, на Старом православном гробљу
у Панчеву.

БИЉАНА

Супруга КРИСТИНА, ћеркице VANESSA и ВИКТОРИЈА,
мајка МАРИЈА и отац РАДОМИР

Ожалошћени: син СЛАВОЉУБ,
унучад МЛАДЕН, ВЛАДИСЛАВ и АНЂЕЛА
као и остала родбина и пријатељи

(53/284294)

(119/284449)

(99/184394)

Вољени не умиру!
Заувек у мом срцу.

САВА ПАНЧЕВАЧКИ
1936–2019.

Последњи поздрав

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ
Увек ћеш бити наш играч.

ГОРАН МАРКОВИЋ

ГОРАН МАРКОВИЋ

Кошаркашки клуб „Тамиш”

ГОРАНУ

1986–2019.

(121/ф)

1986–2019.
Последњи поздрав Јувету.

Чико наш,

Друштво са Содаре

Нека те анђели чувају.

(102/284400)

Живећеш вечно у нашим срцима.

Лако те је било
волети.
Анђели нека те
чувају.

Брат СЛОБОДАН, ИВАНА,
МАГДАЛЕНА и ИЛИЈА

ПЕЦА и његови
МАРКОВИЋИ

(116/284449)

(87/284362)

Последњи поздрав драгом комшији

СЛОБА
ЈОВАНОВИЋ
Последњи поздрав
чика Фели од АСАП
екипе

ГОРАН МАРКОВИЋ

Комшије у Моравској 1
(92/284369)

(71/284329)

АНА, БАНЕ
и ПЕЈСОН
(115/284444)

Последњи поздрав драгој пријатељици
БОЈАНА

Нека те анђели чувају.

Последњи поздрав и
велико хвала.

(97/284381)

Мој херој остаће заувек млад.

ГОРАНУ МАРКОВИЋУ

СЛОБА
ЈОВАНОВИЋ

ТРАЈЧЕ
ЈОВАНОВСКИ
1927–2019.

Последњи поздрав комшији

Последњи спортски поздрав
Последњи поздрав
драгом оцу, деди и
прадеди.

ГОРАНУ МАРКОВИЋУ

ГОРАНУ МАРКОВИЋУ ЈУВЕНТУСУ

од комшија у Моравској 1, Панчево

ДЕНИ, ДЕКИ, КИБА и САВАН

(83/284352)

(28/284223)

Последњи поздрав
драгом

Последњи поздрав
драгом

Синови СВЕТОЗАР
и ГЛИГОРИЈЕ
и ћерка ЗОРИЦА
са породицама

Породици искрено саучешће.
ВАСИЉКА
(104/284402)

(44/284266)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем комшији

НАДИ ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав
комшиници

Поздрављамо се са
поштовањем од

ГОРАНУ МАРКОВИЋУ
ВЕЦА и ЈАРЕ

ЈУВЕТУ

ЈУВЕТУ

(48/284227)

РОЗИ
ВУКОВИЋ
5. I 1931 – 13. X 2019.

Почивај у миру.
САЛЕ, ЗОРАН
и ДАЦА ПОПОВИЋ

(43/284265)

Породица
АНДОНОВСКИ
(81/284345)

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

НАДИ
ЈОВАНОВИЋ

Почивај у миру.

НАДЕ
ЈОВАНОВИЋ

ИВАН и ВЕСНА
са породицама

Породица ЖУДИЋ

Кума САЊА
и породице БОЖИЋ
и ЂИНОВИЋ

(49/284273)

(94/284373)

(95/284373)

Петак, 18. октобар 2019.
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Заспао је наш драги пријатељ и колега

12. oktobra 2019. godine je preminula naša draga

СЛОБА ЈОВАНОВИЋ
1975–2019.
некадашњи музички уредник
и тонац Радио Панчева
Увек ћемо га се сећати, јер је његова музика бојила Радио Панчево, у време када је у њему живела добра музика и када су настајале легенде.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 14.
октобра 2019. године преминуо наш драги и
вољени

ŽUŽANA ŽANA ANDREJEVIĆ
Rođ. Kiss
1924–2019.

Колега са бившег Радио Панчева: СЛАВИЦА,
ДРАГАНА, МАРИНА, НЕДЕЉА, БОБ, ЗЛАЈА,
ТЕРЕК, АЦКО и ДЕДА
(120/284459)

Čuvaju je od zaborava sinovi
ALEKSANDAR i IVAN sa porodicama

(7/284178)

Последњи поздрав
нашој драгој Жани
која је преминула 12.
октобра 2019. године

Последњи поздрав

МИЛОРАД ЂУРОВИЋ
МИША
1950–2019.
Сахрана је обављена 16. октобра 2019, у 14
сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Вечно ожалошћени: супруга НАДА, ћерке
ЈЕЛЕНА и ИВАНА и унука НИНА
(61/284310)

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ
СМИЉА
ЂУРКОВ
Последњи поздрав најдражем куму и другару Слоби од САЊЕ, ТОМА, ДАНИЈЕЛЕ и
СЕМА.
Заувек ћеш бити са нама
(105/284407)

ЖУЖАНИ
ЖАНИ
АНДРЕЈЕВИЋ

24. VI 1931 – 10. X 2019.
преминула 10. октобра
2019. а сахрањена 14.
октобра 2019, на Старом православном гробљу.
Породица

ЖУЖАНА
ЖАНА
АНДРЕЈЕВИЋ

(59/284302)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

1924–2019.
Хвала ти за сву љубав
и бригу.

Никада те нећемо заборавити.

Твоја МУЦИКА,
ИЛУШКА , ИВАН,
КРИСТИНА и ЕСТЕР

Сестра ИЛОНА
и зет ТИБОР

ЛАЈОШ КОВАЧ
1954–2019.
Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деди
Супруга РОЗАЛИЈА, ћерке МАЈА и ЕВА, зетови
БОРКО и ДЕЈАН, унуци ЛУКА, ЛАРА, АНДРИЈА
и АЛЕКСАНДАР
(72/284332)

(77/284338)

(76/284338)

Последњи поздрав госпођи

Последњи поздрав

МАРИНКИ
АВРАМОВСКИ

СЛОБИ

Хвала ти за све што си
учинила за нас.

од другарица и другара
из IV-3 (1990-1994)

Ћерка БРАНКИЦА,
унук НИКОЛА
и унука ВАЛЕНТИНА

(84/284358)

(85/284361)

ЖАНИ
од ХИЛДЕ са породицом
(13/284184)

КОВАЧ ЛАЈОШУ
1954–2019.

Нашем

10. октобра напустила нас је наша драга мајка и бака

од другова и другарица „Брацине” школе,
генерација 1954.
(103/284401)

8. октобра 2019. преминуо је наш

СЛОБИ ЈОВАНОВИЋУ
Пријатељу и резиденту последњи поздрав.
Твој кафић „Воз”
(107/284409)

РАДМИЛА КРЧАДИНАЦ

Недостајеш нам Велики

1938–2019.

ДЕЈАН ШУПИЦА

Остаћеш у нашим срцима и чуваћемо те од заборава.

1929–2019.

Хвала ти за сву љубав и доброту коју си нам пружила.

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ
Твоји Погонаши
(111/284420)

Твоји најмилији: син ЈОВАН, ћерке ДРАГАНА и ВЕРИЦА, унук
АЦА, унука МИЛИЦА и зетови СИНИША и НОВИЦА
(66/284318)

Од толико лепих речи које заслужујеш, поручујемо ти
да те никада нећемо заборавити. Почивај у миру!
Ожалошћени: супруга МИЛИЦА, ћерка МИЛЕНА, син
ЖИКИЦА, зет ЂУРА, унука ИВАНА, унук ТИХОМИР и
остала родбина

(20/284198)
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Обавештавамо пријатеље и родбину да ћемо 18. октобра 2019.
године, у 11 сати, дати четрдесетодневни помен милој мајци и
баки

У недељу, 20. октобра 2019, у 11 сати,
обележавамо двогодишњи помен нашем
драгом

ADOLF KIRHROT DOLI
САШИ МАРСЕНИЋУ

17. X 2007 – 2019.

ДРАГИЦИ МИЛАНОВИЋ
Отишао си као да ниси, јер си и даље у
нашим срцима, у нашим причама, вољен
и незаборављен.

