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Село
Даме у руралним
срединама све
креативније
ОДРЖАНА СЕДМА КОЛОПРОКТОЛОШКА РАДИОНИЦА

ПАНЧЕВО – ЦЕНТАР ЛАПАРОСКОПСКЕ ХИРУРГИЈЕ
Учествовало десет
светских стручњака
Обележена 15-годишњица
постојања манифестације
Чак девет најбољих светских хирурга
колопроктолога – петорица из Енглеске, двојица из Русије, један из Ирана
и један из Португалије, уз нашег Панчевца др Младена Јанића, учествовало је на седмој Колопроктолошкој
панчевачкој радионици, одржаној у
среду, 18. октобра, у организацији
удружења „Круг здравља”.
Реализацију радионице, која има
статус градске манифестације од
посебног значаја, следствено томе
финансијски је подржао Град.
Посластица за хирурге
Радионица је свечано отворена у дворани Културног центра, где су велики број окупљених угледних домаћих
и иностраних лекара поздравили
Саша Павлов, градоначелник, др
Слободан Овука, директор Опште
болнице, и др Младен Јанић, директор манифестације.
– Ова радионица за нас има велики
значај будући да већ петнаест година
у Панчеву окупља еминентне експерте из области медицине, као и нашу
домаћу стручну јавност. Поред свог
главног циља, а то је свакако преношење знања и искустава у области
колопроктологије, ова манифестација доприноси и остваривању оних
циљева који су свима нама у Панчеву
приоритетни, а то су превенција
болести и промоција здравог начина
живота – истакао је Саша Павлов.
Директор болнице др Слободан
Овука захвалио је др Младену Јанићу
на огромном залагању да се Општа

болница нађе међу респектабилним
установама тог типа на европској, али
и светској мапи.
– У име управе болнице могу да
обећам да ћемо, без обзира на сложене економске услове, и убудуће максимално подржавати не само одржавање ове радионице већ и сваки рад
који доприноси развоју струке, а све
то у корист и на добробит наших
пацијената – нагласио је Овука.
Стручни део радионице започео је
правом посластицом за све присутне
– хирургијом уживо. Лекари су из
дворане Културног центра могли да,
путем видео-линка, на великом биоскопском платну прате операцију
карцинома дебелог црева коју је у
хируршкој сали Опште болнице
изводио проф. др Амџад Парваиз,
један од најбољих светских колоректалних хирурга са Универзитета у
Пулу. Присутни су имали прилику и

да професору Парваизу постављају
питања током трајања захвата.
Вредело је...
У оквиру целодневног програма одржан је и низ предавања и демонстрација, а централна тема била је,
логично, лапароскопска колоректална хирургија.
– У нашој земљи је све више болница које лапароскопију уводе као
стандардну методу и она полако
замењује отворену хирургију. Ипак,
сада се јавља нови проблем – недостатак одговарајуће опреме и адекватног тренинга. Добро је познато
да у Србији нема довољно искусних
инструктора за ову област, што намеће ургентну потребу да се уради
нешто конкретно како би се тај изазов превазишао. Ова радионица је
наш начин да допринесемо томе –
истакао је др Младен Јанић.

Он се осврнуо и на историјат Колопроктолошке радионице, која се у
нашем граду одржава од 2002, на
сваке две године.
– Када смо пре петнаест година са
прим. др Михајлом Чернишевским
основали ову хируршку радионицу,
нисмо ни слутили куда ће нас то
одвести. Већ наредна радионица,
одржана 2004. године, постала је
интернационална. Тада нам се прикључио др Ричард Коен из Лондона.
На наредним радионицама с нама су
били и стручњаци као што су др
Питер Царков, проф. др Амџад Парваиз и проф. др Алексеј Карачун.
Они су нам се после увек радо враћали и учествовали су и на овогодишњој радионици – подсетио је Јанић.
Поред поменутих предавача, на
радионици су овог пута први пут
гостовали др Нуно Фигуеиредо из
Португалије и др Хамид Замани из
Ирана. Занимљиво је да су млади
хирурзи др Џајлс Бонд-Смит из
Велике Британије, др Дипак Синг-Рангер и др Сем Паркер ранијих
година као специјализанти неко време провели у панчевачкој болници
радећи са овдашњим лекарима. У
међувремену су постали угледни
хирурзи у Великој Британији, а ове
среде су своја знања радо пренели
колегама окупљеним на радионици.
Српску хирургију су представили
водећи експерти у овој области на
видео-сесији уприличеној у другом
делу програма, а дан касније, 19.
октобра, на редовном састанку
Хируршке секције Српског лекарског
друштва, уприличеном у дворани
Културног центра, исти овај тим одржао је низ предавања, већином на
тему модерних приступа операцији
карцинома ректума.
Д. Кожан
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Комбинација мисли. Човек комбинује једно, друго, треће... Размишља. Те биће ово, те биће оно... А у ствари, ништа неће бити. Само се
искомпликује ситуација и – ето депресије. О њој се, као пошасти
новог доба, много говори у последње време. Она вреба на сваком
кораку. Све је више усамљених и отуђених душа, које очас посла
склизну у депресију.
Незадовољни сопственим животима, скрхани проблемима, беспарицом, немоћни да промене стварност, људи све чешће у главу пуштају свакојаке мисли. А још ако су оне црне, истумбане и несређене –
депресија је неминовна.
У овој нашој напаћеној земљи та ментална болест постала је свакодневица, нажалост. Како и да не буде кад су нас убедили да је луксуз
отићи на одмор, и то на рате, имати неки, бар просечан аутомобилчић или изаћи макар једном месечно с породицом на ручак. Уверавају нас да је нормално трпети, немати, зајмити... Ако то још нисмо
схватили и разумели, треба да нам постане јасно да је пуко разбацивање новцем имати више од два пара ципела, на пример, или фармерица...
За месо се има све мање пара, па се претварамо у гојазну нацију,
јер нам је хлеб главни оброк. Деци не можемо да приуштимо већину
ствари које бисмо желели, па полако али сигурно постајемо и земља
исфрустрираних родитеља, али и посвађаних брачних другова. Ето
продуката константног стреса, нервозе и незадовољства.
Иако није кристално јасно због чега, јер смо поштено завршавали
школе, поштовали права и прописе, одговорно радили свој посао –
постали смо лузери. Гледамо и гутамо свакакве небулозе које нам се
сервирају, сведоци смо вређања интелигенције нормалног човека,
али и поред тога тихо говоримо, углавном у себи: може да буде и
горе. Права лузерска особина. Не тежимо срећнијем и лакшем животу, већ се плашимо веће несреће.
За опремање једног школарца припремамо се као што се неки
Немац или Белгијанац спремају за куповину аутомобила или некретнине. Све је мање пара за лечење, за одлазак стоматологу, за огрев...
Гомилају се дугови за воду, струју, искључују се телефони... Пензионери поново раде, углавном тешке и обично најмање плаћене послове, уместо да уживају у некој бањи, као сав нормалан свет. А онда,
болесни и исцрпљени, када дођу кући, немају помоћ деце и унука.
Њих гледају углавном преко „Скајпа” у некој далекој земљи. И шта
се догађа? Уместо да човек испланира да с децом отпутује некуд за
викенд, он оде код рођака, кума или пријатеља на кафу. Онако нерасположен и мрачан, очас посла „зарази” и своје ближње, иако то није
желео.
Тешко бреме живљења...
Али треба се борити. На све начине. Треба зауставити лоше мисли.
Треба отерати зло. У ствари, не треба га прихватити.
Баш као у причи о старом самурају, који је групу својих ученика
обучавао мудрости и ратним вештинама. Једног дана, за време обуке, дошао му је млади ратник, познат по својој грубости и окрутности. Његова омиљена тактика је била провокација, вређао је супарника, тако је губио стрпљење, прихватао је изазов, али је у бесу правио
грешку за грешком и – губио борбу. Тај исти млади ратник је и на
самом предавању изрекао неколико увреда на рачун самураја, а овај
је мирно настављао предавање. То се поновило неколико пута. Када
мудри самурај никако није одреаговао, ратник је, љут, отишао с предавања. Остали ученици су пажљиво посматрали ову ситуацију. Потом
је један упитао:
– Учитељу, зашто сте толерисали његове нападе и вређања? Требало је да га изазовете на борбу!
Мудри самурај је одговорио:
– Када вам неко донесе поклон и ви га не прихватите, где ће поклон
завршити?
– Код свог власника – одговорили су ученици.
– Исто важи и за завист, мржњу, увреде и злобу. Све док их не прихватите, оне припадају особи која их је донела.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Тешко бреме живљења

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Спашће нас
краљ(ица)
Од давнина крвним судовима припадника овог напаћеног словенског
народа тече неутажива жеђ за господаром. Сва је прилика да је у наш ДНК

утиснуто да најбоље циркулишемо
када нам ток ствари најбоље одређује
чврста, да не кажемо гвоздена рука.
И то, по могућству, неког неумољивог ауторитета који уместо нас зна
шта и како нам ваља чинити. Од тога
којем богу да се молимо, преко тога
где су нам границе, па до тога, малтене, шта ћемо сутра густирати на
трпези. Овим просторима су диљем
историје продефиловале разне вође
таквог калибра – од Душана Силног,
преко Карађорђа и Милоша, па до
Тита, Слобе и ових потоњих...
Ипак, многи живе у убеђењу да
једино прави монарх овде може да
постави ствари на своје место. Јер,
једноставно – без краља не ваља.
У то су, канда, уверени и чланови
новоформираног Покрета обнове
Краљевине Србије. Пре неки дан су
одржали прву изборну скупштину, а
пажљивијем оку није промакло да су
у врху странке све сама дојучерашња
Вукова одојчад, односно посланици
који су изабрани у име СПО-а на
напредњачкој листи. А шта сад, нису
ни први ни последњи који су трбухом
за крухом утекли изанђалом „краљу
тргова”.
Како год, ови до јуче анонимни
партијски војници и безусловни дизачи руку су, за промену, одабрали да
се закуну принцу престолонаследнику. Схватили су да би све било дивно
и красно када би круна бдела над
нашим главама. Ко зна, можда су
људи у праву...
Само, да ли би нам син јединац
последњег монарха Петра Другог,

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Октобарско сунце уместо соларијума.
На градском кеју, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

наречени Аца Карађорђевић, био најбољи избор? Тешко да су око тога
сагласни чак и децидирани призивачи повратка круне. У не тако далекој
прошлости било је и контраша, попут
војводе Шешеља (ко други), који су
навијали за конкуренцију – потомке
династије Обреновић (питање је да
ли такви уопште више и постоје). А
није мало ни оних што би на престо
радо инаугурисали неког сасвим трећег. Наравно, како би му се зарад
шаке синекура још малко увукли у
позадину...
А што се, рецимо, у светлу интеграција са Европом, али и с Русијом,
Кином, Турском и разноразнима, не
бисмо прикачили и Уједињеном Краљевству?
И шта фали Елизабети Другој? Ако
је добра Канађанима, Аустралијанцима или оним забаченим Новозеланђанима (о Британцима да и не говоримо...), зашто и нама не би ваљала?!
Откад се из Бакингемске палате формално (или, мало више од тога) управља тим државама чланицама Комонвелта, оне су постале обећане земље
за живот, што довољно сликовито
говори о томе да ли би било исплативије да и ми, уместо краља, добијемо
краљицу.
Има ту још аргумената у прилог тој
идеји. Рецимо, дугоживећа Елизабета главни светски језик – енглески –
спика као да јој је матерњи. Дакле,
боље од нашег доброг Аце. С друге
стране, када је реч о српском, егал су
– не знају га ни једно ни друго...
Ј. Ф.

Aлберт Ајнштајн

СВЕТ ЈЕ ОПАСНО МЕСТО ЗА ЖИВОТ, НЕ ЗБОГ ЉУДИ КОЈИ СУ
ЗЛИ, ВЕЋ ЗБОГ ДОБРИХ ЉУДИ КОЈИ НИШТА НЕ ПРЕДУЗИМАЈУ.
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ФЕСТИВАЛ КЛАСИЧАРА

ВИКЕНД УЗ ДЕЛА ЧУВЕНИХ
КОМПОЗИТОРА
Бесплатан улаз на
све програме
Од 20. до 22. октобра, од 20
сати, у Светосавском дому биће
одржан Фестивал класичара,
који други пут организује Удружење уметника „Камерата
Панчево”.
„Камерата” је настала 2010.
године с циљем да унапреди и
промовише класичну музику и
уметност. Дванаест талентованих инструменталиста Факултета музичке уметности из Београда окупило се око идеје о
побољшању културног живота
града Панчева. Заједничком
иницијативом основали су
Камерни оркестар „Камерата”
и Камерни оркестар Војводине
и организовали велики број
концерата класичне музике, на
којима су угостили преко две
стотине младих уметника.
На овом фестивалу представиће дела врхунских композитора. У петак, 20. октобра, од
20 сати, на програму ће бити
дела Густава Махлера (изводе
Уки Уваскаинен – клавир,
Милош Чорлија – виолина,
Сретен Јовић – виола и Павле
Савић – виолончело), Антонина Дворжака и Александра
Вребалова (изводе Александра
Јовић – виолина, Милош Чорлија – виолина, Сретен Јовић

– виола и Павле Савић – виолончело).
У суботу, 21. октобра, од 20
сати, публика ће имати прилику да чује дела која су компоновали Роберт Шуман, Сергеј
Рахмањинов, Јоханес Брамс,
Дмитриј Шостакович и Хендл/
Халворсен (изводе Милош

Чорлија – виолина, Сретен
Јовић – виола и Уки Оваскаинен – клавир). Последњег дана,
у недељу, 22. октобра, од 20
сати, биће одржан концерт студената Факултета музичких
уметности из Београда, на
којем ће наступити Александра Јовић (виолина), Милош

Чорлија (виолина), Сретен
Јовић (виола), Павле Савић
(виолончело) и Уки Оваскаинен (клавир).
Фестивал је ове године
финансијски подржао Секретаријат за културу и омладину
града Панчева.
М. Марић Величковић

„РЕЗЕРВНИ ПЛАН” ПРОСЛАВЉА РОЂЕНДАН

ПРЕДСТАВА „МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ”

Журка у најави

Карте за најбрже читаоце
У понедељак, 23. октобра, од
19.30, у дворани Културног
центра Панчева биће изведена
позоришна представа „Мали
брачни злочини” Ерика Е.
Шмита.
Представа у центар посматрања поставља модерног мушкарца и жену, разоткривајући сплет

Панчевачки бенд „Резервни
план” у петак, 27. октобра, прославља шести рођендан.
Слављенички концерт биће
одржан у дворани „Аполо”, а
нема ника кве сум ње да је

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва
и једина установа тог типа у
Војводини, константно ради
на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег
квалитета је већ постао
непревазиђен, и то не само
по мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су
издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.

водећих стручњака у тој
области – dr sc. med. Слободан Томић, кардиолог,
доктор медицинских наука
и магистар кардиологије са
Института „Дедиње”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки и
Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је
неопходно урадити прегледе и анализе на једном месту
и добити резултате што пре.

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

С тим у вези, треба подсетити и на то да се у Заводу,
примера ради, све врсте
лекарских уверења издају за
максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним
погодностима које остварују сви они који поседују
лојалти картице Ауто-центра „Зоки”, погледајте на
рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додат не инфор ма ци је
можете добити путем телефо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/2190-903, а ово су уједно и
бро је ви путем којих се
заказују прегледи. Новости
можете пратити и на сајту
www.zavodpancevac.rs, као
и на „Феј сбук” стра ни ци
Завода.
Д. К.

НАСТАВЉА СЕ ТРАДИЦИЈА
пред љубитељима доброг ексју го сло вен ског рока сјај на
забава.
Журка почиње у 21 сат, а
улаз на концерт је бесплатан.
А. Ж.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ БОЛНИЦЕ

Пресељени
интернистички одсеци
Панчевачка болница обавештава пацијенте да су због
реконструкције Интерног одељења интернистички одсеци
пребачени на хируршку страну зграде те установе.
Тако се сада одсек кардиологије налази на трећем спрату,
на одељењу ортопедије, а oдсек
нефрологије је на трећем спрату, на одељењу урологије. Одељење ендокринологије и реуматологије пресељено је на други
спрат, на одељење гинекологије, а коронарна јединица, као и
хематологија и гастроентерологија, налазе се на првом спрату, на одељењу хирургије.
Дијализа је и даље на другом спрату интернистичког
блока, а у приземљу те зграде
остали су одсек ендоскопије и
дијабетолошка амбуланта.