1971–2017.
Тешко је живети с патњом у души, видети те свуда, а нигде те не наћи.

Твоји најмилији

Син ИВАН, снаја МАЈА, ћерка МИЛИЦА, зет ГОРАН и унуци
МАРИЈАНА, ИВАНА, МАРИНА, МАТЕЈА и МИХАЈЛО

(41/284257)

(56/284298)

У петак, 18. октобра, у 10 сати, на Старом православном гробљу, дајемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

МИЛИ ЂАКОВИЋ

23. октобра, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

С тугом: супруг ДУШАН, ћерке ДУШКА
и МАРИЈА и унуке СОЊА и НИНА

Исто тако, користимо ову прилику да се захвалимо „браћи” и драгим пријатељима, кумовима, комшијама и многобројним дивним људима и рођацима који су све време уз нас у овом за нас претужном времену.
Породица РОДИЋ

(86/284364)

(14/284191)

Много нам недостајеш...

Твоји најмилији
(38/284247)

17. октобра навршава се годину дана откако ниси са нама

ДИМЧО МАРКОВСКИ

МИЛОРАДУ РОДИЋУ РОЂИ

12. VIII 1937 – 11. IX 2019.

Недостајеш нам...

Недостајеш нам много, али остаје љубав, успомена и понос што си био са нама.
Породице МАРКОВСКИ и СТОЈАНОВИЋ
(22/284210)

СЕЋАЊЕ

Три године недостаје диван лик мога брата, те
драгог ујака, односно стрица

ВЛАДИМИР
РИСТИЋ
РИЛЕ

МИЛА СТОЈАНОВИЋ
2014–2019.

ВЛАДИМИР РИСТИЋ РИЛЕ

Твоја мајка ЈАСМИНА
и син МАТЕЈА

Што више упознајем људе схватам колико си
био велик човек и колико је твоја смрт променила мој живот.
У мени живиш заувек!!!
Твој МИКИ

(40/284258)

(114/284435)

Три године је прошло, а
у срцу туга вечна.

Помен драгом

ГУСТАВУ
ХРЋАНУ
Навршила се година
откако нас је напустио никад непрежаљени и вољени супруг, отац и деда

21. октобра је пета
година без мог брата

ВОЈИСЛАВА
ПЕШИЋА
ЛОЂИНОВА
из Долова
Време је прошло, туга је остала у срцу.

Супруга ДУШАНКА,
син ДЕЈАН и унука
МАГДАЛЕНА

Од сестре РАДОСЛАВЕ са породицом из
Црепаје и Банатског
Брестовца

(26/284220)

(98/284384)

Наш драги пријатељу

МИЛАН
ШУПИЦА
Прођоше наши рођендани, са великом
празнином. Та празнина не нестаје.
С поштовањем и дивљењем живиш са
нама.

БУЦУ АЛЕКСАНДРА БЕЛОГ
С поносом, поштовањем и љубављу и безмерном
тугом радо га се сећамо.
ТАША, УНА, ПЕТАР, ЛУМИНИЦА,
ТАЊА и БИЉАНА с породицама

Драга нано, увек си у нашим мислима.
Твоји: МАРИН, НЕНАД и ЉУБИЦА
(51/284289)

19. октобра навршава
се дванаест година откако није са нама

СЕЋАЊЕ
2017–2019.

МИЛКА
ИВКОВИЋ

ЂУРА
БОДЛОВИЋ

(8/284179)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН
ДАБИЋ
1994–2019.
Бато наш, постоји нешто јаче од смрти, а то
је љубав наша која те
чува од заборава, бол и
туга која је вечна.
Твоји најмилији

БОГДАН
МИЛОШЕВИЋ
BOGGY
од пријатеља
ПЕЂЕ и ГАШЕ
(90/284366)

(101/284399)

Отац СТОЈАН, брат
МИЋА, снаја РАДА
и братанци НЕМАЊА
и МИЛОШ
(2/284158)

(21/284204)

У суботу, 19. октобра
2019, у 11.30, на Старом православном
гробљу, даваћемо шестомесечни помен

Прошле су тужне двадесет четири године откако није са нама наш вољени

Сећање на драге родитеље

САВОВИЋ

ЖИВАНА, ТАЊА
и ЈУСТИНА
(109/284414)

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

Његова породица

ПЕРИША

ЉУБИЦА

14 година

10 година
Ћерке СЛАВИЦА и ЦИЛА

(117/284445)

РАДОСАВУ
ВУЧИЋУ
Породица
(70/284327)

ИВАН
КОСАНИЋ
Воле те твоји: супруга
ВЕРИЦА и синови
ДРАГАН и ЗОРАН
са породицама
(15/284193)

Петак, 18. октобар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У суботу, 19. октобра 2019, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо
петнаестогодишњи помен нашем

МАНДИЋ ДАВОРИН ДАДО
2004–2019.

Мајка РОСА, тата СИНИША и сестра ИВАНА
(57/ф)

СЕЋАЊЕ
18. X 2008 – 18. X 2019.

СЕЋАЊЕ
20. X 2014 – 20. X 2019.

ПОМЕН

ЂОРЂЕ НИНИЋ
Породица
(64/284316)

ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВИЋ

МАНДИЋ ДАВОРИН ДАДО

У нашим мислима. У нашим срцима.
Њени: ЦОКА, БРАНКА, МИРОСЛАВ и СРЂАН

19. октобра 2019, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен нашој вољеној мами, баки, прабаки и сестри

2004–2019.
Стриц БРАНИСЛАВ и стриц МИРОСЛАВ са породицама
(58/ф)

(50/284280)

20. октобра 2019. навршава се година од смрти
нашег драгог и вољеног

СЕЋАЊЕ

Мом другу

ЕЛЕНИ МЛАДЕНОВСКИ
1951–2018.

ВЛАДИМИРА НАСТАСОВИЋА

Твоји вољени: син ДРАГАН са породицом,
ћерка БИЉАНА са породицом
и сестра ДОНКА са породицом
(34/284241)

Све ове сузе што низ лице теку, нису ватра, али
ипак пеку. Јер много је тешко када душа заболи,
кад ниси са оним кога срце воли.

2008–2019.
СЕЋАЊЕ

Радо те се сећамо и
често помињемо.

ПРАЖИЋ

Твоја супруга ВЕСНА, мајка ДАНИЦА и ћерка
БОЈАНА са породицом

ДАВОРУ
И даље боли сећање
на тебе.

(68/284324)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
МИЛЕ

МАРИЈА

8. X 2014 – 2019.

24. XI 2014 – 2019.

Ваши: НАДА, ЂУРО, ВЛАДЕ и ЈОВО
са породицама
(25/284216)

ДАВОРИН
МАНДИЋ
Анђели никад не
умиру.

БОКИ

ЗОРИЦА, ТАЊА,
ВЛАДА и СТАНИЈА

(112/284426)

(122/284464)

Породица ТАСИЋ

(52/284291)

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

ЈОНКА
СТАМЕНКОВИЋ
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Петак, 18. октобар 2019.

19. октобра , у 11 сати, на Старом православном гробљу, одржаће се годишњи помен

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Две тужне године без нашег

Прошло је четрдесет дана, а свакога дана недостајеш више
него претходног

НЕМАЊЕ СИМОВИЋА
ДРАГАНУ СТОКИЋУ

1986–2017.

Мало је рећи недостајеш, јер та реч не може
описати бол и тугу коју си оставио својим одласком, великог и чистог срца пуног љубави и
доброте према својој породици и пријатељима.

Тешко је живети без тебе и радовати се ономе
што живот носи...
Ти си у сваком нашем дану, речима, мислима,
сузама...
Неизмерно недостајете и ти и мама...

ВЕЉКО ГАЈИЋ

Волимо вас: отац МИРОСЛАВ, сестре НЕДА и
НАТАША, сестрићи НИКША, ВУК и ЛЕНА и
зетови НЕША и МИТАР

1963–2019.

Неутешни: мајка БОЖАНА, супруга ДАЦА
и синови НИКОЛА, БОГДАН и ПЕТАР

(23/284212)

(32/284237)

Супруга БРАНКА, син МИЛАН и снаја ДАНИЦА

СЕЋАЊЕ

Сећање на теткиног
анђела

СЕЋАЊЕ

(47/284269)

Четрдесетодневни парастос за

СУЗАНА
ТАСИЋ

ГАЛЕ

НЕМАЊУ
СИМОВИЋА

2001–2019.

Не постоје речи којима се може исказати колико
нам недостајеш.
Увек ћеш живети у нашим срцима.

Радо те се сећамо и
често помињемо.

Неутешне: ЦЕЦА, ЗОРА, ТИНА и АНА

Породица ТАСИЋ

(33/284237)

(67/284324)

ГОРДАНУ ДАБИЋ
обавиће се 21. октобра, у 11 сати, у цркви Преображења господњег,
у Ул. Димитрија Туцовића бр. 73
Породица ДАБИЋ

1986–2017.
Постоји нешто што
никад не умире, то су
љубав и сећање на тебе.

20. октобра навршава се седам година
откако није са нама

Воле те твоји
УРОШЕВИЋИ
са породицама
(24/284212)

(62/284313)

22. октобра 2019, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

Четрдесет дана је откада
нас је напустила драга

СЕЋАЊЕ
на нашег пријатеља
25. X 2001 – 25. X 2019.

ДРАГАН СТОКИЋ
Твој глас, твој смех, твоје речи одзвањају. Твој лик је где
год да погледам, а тебе нема. Нема твог загрљаја, нема
сигурности, нема топлине која се ширила око тебе.
Болујемо, али са поносом те носимо у нашим срцима.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача
од заборава.
Сестра ДРАГАНА, зет ЗОРАН и сестрићи
ВЕЛИБОР, НЕВЕНА и БОЈАНА
(60/284304)

17. октобра 2019. даваћемо шестогодишњи помен нашем драгом

ВЕКОСЛАВ
ПАНАЈОТОВИЋ
ЦВЕТАНА с децом

АНИ ТУРИНСКИ

АНКИЦА

Знамо да нас сада са висина гледаш, да знаш за
нашу патњу и бол. Знамо да нас чуваш и да чујеш наш тужни зов.
Супруг БРАНИСЛАВ, ћерке ДАНИЈЕЛА,
ГАБРИЈЕЛА и БРАНИСЛАВА са породицама

Недостајеш...
Волимо те.
Твоје сестре МАЦА и
ЉИЉА са породицама

(42/284263)

Пет година је прошло...

(27/284224)

25. октобра навршава
се година од смрти

ЗОРАН
МИЛЕУСНИЋ
Породица БЕЛИЋ
(110/284416)

(19/284197)

Навршава се шест месеци откада нас је напустила наша вољена

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦЕ
МАТИЋ

ЖИВИ ПРЕДИЋУ
Заувек ћеш остати у лепом сећању.

Помен ће се одржати
19. октобра.

НАДА ТОДОРОВИЋ

Твоји најмилији: породица ПРЕДИЋ
(91/284367)

ДРАГАН
ДИВАЦ
16. III 1961 – 20. X 2014.

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59


Сређивање комплетне документације
и превоз покојника у земљи и иностранству



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

ГРОЗДАНА
ЈОЛОВИЋ

Помен ћемо давати 19. октобра 2019, у 10 сати, на Новом гробљу.
Твоји најмилији

НЕБОЈША и ДЕЈАН
са породицом

15. X 1997 – 15. X 2019.
Твоји најмилији

(55/284297)

(108/284413)

(39/284253)

19. октобра 2019. даваћемо шестомесечни помен мојој
драгој сестри

Сећање на родитеље

АНКУЦИЋ

Недостајеш! Непрестано си у нашим срцима и мислима.
Заувек твоји:
ћерке МАЈА и ДАДА,
супруга МИЛЕНА
и зет НИКОЛА
(88/284363)

НАДИ ТОДОРОВИЋ
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Брат МИЛЕ ВАСИЋ са породицом
(54/284297)

САВА

МАРИЈА

2009–2019.
2017–2019.
Чувају их од заборава њихова деца

(31/284233)

Петак, 18. октобар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У петак, 18. октобра, у 10 сати, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој вољеној мајци, баки, сестри и тетки

ДЕЈАН БИЈАНАЦ БРАНА
1949–2004.
10. октобра било је шест месеци откако ниси са
нама

На данашњи дан, 24. октобра, пре петнаест година, преминуо је вољени супруг и
отац Брана Бијанац.

АНГЕЛИНИ МИШИЋ

Свима нам неизмерно недостајеш.
Себично чувамо успомене и сећања на тебе.
Супруга ЉИЉАНА и ћерка ГОЦА
са породицом

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима. С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

КОРНЕЛИА МЕЂЕШИ НЕЛИКА

(6/284175)

Синови: ДРАГАН и МИЛОРАД, унук МИХАЈЛО,
сестре ЉИЉАНА и МИРЈАНА и сестрићи АЛЕКСАНДАР
и АЛЕКСАНДРА са породицама

Много нам недостајеш.
С љубављу твоји: супруг АНТАЛ, син АНТАЛ,
снаја РАДИЦА, унук АТИЛА и унука ИРЕНА

(4/284170)

ПОМЕН

(12/284182)

СЕЋАЊЕ

Навршава се година откако није са нама

ВИОРИКА БЛАГОЈЕ
С дужним поштовањем и пијететом драгој васпитачици последњи поздрав од њених штићеница
– генерација 1958-1968.
МИРОСЛАВА, ЈЕЛИЦА, МИРА, КАТА, ЦИЦА,
ЛЕНКА, ЉУБИНКА и МИЛЕСА
(1/284143)

БОШКО
ЛУТКИЋ

1953–2018.

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

СЕЋАЊЕ

КОРНЕЛИА МЕЂЕШИ

БОШКО ЛУТКИЋ

Драга Нецо, чуваћемо те од заборава, јер вољени никад не умиру.

Твоји: ташта,
сваја и паша

С љубављу и поштовањем твоји најмилији

(93/284371)

(65/284317)

19. октобра 2019, у 11 сати, обележићемо једногодишњи помен нашем најдражем

СПОМЕНКА ПАВКОВИЋ СЕКА

19. октобра је годишњи помен нашем
драгом

ЈУЛИЈАНА и ЗОКИ са породицом
(11/284182)

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

ЈУЛКА
ЛУКИЋ

ВЕРИЦА
ПАВЛОВИЋ

21. X 2008 – 21. X 2019.

22. X 2018 – 22. X 2019.

С љубављу и тугом чувамо те од заборава.

Никада прежаљена и
заборављена бако...
Волим те и чувам у
сећању.

Твоји: брат ДРАГАН,
снаја РОСКА,
ГОРАН и НЕВЕНА
са НЕНАДОМ

Мама, хвала ти за
све...
Недостајеш ми сваког дана...
Заувек у мислима и
срцу.

Унука МИРЈАНА
са породицом

Воли те твоја ћерка
МИРЈАНА
са породицом

(100/284397)

(36/284243)

(35/284243)

2011–2019.
15. октобра навршило се осам тужних година откако није са нама наша мајка и бака.
Наша најмилија, постојиш и трајеш кроз најлепше успомене.
Заувек си у нашим срцима.
(3/284164)

СЕЋАЊЕ
на драгог супруга

Прошле су две тужне
године откад ниси са
нама

МИЛАНУ ПЕМЦУ
Воле те и тугују за тобом твоји најмилији.
Супруга МАРИЈА, ћерка МАРИЈАНА
и син ИВАН са породицама
(18/284196)

ЈОВАНА
ЋИРИКОВАЧКОГ

СПОМЕНКА
АДАМОВ

Тешко је живети са
болном истином да
смо те заувек изгубили

2010–2019.