сати, наградићемо са по две
карте за представу „Мали брачни злочини”, које могу преузети на билетарници Културног
центра Панчева.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
представа (размак) име и презиме и пошаљите на 1201. Бруто

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Због реконструкције Интерног и амбуланта Медицине
рада „Центар” (Железничка
амбуланта) пресељена је са
адресе Вука Караџића 8 у Улицу Милоша Обреновића 2 и
налази се у просторијама бившег кожног диспанзера. У току
је и пресељење телефонских
линија, како би број телефона
амбуланте остао исти. Док се
тај посао не заврши, број путем
којег пацијенти могу добити
потребне информације јесте
062/80-48-554.
У болници наглашавају да су
посете могуће искључиво од 15
до 16 сати и апелују на грађане да се строго придржавају тог
времена и поштују интерес
пацијената смештених у тој
здравственој установи.
Д. К.

Изложба ситних
животиња
старомодних и савремених елемената њихових емотивних и
физичких односа.
Два најбржа читаоца који се
јаве у петак, 20. октобра, у 11

цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара
у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.
М. М. В.

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

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

Због великог интересовања наших суграђана
и суграђанки, у „Никоденту” су одлучили да
поново покрену акцију у
оквиру које сви они
којима су неопходне
услуге из области протетике остварују право на
чак 30% попуста.
Искористите ову прилику и закажите преглед
путем телефона 064/2175-056. Овај савремени и
модерно опремљени центар
налази се преко пута старе робне куће, у Улици Максима Горког 2.
Д. К.

Друштво одгајивача расне
живине, голубова, кунића и
птица из Панчева у недељу,
29. октобра, приредиће своју
традиционалну берзу са изложбом ситних животиња.
Као и сваке године, место
дешавања биће двориште
Пољопривредне школе „Јосиф
Панчић”, а организатори и
овог пута очекују велику посету, јер су свој долазак најавили и одгајивачи из: БиХ, Македоније, Румуније, Мађарске,
Бугарске, Хрватске и Србије.

Поред берзе ситних животиња и изложбе готово свих
врста живине, зечева и птица, на овој манифестацији ће
се наћи и бројни произвођачи хране за животиње, али и
пратеће опреме за њихов
одгој.
Берза у Панчеву је једна
од највећих у Србији, јер је
сваке године посети неколико хиљада људи. Не треба
сумњати да ће тако бити и
сада.
А. Ж.
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ДЕМОКРАТСКА И НОВА СТРАНКА

ФОНДАЦИЈА „ТИЈАНА ЈУРИЋ”

Тежити друштву
социјалне правде

ПЕТИЦИЈА ЗА ДОЖИВОТНУ КАЗНУ
УБИЦAMA ДЕЦЕ

Градски одбори Демократске
странке и Нове странке у
Панчеву обележили су 17.
октобар, Светски дан борбе за
искорењење сиромаштва, креирајући своје политике у
правцу социјалне правде и
равноправности са жељом да
се смањи стопа апсолутног
сиромаштва. У Србији је
сиромаштво у порасту, а запошљавања има највише у
државним предузећима, док
је приватни сектор све мањи.
У заједничком саопштењу
двају панчевачких одбора
наводи се да данас четвртина
активног становништва нема
посао, а две петине незапослених је у потрази за послом
дуже од пет година. Ове две

странке указују на чињеницу
да исплате различитих врста
социјалних давања најугроженијима касне и по неколико месеци, као и многим
запосленима у јавним и приватним предузећима, па радници остају незаштићени.
„ДС и Нова странка наглашавају важност подржавања и
подстицања локалне заједнице на поштовање права радника, либерализацију тржишта, развој социјалног предузетништва, подстицање
програма запошљавања и

самозапошљавања, укидање
административних препрека
за пословање, подстицање
инвестиција и приватних иницијатива, оснаживања осетљивих друштвених група, пружања једнаких услова за
запослење без обзира на пол,
род, политичку, сексуалну
оријентацију или верску припадност и праведну политику
и расподелу социјалних давања”, наводи се у саопштењу.
Истовремено ове две странке упозоравају да је све већи
број, посебно младих људи,
под ризиком од сиромаштва
због смањења броја радних
места, слабљења привреде,
високих намета и недостатка
приватних предузећа.

„У нашој локалној заједници, као и у читавом друштву
Србије рањиве друштвене групе изложене су појави дугорочног сиромаштва – овом
проблему најчешће су изложене осетљиве, изопштене и
маргинализоване друштвене
групе, као што су особе са
инвалидитетом, Роми, самохрани родитељи... С друге
стране, сиромаштво подстичу
висок степен незапослености,
недовољна висина прихода за
основне потребе и рад у сивој
и црној економији”.

Ма, шта ми рече!
Морамо да престанемо да гледамо једни на друге као на
ривале. Не знам како је то могуће извести на међудржавном нивоу, али бар морамо да покушамо. Морамо да
покушамо да гледамо једни на друге као на партнере.
(Председник Русије Владимир Путин на састанку
са учесницима 19. међународног фестивала омладине
и студената у Сочију, „Танјуг”, 15. октобар)

***
Чујем да неки траже изборе и ако инсистирају на томе,
нећу бежати с мегдана. Не искључујем изборе и ако опозиција изнесе ваљане разлоге, можда ће их и бити.
(Председник Србије Александар Вучић,
„Вечерње новости”, 16. октобар)
***
Повећање од пет одсто је оно што можемо у овом тренутку да приуштимо а да не доведемо у питање кључне параметре макроекономске стабилности. Слично се односи и
на плате, укупно повећање у јавном сектору не сме да
пређе учешће у пројектованом БДП за наредну годину.
(Министар финансија Душан Вујовић, „Бета”,
16. октобар)
***
Постигнуту стабилност, политичку и финансијску, препознали су и међународни инвеститори, који су поново
оценили да је предуслов ефикасног функционисања сваког привредног система стабилан и одржив раст и развој
финансијског система, самим тим и банкарског система
као његовог најважнијег система, као и реалне економије, који међусобно утичу једно на друго, преплићу се и
подстичу.
(Гувернер Народне банке Србије
Јоргованка Табаковић, „Танјуг”, 16. октобар)
***
Имамо ситуацију да ови са Српске листе покушавају да
нам на врло инвентиван начин убаце гласове, а ми из све
снаге радимо да спречимо то убацивање. Да колико-толико има нормалности овај изборни процес, јер он од самог
почетка не личи не један нормални изборни процес у једној демократској средини.
(Лидер Грађанске иницијативе „Слобода, демократија,
правда” Оливер Ивановић, „Фонет”, 15. октобар)

Акција прикупљања
потписа за замену
Кривичног законика
од 23. до 29. октобра
и на два штанда у
Панчеву
Фондација „Тијана Јурић”
покреће у понедељак, 23. октобра, кампању за прикупљање
потписа грађана за измену
Кривичног законика, односно
прописивање казне доживотног
затвора за кривично дело
тешко убиство за убице и силоватеље деце, немоћних лица и
трудних жена. Ова акција биће
организована и у нашем граду
– потврдио је за „Панчевац”
Игор Јурић, покретач акције и
фондације и отац убијене
девојчице Тијане Јурић.
– Акција ће трајати недељу
дана у свим већим градовима у
Србији, међу којима је и Панчево. Штандови ће бити постављени у центру града, у Градском парку, и у „Авив парку”.
Мотив за наш захтев и измену
закона лежи у томе да сигурност
наше деце треба да буде највећа. Желимо да делујемо превентивно и измена закона представља управо то – изјавио је Игор
Јурић, који је овом приликом
захвалио представницима Града, с градоначелником Сашом
Павловим на челу, на разумевању и неформалној подршци.
Прецизирао је да предлог
измене Кривичног законика за
дело тешко убиство подразумева увођење казне доживотног
затвора за убиство детета и
трудне жене, за убиство малолетног лица на свиреп и подмукао начин, као и за силовање и обљубу над немоћним

Игор Јурић с покојном ћерком Тијаном
лицем или дететом са смртном које је он постигао након укипоследицом. Истом иницијати- дања смртне казне. Пракса је
вом тражи се и прописивање показала да су у знатном броју
забране суду да оптуженима случајева починиоци најтежих
ублажи казну испод законског кривичних дела, каква су убиминимума од десет година ства деце, млађе животне доби,
затвора, као и забрана услов- па су и након издржане казне
ног отпуста са издржавања способни да понове исто дело.
казне затвора осуђенима за та Јасно изричемо да смртну
кривична дела.
казну сматрамо неприхватљиОд укидања смртне казне вом и да се за њу не залажемо
2002. године у СРЈ, према пода- – појашњава наш саговорник.
цима ове фондације, на максиУ мају је Фондација „Тијана
малну казну затвора од четрде- Јурић” већ предала Предлог
сет година правоснажно је измене Кривичног законика,
осуђено шездесет седам лица. али он није ушао у скупштин– Наш став је да је дошло ску процедуру. Тада је Игор
време да преиспитамо посто- Јурић, оснивач Фондације, најајећи казнени систем и ефекте вио да ће, уколико се до јесени