Син СТЕВАН
с породицом

Заувек ћеш остати део
мог живота.
Твоја ЗОРИЦА

(10/284181)

(17/284195)

Сећање на наше драге

ВУКЧЕВИЋ

РАДОМИР МИЋА
(16/284194)

МАРИЈА

12. XII 1945 – 26. V 2017.
Ваш син МИКИ с породицом

1953–2018.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ДРАГОСЛАВ
ВЕЉКОВИЋ
ДРАГОСЛАВ
ВЕЉКОВИЋ
25. IV 2019 –25. X 2019.

12. I 1942 – 17. X 1983.

Шестомесечни помен
деди од унука

МИЛАНУ
ПЕМЦУ

За тобом тугују
породице
ВЕЉКОВИЋ,
МАРИНКОВИЋ
и НЕСТОРОВ
(29/204228)

Болест нас је раздвојила, али није угасила љубав, сећања и
успомене.
Почивај у миру деко
мој.

НИКОЛА
ЖУВУЉ

ЈУЛКА
ЛУКИЋ

ВЕРИЦА
ПАВЛОВИЋ

2001–2019.

21. X 2008 – 21. X 2019.

22. X 2018 – 22. X 2019.

Твој једини унук
НЕМАЊА
ВЕЉКОВИЋ

Увек си у нашим мислима.

(30/284228)

(9/284180)

Твоји најмилији

Ваш одлазак је бол... рана на срцу... празнина у
души... у разговорима...
Воли вас ваша ћерка и сестра
ДРАГИЦА са породицом
(37/284243)
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Потрудите се да не будете
превише брзоплети у доношењу одлука, поготово ако су
оне везане за старије чланове породице. На послу сагледајте ситуацију и из другог
угла.

Ако сте слободни, пред вама
је занимљива авантура. Због
лошије комуникације могући
су мањи проблеми за Ваге
које раде у медијима. Концентрација вам је на ниском
нивоу.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Можете очекивати повољну
по слов ну при ли ку. Има те
подршку утицајне особе. Водите рачуна да се нека непријатност не испречи у вашој вези и погорша климаве
односе.

Не ускраћујте партнеру могућност да вам помогне да
пребродите овај тежак период. Зарађујете мање него
што трошите. Обуздајте се,
јер вам прети финансијски
колапс.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пред вама су изузетно повољне пословне понуде. Добро извагајте коме ћете се
приклонити. У породици вам
предстоји леп период и могуће је ве лико породич но
славље.

Ове седмице ћете претеривати у свему: у љубави, јелу,
пићу, забавама, али и свађама. Мало се умерите јер
партнер неће имати бескрајно стрпљење. Послови вам
добро иду.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Водите рачуна да не будете
превише похлепни, јер вам
се све може распршити као
мехур од сапунице. Помало
сте несигурни у своја осећања према партнеру, али не
журите.

Изненадиће вас позив старог
знанца за излазак. Послови
тренутно мирују, али ваши
планови имају све предиспозиције да се у скорој будућности остваре. Контакти са
странцима.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Када научите како да се зауставите, препреке и одлагања биће иза вас, али и подршка сарадника ће бити отворенија и директнија. Разговарајте с партнером, јер вам се
неко меша у везу.

Ваше реакције су енигма за
партнера. Једноставно не може да вас прати. Обуздајте
мало свој его. Сарадници
вам завиде на ефикасности,
али имате подршку претпостављених.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Породица и пријатељи врше
притисак на вас да се помирите са старим партнером,
али то је ваш живот, па и одлука нека буде ваша. Занемарујете послове па се завидљивци радују.

(19. 2 – 20. 3)
Осећате да сте презасићени
на послу и хитно вам је потребан краћи одмор, али треба и да размислите о пословној понуди коју сте недавно
добили. Партнер вас у свему
подржава.
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НАШ ГРАД УСПЕШНО ПРЕДСТАВЉЕН НА ОВОГОДИШЊЕМ ИЗБОРУ ЗА МИС

ПАНЧЕВКА ИВАНА – ДРУГА НАЈЛЕПША У СРБИЈИ

Топ десет Српкиња
Избор за мис јединствени је
спектакл, о којем бар у неком
моменту живота машта свака
девојка. Као и другде, тај сајам
лепоте и у Србији привлачи
свеколику медијску пажњу.
Тако је било и у среду, 9. октобра, када се у београдској
„Комбанк” дворани окупило све
што нешто значи у том изазовном свету гламура, како би уживо видело двадесет једну финалисткињу избора за мис Србије.
Међу њима су се нашле и
две Панчевке, а напослетку је
једној од њих – Ивани Богдановски – припала титула прве
пратиље.
Уз честитке, следи и констатација да се наш град још једанпут етаблирао као један од
водећих у окружењу, бар када
је реч о женској лепоти.
Финално вече изборa за мис
Србије, одржано у среду, 9. октобра, окупило је најлепше девојке према избору лиценциране компаније коју већ годинама предводи новинарка Весна Југовић, позната и као Весна да Винча.
Пре званичног почетка, налик на многе сличне светске
хепенинге, на црвеном тепиху, постављеном на улазу у
„Комбанк” дворану (некадашњи Дом синдиката – прим.
нов.), позирали су знани и незнани представници овдашњег
џет-сета.
Сви они дошли су да уживо
испрате која ће од двадесет једне финалисткиње бити она најлепша; она која ће нашу земљу
представљати на једином легитимном избору за мис света.
А најважније из локалног
аспекта је то што су за ласкаву титулу конкурисале и две
наше суграђанке – двадесетогодишња Смиљана Анђеловић
из Качарева и две године млађа Ивана Богдановски, настањена у панчевачком насељу
Миса. Оне су то право избориле успешним наступима на

Ученица Гимназија „Урош Предић” пленила појавом
регионалним квалификационим надметањима.
Непосредно пре великог наступа упадљиво су зрачиле самопоуздањем и оптимизмом.
Каснији ток догађаја показао је да поменуто није било
без покрића...

Мисица с Мисе
Манифестација је почела помало неуобичајено, јер су се лепотице попеле на бину тако што
су продефиловале кроз публику. Како је у сали било и много
организованих навијача, они су
од самог старта, не штедећи грла и дланове, бурно поздрављали своје фавориткиње. Већ тада се на основу емитоване количине децибела могла уочити
повећа група од неколико десетина Панчеваца, која је добро
парирала бројнијим Београђанима или Шапчанима.
То се наставило и док су се
кандидаткиње представљале у
живописним хаљинама и, нарочито, када су мамиле уздахе
изазовним црвеним костимима. С девојкама су се на бини
смењивали и интерпретатори
различитих музичких праваца,
а на видео-биму су приказивани инсерти припрема које су

најлепше српске девојке обављале на живописном грчком
острву Тасосу.
Након три сата програма кулминација се најзад догодила
нешто иза поноћи, када су, уз
егзотичне звуке „Балкубано бенда”, најпре кренуле доделе у
разним категоријама избора за
мис, као што су шарм или фотогеничност. Потом се прешло
на избор топ десет најлепших
према мишљењу многочланог
жирија. И међу њима, на огромно одушевљење поменуте групе Панчеваца, нашла се и наша Ивана Богдановски. Недуго затим прошла је и у шест,
да би, након друге пратиље, уз
вриску навијача, било прочитано и њено име.
А наредних секунди су се на
том искреном и још увек дечјем лицу смењивали осмех и
плач.
И тако је гимназијалка с Мисе постала права „мисица”!
Тек од не дав но пу но лет на
Панчевка те ноћи није крила
емоције, а кроз сузе радоснице
које су лиле као из облака успела је да захвали свима на подршци, пре свих мајци.
Иако је Ивани за длаку измакла најважнија титула, место

свима – од тима компаније „Мис
Србије” до мојих најближих.
Можда је и највећи узрок тих
мојих суза то што нисам могла
с њима да се видим непосредно
након проглашења, због обавеза које су уследиле – истиче друга најлепша Српкиња.
Након спектакуларног успеха Ивану у скорој будућности
очекује да представља Србију
на неком од светских такмичења. Но како ствари стоје, њој
је изгледа много драже то што
је у свом граду, и нарочито у
својој школи, тако срдачна дочекана.
Узгред, иако не крије усхиће ње док но си лен ту, овој
скромној девојци, најбитније
је да остане на земљи и ради
на свом образовању.
Вероватно се ту и налази највећа лепота...

Страну припремио

Јордан
Филиповић

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.

Сестре
Наше финалисткиње:
Смиљана и Ивана
прве пратиље круцијални је доказ у прилог тези да у Панчеву
живе најлепше девојке, попут
Тамаре Шапоњић, која је била
мис Југославије за 1997. годину, а најсвежији пример је Ема
Лебанов, прошле године проглашена за мис шарма.

Скромна и жељна
образовања

Мис Србије и две пратиље (Ивана, прва здесна)

ствима и наступима пред камерама, није било треме ни на
прелиминарном такмичењу у
Срему, ни у самом финалу. Ни
на припремама није било превише напорно, али је зато било
лепог дружења. Притом, научиле смо штошта, као на пример
како да се шминкамо, да саме
правимо фризуре, а прошле смо
и курсеве јоге и тај чи чуана.
Одслушале смо разна предавања и, уопште, училе како да будемо добри људи и надасве да
се држимо као тим. Због свега
тога друге девојке нисам ни најмање доживљавала као конкуренцију. Напротив, мислим да
је свака од нас завредела неку
титулу, будући да смо дале све
од себе. То највише важи за победницу Андријану Савић и, без
имало куртоазије, сматрам да
је заслужено тријумфовала. Нисам имала велика очекивања,
јер ко високо лети – ниско пада, али свакако да сам презадовољна. Штавише, још увек сам
у стању шока и једино што могу
јесте да још једанпут захвалим

Ивана Богдановски рођена је
19. јуна 2001. године; ученица
је четвртог разреда Гимназије
„Урош Предић”, а након завршетка средње школе намерава да упише факултет за пројектни и информациони менаџмент, за који је, као финалисткиња, од организатора и
добила стипендију. Моделингом се бави још од своје девете године, што је допринело
да изађе на избор за мис и
умногоме јој олакшало искушења на том путу.
– Заправо, мама ме је пријавила на такмичење за мис Србије, а што се тиче мог учешћа,
захваљујући пређашњим иску-

Две куце оштењене су с
још неколико њих у дворишту на Стрелишту, а
мама им је напуштена
куца коју хране добри
људи. Само су поменуте сестрице остале за
удомљавање, јер су преостали пронашли своје нове домове.
Лепе, уредне, ухрањене и културне, а разигране и веселе,
улепшаће живот свакоме ко их удоми и пружи им сигуран
живот.
Све друге информације на контакт-телефон 064/247-81-90.

Спасоје
Овај малиша хитно тражи дом. Пронађен је у Панчеву мршав и толико изгладнео да није могао да стоји на ногама;
свака кост му се видела. Тренутно се налази у привременом смештају на опоравку. Добио је на килажи, а сада је весео и разигран.
Спасоје има енергије, зна да иде на
поводац и да обавља нужду напољу.
Ускоро ће бити вакцинисан и спреман
за нови дом, па заинтересовани за овог
лепотана треба само да окрену број телефона 060/760-66-11.

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

ЗДЕШИЋ ПРВАК ДРЖАВЕ
Одлични резултати
такмичара Динама и
Младости
Стигле и
вицешампионске
титуле
СЈАЈАН ВИКЕНД ЗА ЏУДИСТЕ ДИНАМА

ШАМПИОНИ СВЕТА И СРБИЈЕ
Субота и недеља, 12. и 13. октобар, остаће у лепом сећању
љубитељима џудо спорта у нашем граду. Био је то сјајан
викенд за ЏК Динамо. Викенд када су његови борци,
најмлађи и најстарији, постали шампиони. Један Србије,
а други света.
На светском шампионату
за ветеране који је одржан у
Маракешу Славко Станишић
је успео да понови прошлогодишњи успех и одбрани титулу светског шампиона.
Наш суграђанин се надметао у конкуренцији М7, у категорији преко 100 кг, и поново

није имао правог ривала. У првом колу савладао је Ирца Дермонта Килена, потом је пред
сјајним Панчевцем оружје морао да положи и Рус Владимир Кузњецов, а онда је Славко у финалу савладао и Украјинца Володимира Иваненка.
Свака част!
На Пр вен ству Ср би је за
млађе пионире у Београду наступила су 232 борца, а ЏК
Динамо су представљала два
такмичара.
Алекса Ђуровић је постао
шампион државе у категорији до 46 кг. Дејан Долинга се
пласирао на седмо место.

Како се захуктава јесења такмичарска сезона, каратисти Динама постају све успешнији.
Они су у суботу, 12. октобра, на
Првенству Србије за кадете и
јуниоре у Чачку освојили једну
златну и две бронзане медаље,
па су тако допринели да КК Динамо буде један од најуспешнијих клубова на шампионату.
Ти ту лу шам пи о на Ср би је
освојио је јуниор Александар

КК Динамо
Здешић у катама. Овај талентовани репрезентативац наше

НАДМЕТАЊЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ОДЛИЧЈА ИЗ СУБОТИЦЕ
КК Младост

земље до највреднијег трофеја
дошао је после четири сигурне
и тактички мудре победе.
Бронзаним одличјем окитио
се јуниор Дарко Спасковски у
категорији до 61 кг. Овај сјајни борац стартовао је победом,
али је неопрезно дозволио да
буде поражен у полуфиналу,
па је у реперсажној борби, победом, обезбедио бронзу.
Одличје истог сјаја заслужио је и јуниор Никола Ивановић, који се надметао у категорији до 76 кг. Остварио је
три сигурне победе с високим
резултатом, али је у мечу за
улазак у финале изгубио на
прегласавање судија с минималних 2:1. Никола је потврдио да се потпуно вратио у
форму после прошлогодишње
паузе због болести.
Иако није освојио медаљу,
није разочарао ни дебитант кадет Стефан Стојковић, који се
такмичио у категорији до 52 кг.

Такође у Чачку, али у недељу, 13. октобра, одржан је турнир „Трофеј Србије”, на коме
су се надметали млађи сениори. Динамови борци су и на
том такмичењу имали много
успеха.
Сребрне медаље освојили су
Јана Којчић у категорији до 55
кг и Урош Петровачки у групи
бораца до 67 кг, а бронзом се
окитио Марко Пуљаревић у категорији преко 84 кг.
Ово су одлични резултати
такмичара Динама на новом
так ми че њу, ко је је од ове
године заменило досадашње
Пр вен ство Ср би је за мла ђе
сениоре.
Веома добре резултате на државном шампионату за кадете
и јуниоре у Чачку остварили
су и чланови Карате клуба Младост из нашег града. Посебно
су се истакле јуниорке, које су
постале вицешампионке Србије у борбама. Тим КК-а Младост чиниле су Анђелина и
Анастасија Јаредић и Јована
Новаков.
У појединачној конкуренцији јуниорка Анђелина Јаредић
зарадила је бронзану медаљу у
борбама, у категорији преко 59
кг, иако је истог дана дала највећи допринос и у екипним
мечевима. Јована Новаков је у
истој категорији заузела пето
место.
Боје КК-а Младост на овом
такмичењу бранили су и: Миљана Тодоровић, Миљана Романов, Сашка Тесла, Јелена Киџин и Михаило Пантелић. Иако су се добро борили, овог пута су остали без трофеја.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

БОРАЦ НАДОМАК ЦИЉА
У Хали спортова у Суботици
у недељу, 13. октобра, одржано је Првенство Србије у олимпијском дизању тегова у категорији јуниора, млађих сениора и студената. Организатори овог такмичења били су
Савез Србије за дизање тегова и КДТ Спартак, а све под
покровитељством Спортског
савеза Суботице.
За Клуб дизача тегова Динамо у конкуренцији студената наступили су Филип Влајић и Урош Дашић.
Филип Влајић, студент мастер-студија на Факултету за
спорт у Београду, освојио је
треће место у категорији такмичара до 81 кг. Урош Дашић, студент Високе школе
електротехнике и рачунарства
у Београду, уједно и дебитант
у овом спорту, освојио је убедљиво прво место у категорији такмичара до 96 кг.
– Задовољни смо како је све
протекло. Мени је ово други
такмичарски наступ у овом
спорту. Прелазак с пауерлифтинга, мог матичног спорта,

на олимпијско дизање није
нимало лак. Тренажни и такмичарски захтеви су тотално
другачији. Урош је био сјајан,
примио је мноштво похвала
од судија и наших колега на
такмичењу. Овом приликом
бих захвалио Димитрију Стефановићу и Страхињи Костићу, који су нам помагали у
припреми за такмичење – рекао је Филип Влајић.
У суботу, 19. октобра, биће
одржан „Трофеј Београда” у
дисциплини бенч-прес, у којој ће клуб из нашег града
представљати Кристина Цвјетићанин и Сашка Младеновић. У недељу, 20. октобра, у
просторијама Кросфит клуба
Гвожђар, Савез Србије за дизање тегова и КДТ Динамо
организују државни шампионат за јуниорке, млађе сениорке и студенткиње.
Овом приликом позивамо
све љубитеље дизања тегова
и спорта уопште да испрате
такмичење. Улаз за гледаоце
биће бесплатан, а почетак такмичења заказан је за 11 сати.