ништа не промени, покренути
ширу кампању – прикупљање
потписа грађана Србије. Јурић
је рекао да је намера ове акције
и да се чује и глас народа, те да
не сумња да ће сакупити минимално потребних 30.000 гласова, јер је већ сада интересовање
грађана Србије велико.
– Закон мора да се промени
како би деца убудуће живела
безбедније – наглашава Јурић.
Кампања почиње 23. октобра
широм Србије и трајаће до 29.
октобра.
Раније иницијативе за увођење доживотног затвора, као
замене за актуелну максималну казну од тридесет до четрдесет година затвора, до сада
се нису нашле у предлогу измена КЗ. Већина европских земаља познаје казну доживотног
затвора, као на пример Аустрија, Финска, Француска, Немачка, Италија, Македонија, Словенија, Швајцарска и друге.
Фондација „Тијана Јурић”
основана је 2. јуна 2015. године у Суботици са задатком да
превентивним деловањем и
едукацијама побољша безбедност деце, као и да сачува сећање на убијену петнаестогодишњу девојчицу Тијану Јурић.
Први корак у започетој борби за већу безбедност остварен
је изменом Закона о полицији,
који је назван „Тијанин закон”.
Месар из Сурчина Драган
Ђурић убио је Тијану Јурић у
ноћи између 25. и 26. јула
2014. године у Бајмоку и потом
сакрио њено тело. Расветљавање судбине ове тинејџерке разоткрило је страшну суровост и
бестијалност злочинца Ђурића,
који је осуђен на четрдесет
година затвора.

НЕДЕЉА ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

Градска кућа отворила врата
Европска недеља локалне
демократије у Панчеву је обележена 18. октобра у холу
Градске управе. Овогодишња
тема била је „Грађанска партиципација, саветовање и посвећеност – за напредну локалну
демократију” и тим поводом
градска кућа је отворила врата
за све ученике средњих школа.
Ученици трећег и четвртог
разреда средње школе имали
су прилику да се упознају са
органима Града, посетили су
Градски услужни центар, али
и разговарали с градоначелником Сашом Павловим и председником Скупштине града
Тиграном Kишем, као и са чланом Градског већа за културу
Немањом Ротаром.
Ротар је том приликом упознао средњошколце с градским
пројектом „Култура на поклон”,
у оквиру којег ће млади који ове
године постану пунолетни од

Града на поклон добити ваучер
од 3.000 динара који ће моћи
да искористе за плаћање улазница за културне догађаје у
Панчеву, то јест за концерте,

позоришне представе, али и за
одлазак у биоскоп.
Градоначелник и председник
Скупштине представили су
надлежности органа Града,

механизме за укључивање у рад
локалне самоуправе и функције одборника, уз присуство двоје представника народа: Иване
Росић и Ивана Тешића.
Средњошколци су разгледали изложене повеље збратимљених градова и упознали се
с краћом историјом нашег братимљења. Обишли су и Канцеларију за младе и салу где се
одржавају седнице Градског
већа и уједно се упознали с
надлежностима и функцијом
тог тела, којем председава градоначелник. Младим гостима
градске куће приказан је и промо-спот о Панчеву.
Европ ска неде ља локал не
демо кратије обележава се са
иде јом да се укаже на зна чај
пошто вања Европске повеље
о локалној демо кратији, коју
су 15. окто бра 1985. усво ји ле држа ве чла ни це Саве та
Евро пе.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Одата почаст страдалима у ратовима
Чланови Градског одбора
Социјалистичке партије Србије Панчево, с председником
Николом Дангубићем на челу,
и чланови удружења „Српски
ратни ветерани” положили су
16. октобра венце на споменик
палим борцима Панчева у
ослободилачким ратовима од
1991. до 1999. године.
Пре полагања венаца на споменик на Тргу краља Петра
одржан је и комеморативни
скуп посвећен дану сећања на
15 погинулих бораца из нашег
града 1991. године на ратишту

у Славонији. Иначе, на самом
споменику су уклесана имена
70 Панчеваца који су страдали у ратовима деведесетих, а
чак петнаесторо их је погинуло баш на овај дан, пре 26
година.
Чланови Градског одбора
Социјалистичке партије Србије су и 4. октобра у Глогоњу и
Старчеву положили венце на
споменике страдалим борцима за ослобођење у Другом
светском рату, а 6. октобра
исказали су захвалност полагањем венаца у Градском парку

народним херојима из Народноослободилачког рата Олги
Петров, Марку Кулићу и Стевици Јовановићу – наводи се у
саопштењу.
Поред чланова СПС-а, почаст
су oдали и многобројни мештани Глогоња, Старчева и Панчева.

Страну
припремила

Марина
Димитрић
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ХРОНИКА

Петак, 20. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДСКА УПРАВА

ОТПРЕМНИНЕ ЗА РАДНИКЕ
„ЗЕЛЕНИЛА”

У току три јавне расправе

Град расписује конкурс
за избор два директора
Милион динара
за бициклистичку стазу
Чланови Градског већа дали су сагласност ЈКП-у „Зеленило” да се задужи
код Банке „Интеза” по краткорочном
кредиту у висини од десет милиона
динара. Овај новац „Зеленилу” треба
ради исплате отпремнина запосленима услед проглашења технолошког
вишка и новчане накнаде по основу
споразума о престанку радног односа
које је послодавац закључио са запосленима.
„Зеленило” би тако узело кредит од
десет милиона динара, с роком доспећа од 12 месеци и с каматном стопом
од два одсто годишње.
Руководилац економско-финансијских послова Јелена Батинић рекла је
да у том предузећу има 360 запослених, а да на основу градске одлуке о
максималном броју запослених тај
број треба да буде 328.
– За споразумни раскид радног
односа пријавило се седамнаесторо
радника, а преостали (њих петнаесторо – прим. аут.) биће проглашени за
технолошки вишак. Желимо да наше
раднике испратимо из предузећа како
доликује, али и да испоштујемо градску одлуку и зато планирамо да се
задужимо како бисмо им исплатили
отпремнине. Иначе, „Зеленило” први
пут узима краткорочни наменски кредит – изјавила је Батинићева.
Чланови Градског већа усвојили су
одлуке да буду расписани јавни конкурси за избор директора ЈКП-а „Зеленило” и Градске стамбене агенције.
Огласи ће у року од осам дана од доношења ове одлуке бити расписани у
„Службеном гласнику”, дневним новинама „Данас” и на званичној интернет
страни Града. Заинтересовани кандидати моћи ће у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику
Србије” да се јаве уколико, између
осталог, поред високог образовања на
четворогодишњим студијама имају и
најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање и три године на пословима повезаним с пословима јавног

предузећа, и ако нису чланови политичке странке.
На крају, али не и најмање важна
информација јесте да оба предузећа
имају директоре који су у в. д. статусу: „Зеленило” Данила Бјелицу, а ГСА
Зденку Јокић.
Град Панчево је још пре две године
прихватио да суфинансира пројекат
„Изградње бициклистичке стазе у
јужном Банату – Фаза I”, а на седници 13. октобра већници су дали сагласност да милион динара из текуће
буџетске резерве буде уплаћено носиоцу пројекта. Овај новац ће прво бити
пребачен партнеру на овом пројекту,
то јест Регионалном центру за друштвеноекономски развој „Банат” из
Зрењанина. На седници Градског већа
чуло се да је идеја да се стаза изгради
у целом Банату, па тако и на територији Панчева, а не само у пограничном делу (како је пројектом предвиђено). Реч је о преговорима који трају
већ две године, а поред представника
Панчева, укључени су и представници
Ковина, Вршца и Беле Цркве. Укупна