УСПЕХ АТЛЕТИЧАРКЕ ТАМИША

СРЕБРО ЗА САЊУ
На Јесењем првенству Београда у кросу, које је одржано
прошлог викенда у нашем
главном граду, надметало се
и седам чланова Атлетског
клуба Тамиш, које је предводио тренер Зоран Коцић.
Најуспешнија је била пионирка Сања Марић, која је у
трци на 1.000 м освојила сребрну медаљу. Учествовали су
и: Николина Радовановић, Душан Прванов, Дуња Предић,
Стефан Марић, Данило Лазић и Вук Мимић.

Старчево је у претходна два викенда било центар омладинског
рагбија у нашој земљи. У месту
надомак нашег града одржани
су кадетски турнири у оквиру
Првенства Србије, на коме су
млади играчи Борца постигли
изванредне резултате.
Прво такмичење одржано је
6. октобра, а на њему су поред
домаћег тима учествовали и
Црвена звезда, Рад и ГРК Вршац. Кадети Борца су показали снагу и моћ, па су с три убедљиве победе убедљиво освојили први турнир.
Редом су пред разиграним
Старчевцима падали Црвена
звезда (19:0), Вршац (46:7) и
на крају Рад, кога је Борац савладао са 26:7.
– Знао сам да су нам деца добра, али да су оволико доминантна, то је изненађење и за мене. На
овај начин клинци су исказали захвалност клубу због добро одрађених припрема на Дивчибарама,
али и због гостовања у Кечкемету,
на прослави четрдесет година рагбија, где су у конкуренцији од двадесет клубова из: Аустрије, Словачке, Румуније, БиХ, Хрватске,
Србије и Мађарске освојили четврто место – рекао је тренер РК-а
Борац Радивој Ћосић.

Други турнир у оквиру државног шампионата одржан је
13. октобра, а то је уједно било
и Отворено првенство Војводине. Поред Борца, учествовали су и Динамо 1954, Рад, ГРК
Вршац и Лозница.
Екипа старчевачког Борца је
и на другом такмичењу потврдила своју доминацију. Најпре
је оружје морала да положи
Лозница, која је од Старчеваца
изгубила са 29:0, потом је Борац са 10:7 победио Динамо
1954, док у мечу против Рада
није било голова.
Екипа Динама 1954 је у првом колу савладала Рад са 7:0,
потом је са 20:0 надвисила и

Лозницу, док је с Вршцем играла нерешено 12:12.
– И пехар Отвореног првенства Војводине краси наше витрине. Браво за момке. Али
пред нама је још један турнир
у оквиру државног шампионата. Иако тренутно имамо лепу
залиху у бодовима, верујем да
ћемо тријумфовати и на трећем турниру и да ћемо се окитити титулом државног првака – истакао је тренер млађих
категорија РК-а Борац Игор Томашић.
Задовољни виђеном игром,
али и организацијом такмичења би ли су и ви со ки раг би
званичници.

– Ово је трећа година заредом како организујемо Отворено првенство Војводине. Остаје
жал што није учествовало више
екипа, нисам незадовољан. Растемо, из године у годину. С обзиром на то да је ово отворено
првенство, следеће године очекујемо и екипе из иностранства.
Изузетно ми је драго што су на
турниру учествовале и девојчице, и то у тиму Лознице и домаћем Борцу, где је управо девојчица и капитен екипе – рекао је
Драган Секуловић, председник
Рагби савеза Војводине.
Игра с јајастом лоптом, полако али сигурно, поново постаје хит у јужном Банату...

Павловић и Матеја Ченејац, а
бронзе су припале Павлу Радивојевићу и Јовани Вићентић.

Иако су остали без медаља,
запажени су били и Лазар Павловић и Лазар Јерков.

С РВАЧКИХ НАДМЕТАЊА

РИЗНИЦА СВЕ ПУНИЈА...
Рвачи Динама се не шале. Ови
млади и талентовани спортисти из викенда у викенд обогаћују своју ризницу медаља...
На међународном турниру у
Сомбору екипа коју су предводили тренери Вујо Шајић и Миливоје Тодосијевић заблистала је пуним сјајем.
Павле Радивојевић је освојио најсјајније одличје, сребром
су се окитили Новак Павловић
и Огњен и Стефан Тодосијевић, а бронзе су зарадили Вељко Вујновић, Алекса Јовић и

Матеја Ченејац. Боје Динама
бранио је и Михајло Вујновић.
Треба напоменути да су браћа Тодосијевић наступала у већим тежинским категоријама
и такмичила се с ривалима две
године старијим од њих.
Одличја за младе рваче Динама нису изостала ни с међународног такмичења које је прошлог викенда одржано у Младеновцу. Златне медаље су зарадили Јелена Крстовић, Алекса Јовић и Стефан Тодосијевић,
сребром су се окитили Новак

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

БРОНЗА ЗА
МАРИЈУ

Првенство Србије у џуду у конкуренцији млађих пионира одржано је прошле суботе у Београду, а своје представнике на
најважнијем домаћем такмичењу имао је и Џудо клуб Јединство из Качарева.
Овај колектив се одавно исказао у раду с најмлађим џудистима и џудисткињама, а
овог пута најуспешнија је била
Марија Остојић, која се окитила бронзаном медаљом.
Иако су остали без трофеја,
запажени су били и: Ксенија
Аврамовски, Дарио Балан, Јана
Пејиновић и Милица Пешић.

КУП БАНАТА
На традиционалном пливачком митингу „Куп Баната”, који је одржан прошлог викенда
у румунском граду Решици,
учествовали су и такмичари
ПК-а Динамо.

Домаћин је у оквиру братске сарадње двају клубова угостио младе панчевачке пливаче, које је предводила Александра Цревар, тренер.
Андреа Пољак је освојила
златну, а Даница Константинов сребрну медаљу у дисциплини 50 м леђно.

СЈАЈНИ И У КРОСУ
Атлетичари панчевачке Паноније били су запажени и на Јесењем првенству Београда у
кросу који је одржан прошлог
викенда.

У трци млађих јуниора Александар Дугић је у великој конкуренцији на 2.000 м заслужио
сребрну медаљу. Урош Остојин
је у надметању старијих јуниора
освојио бронзу на 3.000 м и тако
започео овогодишњу крос-сезону. Боје Паноније бранили су и
Нина, Занди и Лајчи Штркаљ.
„Панонцима” сада предстоји наступ на Уличној трци Града Београда, као и учешће на
Првенству Србије у кросу, које
ће бити одржано 26. октобра у
Шапцу.

Стране припремио

Александар
Живковић
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ТАМИШ НАДВИСИО КОЛУБАРУ

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Рукомет

Вредан тријумф на
премијери пред
својим навијачима

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – НОВИ ПАЗАР
недеља, 19 сати

Следи гостовање
у Земуну

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – БЕОГРАД
субота, 18 сати

Брзо су кошаркаши Тамиша
преболели пораз на премијери
нове сезоне у КЛС-у, када су у
Ужицу „тесно” изгубили од Слободе. Момци које предводи тренер Бојан Јовичић извукли су
поуке после прве утакмице, па
су већ у другом колу обрадовали своје навијаче.
Про шлог ви кен да у Ха ли
спортова на Стрелишту гостовао је тим из Лазаревца, новајлија у друштву најбољих. „Зелени” које предводи некадашњи играч тима из нашег града, Никола Симић, представили су се у добром светлу, али
су на крају морали да честитају ривалу на победи: Тамиш–
Колубара 84:75, по четвртинама: 21:21, 23:19, 17:20 и 23:15.
Од самог почетка утакмице
било је јасно да ће на Стрелишту „прштати” на терену. Оба
тима су у меч ушла мотивисано, са много енергије и жељом за победом. Гости су средином прве четвртине имали
предност од 4:10, али после
тајм-аута који је тражио Бојан Јовичић, те неколико „закуцавања” Лабудовића и „полагања” Радовића, резултат на
семафору убрзо се променио
– 16:14. Ипак, после првих десет минута утакмице победник није могао ни да се наслути – 21:21.
Жестока борба одвијала се и
у другом делу сусрета. Играло
се углавном кош за кош, а онда се разиграо Лазар Васић.
Најпре је сјајном асистенцијом пронашао Марка Павићевића, потом је убацио и „тројку”, а онда му се придружио и

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Темерин: ТЕМЕРИН–ДОЛОВО
мушкарци
Долово: ДОЛОВО – Ц. ЗВЕЗДА
Сечањ: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Земун: МЛАДОСТ–ТАМИШ
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – ДИНАМО
субота, 18.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО
недеља, 15.30
Б. Н. Село: БНС–РАДНИЧКИ

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ДУНАВ – ДИНАМО 1945
С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Лабудовић, који је снажним
„закуцавањима” допринео да
Тамиш на полувреме оде са четири поена „вишка” – 44:40.
Нису се гости предавали ни
после одмора. Гледаоци су могли да уживају у одличној кошаркашкој представи, јер су се
ривали смењивали у вођству и
жарко желели тријумф. Лазаревчани су успели да поведу с
52:56, а онда су Никола Лучић
и Џарид Роудс својим „тројкама” враћали Тамиш у егал. У
последњу четвртину ушло се с
поеном разлике за домаћина –
61:60.
Победник је дефинитивно
одлучен у четвртој четвртини.
Разиграли су се Алекса Чабрило и Предраг Прља, а потом је
одлични Лазар Васић са седам
„везаних” поена у последња два

минута запечатио судбину Колубаре у овом мечу.
– Спремали смо се за овај
дуел целе недеље. Напорно смо
тренирали, а у меч смо ушли
врло мотивисано. Испоштовали смо све што је тренер од
нас тражио и заслужено дошли
до прве победе у првенству –
рекао је Лазар Васић.
Тамиш је играо у саставу:
Николић (пет поена), Чабрило
(18), Радовић (седам), Васић
(12), Павићевић, Вукојичић,
Фил биш, Пр ља (12), Лу чић
(пет), Роудс (пет) и Лабудовић
(11 поена).
– Врло борбена и занимљива утакмица. Било је мало необично играти против Жарка и
Николе Симића, које сматрам
својим великим пријатељима.
Понављам, имамо младу екипу,

десет нових играча и осцилације су неминовне. Овај меч је
изнео Васић, сјајан момак. Цео
тим је млад, али радује ме што
момци гину једни за друге на
терену. Има много добре енергије и на тренинзима и на утакмицама. Ако наставе тако, верујем да моји момци могу да
буду пријатно освежење у српској кошарци. Има и ствари на
којима морамо да радимо, наравно. Нисам задовољан офанзивним скоком, али ни чињеницом да смо промашили велики број слободних бацања –
истакао је на конференцији за
новинаре после утакмице шеф
стручног штаба Тамиша Бојан
Јовичић.
Тим из нашег града предсто је ћег ви кен да го сту је у
Земуну.

СЛЕДИ ДЕРБИ С БЕОГРАЂАНКАМА
дозволиле су ривалкама да се
врате у меч и да већ до полувремена преокрену резултат.
Гошће из Кучева су у другом
полувремену заиграле боље и
нису дозволиле домаћим играчицама да поново преузму контролу над утакмицом.
ЖРК Панчево је играо у саставу: Милица Илић, Тијана
Симић (шест голова), Амелија
Ускоковић, Невена Џелајлија
(четири), Теодора Станојевић,
Тамара Петковић (шест), Марија Митрић (три), Светлана
Ничевски (два), Анастазија Јамбрушић (три), Тијана Ристић,
Ивона Пешић (један), Александра Васић (један) и Марија Ракиџић.
Већ у суботу, 19. октобра,
следи још једно велико искушење за девојке из нашег града, можда и највеће у досадашњем току првенства. У Халу
спортова на Стрелишту долази екипа Београда, која у прве
три утакмице није освојила
ниједан бод, па ће то бити до-

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Идвор: ПОЛЕТ–СТРЕЛА
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–ТЕМПО
Уздин: УНИРЕА–ЈЕДИНСТВО
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА
Црепаја: ВОЈВОДИНА – ВОЈЛОВИЦА 2018
све утакмице у недељу, од 15 сати
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Војловица: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БОРАЦ
све утакмице у недељу, од 15 сати
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КУЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–КОЛУБАРА

84:75

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – ВИРТУС БАСКЕТ
Панчево: ДИНАМО – КРИС КРОС

86:73
60:53

Фудбал

бра прилика да ЖРК Панчево
после једног ремија и два пораза оствари и прву победу.
Не тре ба сум ња ти да ће и
Београђанке покушати да поправе блед утисак с почетка
шампионата.

Све то обећава добру рукометну представу у нашем граду. Невена Џелајлија и њене
другарице ће уз помоћ с трибине лакше стићи до повољног
резултата. Утакмица почиње у
18 сати.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ОФК ВРШАЦ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БАЧКА 1901

5:0
1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–РАДНИЧКИ

4:0
5:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ
Иваново: СТРЕЛА – СПАРТАК 1911

1:2
3:0
3:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Црепаја: ВОЈВОДИНА–МУНДИЈАЛ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛАВИЈА

0:3
1:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ

3:0
0:2

ШАХОВСКИ КУТАК

Von Gotta

УЛИЧНА ТРКА У ПОЖАРЕВЦУ
8

КЛИНЦИ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА
Прошлог викенда одржана је
традиционална, 56. улична трка Града Пожаревца. Ово такмичење окупило је најбоље атлетичаре у Србији у свим узрасним категоријама, а у тако јакој конкуренцији запажене резултате остварили су и такмичари Атлетског клуба Динамо.
Петар Рула је победио у трци дечака рођених 2012. године, Ксенија Мркела је тријумфовала у групи деветогоди-

шњих девојчица, док је Даница Војводић била најбржа у
конкуренцији девојчица рођених 2009. године које су се надметале у трци на 400 м. Анастасија Мркела се окитила сребрном медаљом у трци на 800
м у групи ученица средњих
школа.
За Динамо су наступили и:
Страхиња Стевшић, Тијана Николић, Јана Грујић и Дуња Васиљевски.