вредност поменутог пројекта је 10,6
милиона динара, а остали суинвеститори даће укупно шест милиона динара, односно Панчево милион динара.
Оно што још треба урадити, јесте
израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичких
стаза и означавање бициклистичке
руте „Јужни Банат”, укупне дужине
160 километара, затим студије оправданости, главног саобраћајног пројекта, као и пројектно-техничке документације за 10,4 километра стазе од
Ковина до Беле Цркве и 9,2 километра од Београда до Панчева.
М. Димитрић

У Градској управи су у току три јавне расправе о Акционом плану за
превенцију и заштиту од дискриминације, као и о Нацрту одлуке о просечним ценама метра квадратног
одговарајућих непокретности по
зонама и Нацрту одлуке о просечним ценама метра квадратног непокретности у најопремљенијој зони.
Јавна расправа о Нацрту одлуке о
просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по
зонама односи се на ову годину за
непокретности обвезника који не
воде пословне књиге, а расправа o
Нацрту одлуке о просечним ценама
метра квадратног непокретности на
основу којих је за 2017. годину утвр-

тронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs.
Савет за родну равноправност
Скупштине града Панчева прихватио је нацрт Акционог плана града
Панчева за превенцију и заштиту од
дискриминације (2017/2018) који је
израдила Локална мрежа за превенцију дискриминације и подршку
ЛГБТ особама и тим поводом отворена је јавна расправа до 21. октобра, а коментари и сугестије могу се
доставити на имејл адресу: rodnaravnopravnost@skupstina.pancevo.rs.
Сви заинтересовани могу погледати нацрте ових одлука и акционог
плана на сајту Града Панчева. Приликом достављања коментара треба

ђена основица за порез на имовину
у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за
зоне. Обе ове јавне расправе отворене су до 23. октобра. Представници
пословних удружења, привредних
субјеката, као и друга заинтересована лица могу да упуте примедбе,
предлоге и сугестије на адресу Трг
краља Петра I 2–4 , на писарницу
Градског услужног центра или елек-

навести тачно страну, меру и активност за коју се предлаже измена
и/или допуна с предлогом новог текста уз образложење.
Пре утврђивања нацрта закона
или одлуке може, а у неким случајевима је и обавезна јавна расправа,
на основу које би радна верзија била
измењена и допуњена, а резултат тог
процеса био би нацрт закона или
одлуке.
М. Д.

НАША АНКЕТА
ГДЕ СЕ НАЈВИШЕ ПРИМЕЋУЈЕ СИРОМАШТВО?

Култура и духовне вредности

ОБЕЛЕЖЕН МИХОЉДАН

Радно и у 2018. години
С. СТЕВИЋ

У просторијама ЈКП-а „Зеленило” на
Баваништанском путу 12. октобра
прослављен је Михољдан – крсна слава тог јавног комуналног предузећа.
У духу православне традиције пререзан је славски колач, а потом је уследило послужење за запослене у „Зеленилу”, као и за госте и пријатеље
предузећа. Домаћин је био директор
ЈКП-а „Зеленила” Данило Бјелица.
„Зеленило” је недавно финансирало с пола милиона динара постављање трију привремених продајних објеката на Робној пијаци „Аеродром”, а
и тај посао је, као и многи претходни, обављен ради подизања нивоа
услуга.
Ово јавно предузеће има у свом
саставу радне јединице „Пијаце”,

„Гробља” и „Градско зеленило”, а води
рачуна и о Народној башти, споменицима природе „Кестен Ћурчин” и
„Црвенолисна буква Омољица” и Парку природе Поњавица.
Радници тог предузећа годинама
улепшавају град цветним инсталацијама и воде рачуна о зеленим површинама, али и о преко 50 дечјих игралишта.
Стручњаци „Зеленила” баве се и
услугама уређења екстеријера и ентеријера, као и уништавањем амброзије.
ЈКП „Зеленило” у Панчеву традиционално организује и наградну игру
када се бирају најлепша башта и балкон у Панчеву.
У укупно четири радне јединице тренутно има 360 запослених.
М. Д.

В. ДОДЕВСКИ

Уједињене нације прогласиле су 17.
октобар за Светски дан борбе против
сиромаштва. Тај дан се обележава од
1987. године, када се на откривању
споменика посвећеног борби против
сиромаштва у Паризу окупило око
100.000 људи. Циљ обележавања је
промовисање свести о потреби искорењивања сиромаштва и беде у свим
земљама, а нарочито у земљама у развоју. Подаци показују да је најугроженије становништво оно које живи
изван урбаних подручја, деца и млади, необразовани, незапослени и неактивни носиоци домаћинства. У веома
тешком положају налазе се и многочлане породице, самохрани родитељи,
као и особе са инвалидитетом и њихове породице. Према подацима из 2016.
године, испод линије апсолутног сиромаштва у Србији је живело 7,3 одсто
становништва, односно око 500.000
људи, међу којима 100.000 деце.
Питали смо наше суграђане у чему
смо све сиромашни.
СНЕЖАНА СТЕВИЋ, угоститељ:
– Реално, много смо сиромашни.
Не само због новца него и у друштвеном смислу, уједно и ментално. Кад
кажем ментално, мислим на то да су
људи постали злобни. Више не воде
рачуна о другим људима, већ само
мисле на себе. Због немаштине смо у
свим областима осиромашили.

С. ЋАЛИЋ

Д. ПЕТРЕСКИ

ВЛАДИМИР ДОДЕВСКИ,
сезонски радник:
– Сиромашни смо и у културолошком смислу и што се тиче финансија.
Људи раде за двадесет хиљада динара,
све је неко преживљавање. Финансије
утичу на све. Када би било више пара,
вероватно би све било другачије. Када
је сиромашна држава, сиромашни су и
људи у сваком аспекту. Рачуни ти стижу сваког месеца, ти не можеш да платиш, па си под стресом, нервозом, и то
утиче јако лоше на здравље.
СРЕТЕН ЋАЛИЋ, агроном у пензији:
– Изгледа да нисмо сиромашни.
Видите колико су кафићи пуни сваког дана. Ипак, духом смо сиромашни много, а то је тешко поправити,
јер не може да се купи. Нормално је
да се људи боре за материјално, али
је проблем што је то добило веће
димензије него духовност. Ко данас
иде у позориште, у музеје, на културне манифестације или у цркву? Није
било много боље ни раније, али није
било толико тога материјалног, грабежа и трке за богатством, јер је било
ограничено законима, друштвеним
мерама и контролом.
ДРАГИЦА ПЕТРЕСКИ, пензионерка:
– Пензије су нам мале. Тешко се
преживљава. Да није пензије моје
мајке, било би још теже. Повремено

О. СРЕЋКОВИЋ

Н. НОВКОВИЋ

купујемо хлеб, сухомеснато када се
ужелимо. Иначе нема више оних славља, да се праве торте, да једеш шта
хоћеш. Тога више нема. Раније се
имало да се нахране и мачке и пси у
дворишту, сада нема тога више. Олижемо и тањир да што мање перемо,
јер су и цене течности за судове отишле горе. Гардероба је поскупела.
Лекови су поскупели. Кажу да је
Милошевић био лош, али ја нисам у
оно време ништа као епилептичар
плаћала, а сада малтене сваки лек
морам да платим.
ОЛГА СРЕЋКОВИЋ, пензионерка:
– Мислим да је највише у духовним вредностима. Људи се због проблема и бриге не баве духовним стварима. Онда се враћамо на то да се све
своди на новац. Нема више средње
класе, само сиротиња и богаташи. Све
је везано једно за друго.
НЕМАЊА НОВКОВИЋ, ученик:
– Мислим да смо највише сиромашни као народ, јер имамо све мање
деце. Много више људи умире него
што се рађа. Друштвене околности су
довеле до тога, посебно недостатак
новца. Али материјалне ствари не
могу да замене децу, јер су она највеће благо.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ПОДРШКА ПРИХВАТИЛИШТУ ЗА ЖРТВЕ НАСИЉА

ПРОШИРЕН ПРОСТОР СИГУРНЕ КУЋЕ
Пројекат подржало
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја
и инфраструктуре
Уложено скоро
1,4 милиона динара

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Значај ветрозаштитних
појасева
Старији суграђани се вероватно сећају непрекидних
дрвореда дуда и другог
дрвећа који су се простирали поред јужнобанатских
друмова и парцела, те на
обалама река и водопривредних канала. Како смо
навели у претходном броју,
уколико не постоје ветрозаштитни појасеви, испаравање воде и ерозија услед
ветра и воде биће повећани.
Заштитни појасеви су
кључна компонента у очувању земљишта и влаге.
Усеви и засади имају корист
од смањеног испаравања
(што резултира већим присуством воде у земљишту) и
мања је штета од ветра.
Поред тога, заштитни појасеви помажу да се смањи
количина угљен-диоксида.
Такође, стварају станишта
за фауну и повећавају биолошку разноврсност. У
пољозаштитним појасевима