26:33

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО – Х. ЈОЖЕФ
21:32
мушкарци
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ДОЛОВО 33:25
Јабука: ЈАБУКА–ИНЂИЈА
23:29

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА
Утакмицама трећег кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Супер Б лиги за рукометашице.
После гостовања у Крагујевцу,
где су одмериле снаге с једним
од највећих конкурената за највиши пласман, пред девојкама које предводи тренер Марко Крстић било је ново велико
искушење.
У Хали спортова на Стрелишту гостовало је Кучево, клуб
с богатом рукометном традицијом, које је овог пута однело
бодове из нашег града: ЖРК
Панчево – Кучево 26:33 (15:16).
За реновиран и подмлађен
тим из нашег града, који као
капитен предводи Невена Џелајлија, потребно је стрпљење.
Сигурно ће, како време буде
одмицало, све „коцкице” доћи
на своје место...
Панчевке су добро отвориле
сусрет против Кучева. У осмом
минуту су водиле са 6:4, а десетак минута касније и с 13:0.
Ипак, највише због неискуства,

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
С. Црња: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (БК)
недеља, 15 сати
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Наредно такмичење на коме
ће учествовати најмлађи атле-

тичари Динама јесте традиционална Улична трка Београда.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дф1)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЈОШ ЈЕДАН ОДЛИЧАН ВИКЕНД

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Железничар сачувао
предност
Динамо 1945 убедљив
против Вршчана
Љубитељи најважније споредне ствари
на свету у нашем граду и околини протеклог викенда имали су прилику да
уживају. На програму је било девето коло Српске лиге група „Војводина”, а и
Динамо 1945 и Железничар играли су
пред својим навијачима. „Брзи воз” је
угостио Вршчане, док је „дизелка” била
домаћин Суботичанима...
После нешто лошијег старта првенствене трке за бодове фудбалери Динама
1945 су на победничком колосеку... Момци које предводи тренер Жарко Тодоровић „везали” су и трећи узастопни тријумф. Овог пута „брзи воз” је био најубедљивији: Динамо 1945 – ОФК Вршац 5:0.
Петар Станић и његови саиграчи су
од првог судијског звиждука показали
велику жељу за победом, а већ у шестом минуту стигли су и до предности.
Стојановски је сјајно извео слободан
ударац и довео Динамо 1945 у вођство.
Вршчани су покушавали да стигну до
изједначења, али одбрана домаћег тима којом је командовао млади голман
Иван Лукић, дебитант у сениорској конкуренцији, била је сигурна.

Наставак сусрета донео је потпуну
доминацију „брзог воза”, а у центру пажње био је Живорад Арнаутовић, који
је три пута матирао голмана Вршчана.
У листу стрелаца, такође ефектним поготком, уписао се и Милош Нинковић.
Динамо 1945 играо је у саставу: Лукић, Нинковић, Дашић, Стојанов, Каришик, Стојановски, Ахчин, Милојевић, Арнаутовић, Бобар и Станић, а прилику су добили и Ђокић, Шарчевић и
Петровић.
– Пре свега хоћу да истакнем нашег
младог голмана Лукића, који је рођен
2002. године. Први пут је бранио у сениорској конкуренцији и потврдио да
наш клуб у њему има светлу будућност.

Туђ
Честитам мојим момцима на још једној изузетној партији. Није ово случајно, напорно радимо и тренирамо и ето
успели смо да у два меча постигнемо
чак девет голова а да не примимо ниједан. Мој тим је у успону форме, а верујем да ће све то бити још боље. Идемо
даље. Предстоји нам гостовање у Старим Бановцима и дуел с последњепласираним Дунавом. Ми се за тај меч припремамо као да се ради о тиму из врха
табеле. Имамо обавезу према људима
који воде клуб, према навијачима, да
увек дајемо максимум и идемо на победу – рекао је после утакмице тренер
Динама 1945 Жарко Тодоровић.

Дерби јесењег дела шампионата Српске лиге „Војводина” одигран је у недељу, 13. октобра, на СЦ-у „Младост”. Пред
више од 500 поклоника фудбала снаге
су одмерили првопласирани Железничар и другопласирана Бачка 1901 из Суботице. После деведесет минута одличне утакмице није било победника, јер је
сусрет завршен с резултатом 1:1.
Панчевачка „дизелка” је у овај меч
ушла као лидер који има пет бодова предности у односу на тим из Суботице, па је
победа била много потребнија гостима.
Ипак, то се није приметило на терену,
јер су момци из оба тима изгарали на терену. Водила се велика борба на средини
игралишта, с много дуела и контаката.

Железничар је био тим који доминира и има иницијативу, а ређале су се и
прилике пред голом гостију. Ипак, отишло се на одмор, а мреже су мировале...
Равноправна борба одвијала се и у
другом полувремену, све до 70. минута,
када је на „спортском” одјекнула експлозија среће... Идеалан центаршут Башановића Аничић је ударцем главом
претворио у вођство Железничара. Упорни гости се нису предавали, па су у финишу сусрета успели да искористе једну грешку у одбрани домаћег тима. Изједначили су на 1:1 и тако поставили
коначан резултат дербија.
– Био је то истински дерби. Састале су
се две најбоље екипе у лиги. Пре свега
честитам Железничару на резултатима
у досадашњем делу првенства. Ето, ни
после девет кола, нема пораз. То је много озбиљан тим, са сјајним појединцима
и сјајним тренером. Драго ми је да смо
показали да можемо да се носимо и с
таквим ривалом. Жао ми је што нисмо
успели да победимо и смањимо разлику
на три бода. Железничару желим много
успеха у даљем такмичењу. Наставићемо да се надигравамо, имаћемо међусобни дуел и на пролеће, па нека у виши
ранг иде бољи тим – истакао је тренер
Суботичана Саво Павићевић.
„Дизелка” је одиграла дерби у саставу: Кнежевић, Ђорић, Плавшић, Аничић, Ивковић, Стојановић, Ковачевић,
Илић, Јовановић, Башановић и Лазаревић, а у другом полувремену шансу су
добили и Мандић и Петровић.
– Јако тешка и захтевна утакмица.
Водила се, заиста, рововска борба. Моји момци су играли коректно, али Бачка је изузетан противник, па је нерешен резултат можда и најреалнији. Остаје мали жал због чињенице да нисмо
успели да сачувамо предност, али шта
је – ту је. Задржали смо разлику на табели од пет бодова. Идемо даље. Железничар је одличан тим. Верујем у момке. Спремамо се за нове ривале и нове
победе – рекао је тренер Железничара
Душан Јеврић.
„Дизелка” је лидер шампионата, а у
наредном колу гостује у Сремској Митровици.
А. Живковић

Тражење сопственог места на планети тежак је посао.
Мада може да буде и једноставан.
Кренеш, пробаш овде, онде, па идеш даље...
Ходаш и у туђим ципелама.
Док не схватиш ко си и шта си, шта знаш.
Шта други очекују од тебе и шта ти од њих.
Шта очекујеш од себе – најважније је себи не бити туђ.
При чему је то схватање, једноставно, подложно променама.

Богат
Лепота уме да напуни око.
И ухо. Главу.
Кад је призор богат, око, ухо и глава бирају.
Један од избора је и да у томе не учествују.
Ако се ипак определе да упијају појавности, могу да добију.
Да од надреалног виде, осете реално.
Да се оснаже и зато најеже.
Јер лепота и јесте у оку посматрача.

КУП ВОЈВОДИНЕ У СТРЕЉАШТВУ

„ДРУЖИНА” НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ
Протеклог викенда у Врбасу је одржан
Куп Војводине у гађању из серијске ваздушне пушке по Ц-програму, на коме
је, како правила налажу, наступило шест
чланова Стрељачке дружине „Панчево
1813”, односно по један најбољи такмичар из сваке категорије.
Тим из нашег града је овог пута заузео треће место, погодивши 1.686 кругова. Екипу панчевачке „дружине” чинили су: пионири Огњен Лукић и Теодора

Камелеон

Кондић, јуниори
Алекса и Ива Ракоњац и сениори
Далибор Павловић и Сне жа на
Фодор.
Фи на ле Ку па
Србије биће традиционално одржано у Панчеву, 27. октобра, а најбољи
стрелци из нашег града потрудиће се

да одбране прошлогодишњу титулу шампиона Купа Србије.
А. Ж.

Не треба се плашити промена.
На свом телу, у својим размишљањима.
Природно је да данашње бело сутра постане шарено.
Као и да сутрашње колоритно буде једнобојно.
Да десно постане лево и обрнуто.
Могуће је све, па и да пријатељ постане непријатељ; човек
је непрестано на припремама, висинским.
Могуће је чак и да од жабе не види пужа.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Павле Обрадовић,
гимназијалац:

Сања Перић,
гимназијалка:

Реља Јарковачки,
гимназијалац:

– Одрадићу тренинг,
a добио сам и позив
за рођендан, па ћу
отићи и тамо.
Наћи ћу времена
и за фудбал
с другарима.

– Вероватно ћу
тренирати. Ићи ћу
с друштвом у биоскоп
или ћемо се једноставно
видети негде у граду.

– Већи део викенда
бићу у музичкој школи.
Планирам да изађем у
суботу, а у недељу учим
за школу и спремам се
за контролне задатке.
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