лама, као и температурни
шок код самих биљака.
Међутим, поред низа позитивних, пољозаштитни појасеви имају и једну негативну карактеристику, а то
је засена околног простора,
што доводи до споријег
раста и развоја биљака у
односу на остали део површине под гајеном биљном
врстом. За заснивање ветрозаштитних појасева најчешће се користе храст
лужњак, бела топола, липа,
багрем, јасен и др.
Како је последњих година интензивирано коришћење обрадивих површина,
неретко смо сведоци да је
уништена вегетација до
самих путева, река и канала. Такав однос према природи довео је до смањења
броја предатора, јер они
немају где да се сакрију и
осматрају плен. Ипак, пољозаштитни појасеви предста-

Двориште добило
ново рухо
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Владе Србије подржало је у
мају са 989.323 динара пројекат Друштва за унапређење
положаја вулнерабилних (угрожених) друштвених група из
Панчева чији је циљ проширење простора панчевачке Сигурне куће.
Тај новац, уз додатних
400.000 динара, које је донирало само друштво, искоришћен је за обезбеђивање додатног простора за рад и
креативне активности жена и
деце из Сигурне куће, као и за
опремање дечјег игралишта у
прихватилишту.
Утицала и министарка
Радови у дворишту Сигурне
куће приводе се крају, а како
изгледа овај нови простор,
новинари су имали прилику да
виде у четвртак, 12. октобра.
Том приликом су Сигурну кућу
обишли и Сања Паталов Стојадиновић, в. д. директора Центра за социјални рад „Солидарност”, Милица Тодоровић,
председница Савета за родну
равноправност Скупштине Панчева, и Миленко Чучковић,
члан Градског већа задужен за
социјална питања.
Према речима Милице
Тодоровић, ово је први пут да
је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-

Ускоро нове активности у лепшем амбијенту
туре дало директну финансијску подршку прихватилишту за
жене и децу жртве породичног
насиља, чиме се шаље јасна
порука да се интензивира борба против насиља у породици
као једне од највећих друштвених пошасти данашњице.
– Министарство је финансирало пројекте из области социјалног становања чији су носиоци удружења, а једно од њих
је и панчевачко Друштво за
унапређење положаја вулнерабилних друштвених група, које
је конкурисало препознавши
значај опремања и проширења
дворишта прихватилишта. Добијању донације за панчевачку
Сигурну кућу допринео је и
Савет за родну равноправност,
који је упутио писмо препоруке Зорани Михајловић, министарки и председници Координационог тела за родну
равноправност, како би она
пружила додатну подршку да

се средства усмере за реализацију овог пројекта, што је на
крају и уродило плодом – истакла је Милица Тодоровић.
Бољи квалитет живота
Након завршетка пројекта
корисницима Сигурне куће
биће на располагању и летњиковац.
– Изградњом летњиковца
прошириће се простор за
активности и за индивидуални
и групни рад на отвореном
жена и деце смештених у прихватилишту. Поред тога, ту су
и мобилијар дечјег игралишта
и реквизити за одрасле, што ће
корисницима пружити могућност и за бављење спортскорекреативним активностима.
Сматрам да ћемо реализацијом овог пројекта допринети
квалитетнијем раду стручних
радника с корисницима, а
самим тим и квалитетнијем
начину живљења деце и жена
док бораве у Сигурној кући –

истакла је Сања Паталов Стојадиновић.
Панчевачка Сигурна кућа је
треће такво склониште у Војводини, а 2011. године су је партнерски изградили Фонд Б92 и
Извршно веће Војводине. Намењена је смештају жена и деце из
Јужнобанатског округа који су
преживели насиље у породици
или су били жртве трговине
људима. Поред тога што они у
овом прихватилишту могу пронаћи уточиште, на располагању
су им и психосоцијална помоћ,
едукација, радно-окупационе и
рекреативне активности, а све с
циљем превазилажења последица насиља и припреме за реинтеграцију у социјалну средину.
Сви они којима је помоћ ове
врсте неопходна, информације и савете могу добити радним
данима од 9 до 19 сати, путем
СОС телефона Сигурне куће
0800/100-113.
Д. Кожан

НАСТАВЉЕНА АКЦИЈА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

Прегледано 448 пацијената
По препоруци Министарства
здравља, у недељу, 15. октобра, широм Србије настављена је акција бесплатних превен тив них
пре гле да
за
грађане са здравственом књижицом или без ње. Овог пута
се, поред панчевачке Опште

болнице, у акцију укључио и
Дом здравља.
У Дому здравља су рађени
скрининг гинеколошки прегледи, као и ултразвук абдомена и
мале карлице, а у Општој болници могли су се обавити скрининг уролошки прегледи, такође

са ултразвуком абдомена и
мале карлице. По процени уролога, поједини пацијенти упућивани су и на вађење крви
ради анализе тумор маркера за
простату ПСА.
Према речима др Слађане
Ковачевић, пи-ар менаџера

Опште болнице, одзив и задовољство грађана били су и овог
месеца изузетно велики. Укупан број прегледаних пацијената је 448, што, како је навела
Ковачевићева, говори о оправданости ове акције и потреби
да се она настави.
Д. К.

АКЦИЈА УДРУЖЕЊА „ПРЕПОЗНАЈ У СЕБИ”

Сит гладном...

је више корисних инсеката
(полинатора и предатора),
који доприносе повећању
опрашивања и смањењу
броја штетних инсеката.
Око бара и језера заштитни
појасеви могу задржати снег
и смањити испаравање. Ови
појасеви смањују брзину
ветра, а тиме је уједначенији распоред падавина.
Такође, имају значајан
утицај на температуру земљишта и ваздуха. У топлим
летњим месецима хладе
ваздух и температура је
нижа за три до четири Целзијусова степена, долази до
ваздушних струјања из
самих пољозаштитних појасева, што повољно утиче и
ублажава повишене температуре на суседним парце-

вљају (некада и једина) станишта за многе корисне
птице које се хране штеточинама разних гајених биљних врста, посебно глодарима и инсектима. Птице
предатори, као што су сове
и соколови, хране се штеточинама као што су мишеви,
пацови, зечеви. На пример,
један пар сова годишње
заједно са својим потомством улови око 8.000 мишева, глодара. Познато је да
један миш поједе годишње
три килограма пшенице,
или неке друге хране, што
значи да пар сова сачува око
24.000 килограма хране.
Ово је велика уштеда за
фармере, али и најјефтинија мера при очувању животне средине.

И ове године, поводом Светског дана хране, чланови Удружења грађана за бригу о деци
и младима „Препознај у себи”
прикључили су се националној
и светској акцији сакупљања
основних животних намирница за социјално угрожено становништво.
Панчев ке и Панчевци који
су се током протеклог викенда ода зва ли овој акци ји, реализова ној у четири малопродај на објек та ком па ни је
„Делезе”, допринели су томе
да се саку пи око 100 кило гра ма основ них живот них
намирница.
– Пошто су у фокусу наших
активности деца и млади, наша
жеља је да, као и ранијих година, прикупљене намирнице
поклонимо Дому за децу и
младе без родитељског старања „Споменак” и Сигурној
кући у Панчеву. Желео бих да
искрено захвалим нашим
суграђанима на свему што су
донирали. Они су и овог пута
показали да осећају велику
одговорност и добру вољу према заједници у којој живе –

истакао је Раде Машић, председник удружења „Препознај у
себи”.
Пројекат прикупљања хране
започет је 2015. године у Београду. На месечном нивоу је
1.800 социјално угрожених
лица, посредством дванаест

организација и уз координацију Банке хране Београд, редовно добијало свеже воће и поврће из 62 продајна објекта
„Макси” и „Темпо”. У фебруару 2016. пројекат је проширен
на територију целе Србије, тако
да се сада развија у 32 града.

Процењује се да у Србији
26,1 одсто становништва живи
испод границе сиромаштва,
што је у просеку четвртина
укупне популације. Немаштином су погођена и деца млађа
од четрнаест година.
Д. К.
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ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

ОДРЖАН ЕКО-СЕМИНАР

НИС ПОМАЖЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПЕТ ПРОГРАМА У ПАНЧЕВУ

Свакодневни ризици

Бољи услови рада у
Дому омладине и
Техничкој школи
„23. мај”
У оквиру овогодишњег конкурса „Заједници заједно” компанија НИС подржала је укупно
42 пројекта који ће допринети
унапређењу квалитета живота
у једанаест градова и општина
широм Србије. Нафтна индустрија Србије издвојила је ове
године 110,5 милиона динара
за подршку пројектима у
локалним самоуправама у
којима послује. Резултати конкурса објављени су на веб-страници http://zajednicizajedno.nis.eu, као и на сајтовима
локалних самоуправа, а рок за
реализацију пројеката је 30. јун
следеће године.
Када је реч о нашем граду,
Дом омладине Панчево добио
је 2.657.107 динара за реализацију пројекта „Подизање
функционалности зграде Дома
омладине”, који подразумева
адаптацију дела зграде за
потребе локалних уметника и
удружења. Радови на објекту
треба да допринесу повећању
обима уметничких активности
и броја корисника, нарочито
особа са инвалидитетом.
Подршка установама
НИС ће кроз овогодишњи програм „Заједници заједно” помоћи Техничкој школи „23. мај”

са 3.192.795 динара да адаптира школску лабораторију и да
набави савремену лабораторијску опрему за испитивање
ваздуха, земљишта и воде. У
наредном периоду биће урађени платои и набављена опрема
за зелена острва у месним
заједницама (ограђени простори за кабасти отпад из домаћинстава). Носилац овог пројекта је Регионални центар за
таленте „Михајло Пупин”, а

ДУГО РОЧ НА САРАД ЊА
Програм „Заједници заједно” НИС спроводи већ девет година и до сада је подржано преко 900 пројеката који су допринели социјално-економском развоју општина и градова у
којима компанија послује. До сада је НИС донирао више од
900 милиона динара.
Овај модел сарадње покренут је 2009. године с циљем да
се развије јак и стабилан партнерски однос са институцијама и грађанима у локалним заједницама. Нафтни гигант већ
скоро деценију препознаје потребе и даје допринос развоју
локалних заједница како би се унапредио квалитет живота
становништва у Србији.

српско-руски нафтни гигант
подржао је реализацију ове
идеје са 2.932.657 динара.
Културни центар је на основу конкурса „Заједници заједно” добио 3.814.400 динара за
набавку система за дигиталну
пројекцију филмова с циљем
развоја техничких услова, очувања, неговања и промовисања
дела српске филмске уметности. Панчевачки Народни
музеј добио је 2.403.040 динара за рестаурацију и ревитализацију ауле постављањем новог
мозаичког пода од дрвене коцке ради очувања и промоције
културног наслеђа.
Три приоритета
Да подсетимо, право на учешће
имале су све организације
цивилног друштва, јавне установе и непрофитне организације из једанаест градова и
општина у којима НИС послује: Београда, Новог Сада, Чачка, Ниша, Панчева, Зрењанина, Кикинде, Кањиже, Србобрана, Житишта и Новог Бечеја. У фокусу овогодишњег кон-

курса била је подршка капиталним пројектима, приоритетним за општине и градове у
којима се програм реализује.
Конкурсом је било обухваћено пет области: екологија,
наука и образовање, јавно
здравље, социјална заштита,
култура и спорт. У свакој
локалној заједници, на основу
спроведеног анкетирања грађана и истраживања кључних
области за улагање у средини
у којој живе, изабране су до
три приоритетне области. У
Панчеву је ове године акценат
стављен на пружање подршке
пројектима из области заштите животне средине, културе и
образовања.
Надлежни у НИС-у истичу
да је развој заједница у којима
НИС послује један од стратешких приоритета компаније,
стога је руско-српски нафтни
гигант и ове године подржао
велики број пројекат чији је
главни циљ унапређење рада
бројних установа и културних,
образовних и спортских институција.

ПРОБЛЕМ ГРАЂАНА У НАСЕЉИМА КУДЕЉАРСКИ НАСИП И МИСА

Конкретни предлози и позив на сарадњу
Редакцији листа „Панчевац”
обратили су се чланови
Удружењa грађана за заштиту
водотока реке Надел и приобалног подручја са идејом да
се у панчевачкој јавности поново покрене питање вишедеценијског проблема становника
насеља Кудељарски насип и
Миса – изградња неопходне
канализационе инфраструктуре. Они су на адресу нашег
листа и локалне самоуправе
послали допис у коме захтевају од надлежних институција
да се организује и покрене јавна дебата на ову тему.
У њему указују на опасност
која прети становницима ових
насеља услед загађења вода у
водотоковима реке Надел и
предлажу локалној самоуправи да настави изградњу фекалне канализације у целом насељу Кудељарски насип, дуж

Новосељанског пута, у Шарпланинској, као и у просецима
између Пелистерске и Кајмакчаланске улице. Како кажу, све
ове улице гравитирају према
каналима и многи грађани испуштају своје фекалне отпадне

БЕЗ САГО ВОР НИ КА
Редакција „Панчевца”, у складу с новинарском етиком и
ради објективног информисања грађана Панчева, контактирала је с надлежним службама Градске управе да би се
новинарима обезбедио разговор с релевантним представником власти о проблему загађења водотокова на Миси и
Кудељарском насипу.
После две недеље чекања „Панчевац” није добио саговорника на ову тему.

воде директно у отворене канале, што озбиљно угрожава здравље људи.
Сматрају да власт треба да
обезбеди повољне финансијске
услове угроженом становништву приликом прикључења на
канализациону мрежу, јер треба узети у обзир тешко финансијско стање грађана. Како
кажу, град треба да омогући становницима ових насеља да трошкове прикључења плате у
више рата. Предлажу надлежнима да, након спровођења
ових активности, против свих
оних који се не прикључе или
не реше проблем отпадних вода
на другачији, законом прописан
начин, инспекцијске службе
покрену одговарајуће поступке.

Када је реч о проблему загађивања канала Панчевачки 33
и канала АТП-а у Скадарској,
чланови удружења сматрају да
је њихово стање неприхватљиво због велике концентрације
различитих опасних и загађујућих материја. Подсећају јавност
да је градска власт усвојила
план решавања овог проблема,
али да се он не спроводи.
Чланови Удружења грађана
за заштиту водо то ка реке
Надел у свом допису „Панчевцу” позивају градску власт да
хитно реши имовинско-правне односе у зони канала, јер је
без тога чишће ње канала
непотребно и немогуће: „Свако чишћење пре израде пројекта, решеног имо винско-правног односа и елиминисања загађивача само је бацање
пара”, пише у документу овог
удружења.
На крају, представници овог
панчевачког удружења грађана истичу да нису задовољни
ангажовањем градске власти
када је реч о решавању ових
важних проблема, нарочито
због тога што ништа није учињено да се бар помогне социјално угроженим грађанима
приликом прикључења на
постојећу канализациону мрежу и што није ништа предузето да се смањи обим загађења
водотокова у том делу града.

У Панчеву је током викенда
одр жан семи нар посве ћен
еколошким ризицима. Дводневни скуп су реализовали
чланови невладине организације „Школа за опстанак”,
на иницијативу панчевачког
Секре та ри ја та за зашти ту
животне средине. Семинару
у ОШ „Јован Јова но вић
Змај” присуствовало је тридесет учитеља и наставника
панчевачких основних школа који предају биологију и
екологију.
Према речима мр Гордане
Брун, једног од предавача,
Стратегија националне безбедности у Србији усвојена је

животне средине и природних ресурса. Када је реч о
развијању безбедносне културе грађана, едукација младих
представља значајан основ
унапређења свеукупне националне безбедности – рекла
је мр Гордана Брун. Она је
одржала предавање о еколошкој кризи и безбедносним
ризицима којима се добровољно излажемо или онима
који су нам наметнути, а Драгана Милићевић о последицама климатских промена.
Мр Оља Васић упознала је
учеснике с променама у биљном свету које су настале као
последица промена климе.

2009. године и наша држава
се определила за развијање и
унапређивање свих аспеката
безбедности.
– Република Србија је у
основне националне вредности уврстила и очување животне средине. Треба истаћи да се
наша држава залаже за економски развој уз очување

У оквиру семинара одржана је теренска радионица у
Градској шуми на којој су
панчевачки наставници и
учитељи били у прилици да
посматрају природу и да на
самом терену уоче одређене
негативне промене које су
условљене климатским променама.

ДОНАЦИЈА СББ-а

Опрема школама
Ђаци и наставници ОШ
„Мирослав Мика Антић” добили су вредну донацију компаније СББ у понедељак, 16. октобра. Са идејом да унапреди
услове рада и оплемени простор у којем велики број наставника и деце учи и ради свакодневно, СББ фондација донираће у наредном периоду
панчевачким основним школама више од 300 комада намештаја, 24 монитора и 16 десктоп рачунара. Прва школа која
је добила опрему била је основна школа на Стрелишту. Ускоро ће овом акцијом бити обу-

фондације, захваљујући овим
донацијама услови у школама биће далеко бољи. Акција
је утемељена на корпоративној идеји СББ-а да пружа
допринос унапређењу животног окружења у локалној
заједници у којој послује. Ова
фондација, која постоји две
године, организовала је велики број сличних акција у
сарадњи с партнерима. Кампање „Језгро – за помоћ сиромашним породицама” и „Не
прљај. Немаш изговор” промовише концепт промене свести грађана како би живели у

хваћене и друге образовне
установе у Панчеву, које ће тако
опремити своје учионице, канцеларије, конференцијске сале
и кухиње, па ће ђаци и запослени добити прилику да раде
и уче у квалитетнијем простору. Међу њима су ОШ „Васа
Живковић” и ОШ „Жарко Зрењанин”, као и Центар за таленте „Михајло Пупин”.
Према речима Зорице Бошњаковић, координатора СББ

много чистијој средини, а
кроз програм „Живи своју
идеју” СББ омогућава појединцима да реализују своју
добру друштвено корисну
идеју.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Превенција
менталних болести

Пише:
др Мирослав Тепшић
Међународни дан менталног
здравља установљен је с
циљем да се скрене пажња
на значај менталних болести
у свету. Данас смо све више
свесни чињенице да су подједнако важне информације
о факторима који изазивају
менталне болести и оне које
говоре о унапређењу како
сопственог менталног здравља тако и здравља људи из
наше непосредне околине.
Не постоји бољи начин да
се изборимо с предрасудама које се тичу менталног
здра вља од пре зен то ва ња
чињеница насталих проучавањем менталних болести.
И поред тога, страх, стид и
негирање чести су колико и
уверење да су хоспитализација и медикаменти једино
решење. Тако затварамо очи
пред многобројним факторима који обликују личност
и могу да је усмере ка ментал ној боле сти. Сма тра се
да је наше психичко здравље резул тат про жи ма ња
инди ви ду ал них, поро дич них, социјалних, културолошких, политичких, економских и дру гих фак то ра
средине. Период адолесценције је посебно осетљив уколико осећања изолованости
и беспомоћности преовла-

ђу ју над осе ћа њи ма инте грисаности у друштво, подршке вршњака, родитеља
и школе.
Готово свакој особи која је
изложена стресу здравствено стање може бити нарушено, а симптоми физичке и
психичке природе могу се
испољити главобољом, вртоглавицом, боловима у стомаку и леђима, депресијом,
напетошћу, нервозом и проблемима са сном. Као најчешће узроке стреса испитаници наводе проблеме физичке
природе, финансијску ситуацију, недостатак времена,
школу, болест у породици,
породичне обавезе, ситуацију на послу, бригу око деце,
незапосленост, дискриминацију, губитак блиске особе...
Само летимичан поглед на
ове факторе открива нам
значај социјалних веза за
стање нашег менталног здравља и равнотеже.
Пре вен ци ја ментал них
болести управо се заснива
на јачању капацитета појединца да се ухвати укоштац
са свакодневним задацима
и проблемима. Флексибилност у постављању циљева и
проналажењу решења важна
је карактеристика менталног здравља, која не може да
се постигне без ране подршке породице, прихватања
од стра не вршња ка, добре
школске и радне атмосфере, друштвеног ангажмана,
физичке активности и, наравно, материјалне сигурности. Све ово нам говори да
без друштве не подршке
нема успе шне бор бе за
добро мен тално здра вље
становништва, као ни ефикасне помоћи ментално оболелим лици ма у њиховом
лече њу и инте гриса њу у
заједницу.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Утисци са сајма
„Додир Париза”

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Прошлог викенда у Београду је одр жан три де се ти
Сајам козме ти ке „Додир
Париза”. Централно место
у конгресном делу заузео је
CIDESCO (светски стандард
за beauty & spa) с темама о
холистичкој масажи лица и
тела, као и о ајур вед ским
трет ма ни ма. Спе ци ја лан
гост предавач био је Сиро
Канарела, доцент аjурведе
и пред став ник ита ли јан ског огран ка асо ци ја ци је
CIDESCO.
У изложбеном делу је
било много излагача из
области козмети ке, меди цинске козмети ке, неиларта, масаже, неге косе, свилених трепави ца и шминкања. Када је реч о козметици, највише се истакла презен таци ја новог апарата
„плазма пена”, који ефикасно уклања боре, а минимал-

но је инва зи ван. „Пла зма
пеном” сакупља се везивно
ткиво и стимулише стварање фибропласта, што доприноси побољшању производње колаге на и ела стина.
Убрзава се обнављање ћелија коже не само површински
већ и у дубљим слојевима.
Потребно је седам дана да
се кожа опорави.
Апарати за микродермоабразију веома су актуелни,
поготово у овом јесењем
периоду. Њима се уклања
површински слој коже, односно изумрлих ћелија покожице. То је једна од базичних процедура побољшања
текстуре коже. Значајно време на сајму било је посвећено јапанском исцртавању
обрва, а највише се, са одличном презентацијом, истакла
светска едукаторка Људмила
Ваљевац.
И на овој манифестацији
потврдило се да су свилене
трепавице сада добиле
побољшану верзију: мулти Д
трепавице, које изгледају још
природније и гушће, будући
да се на једну природну сада
лепи од три до пет спојених
свилених длачица.
Неил-арт је, као и увек,
заузео посебно место на сајму. Трендови за ову јесен су
пастелне боје, а шаре су вечна неисцрпна инспирација
неил-уметника.

Петак, 20. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ

НА КАКВЕ ПРЕПРЕКЕ НАИЛАЗИ БЕЛИ ШТАП
Саобраћајне и
архитектонске баријере
представљају велику
опасност
Град пружа
финансијску подршку,
али потребно
је учинити више
Симболичном шетњом кроз
град и изложбом радова насталих на различитим креативним радионицама чланови
Међуопштинске организације
слепих и слабовидих особа
Панчево (МОСС) обележили су
у понедељак, 16. октобра, Дан
белог штапа. Циљ кампања које
се сваке године 15. октобра
организују широм планете,
јесте да целокупној јавности
укажу на проблеме с којима се
припадници ове популације
свакодневно сусрећу, али и на
оно што је досад учињено како
би се они превазишли.
То је и прилика да се нагласи да, упркос тешком и комплексном инвалидитету, слепи
имају значајне потенцијале,
нарочито ако живе у приступачном физичком и пријатељском социјалном окружењу.
Затвори очи, отвори срце
Важност безбедности и самосталности особа оштећеног
вида и њихова потреба за адекватном подршком биле су
неке од тема о којима су чланови панчевачког МОСС-а, са
Златибором Лазаровим на
челу, разговарали на састанку
с Миленком Чучковићем, већником за социјална питања, у
понедељак у просторијама
Градске управе.
Чучковић је том приликом
подсетио да је Град и ове године финансијски подржао рад
Међуопштинске организације

Да ли добро видите њихове потребе?
слепих и слабовидих издвојивши из буџета 1.250.000 динара.
– Ове године смо подржали
и пројекат под називом „Затвори очи, отвори своје срце и
осликај живот”, у оквиру којег
се приређују различите врсте
радионица намењене слепим и
слабовидим особама. Реализација таквих активности помаже припадницима ове популације да бар на тренутак
забораве на недаће с којима се
сусрећу, да се разоноде и да
искажу своје таленте и креативност – рекао је Чучковић.
Обећања
На пријему у Градској управи
слепе и слабовиде особе имале
су прилику да већнику укажу
на неке од кључних проблема
с којима се сусрећу, у нади да
ће надлежне службе благовремено реаговати.
– Недостатак звучних семафора и чињеница да су постојећи неадекватни, а често и у квару, само је једна од препрека на

ЗАНИМЉИВ СУСРЕТ У УДРУЖЕЊУ
ЗА ПОМОЋ МНРО

Гости
из компаније „Нестле”

које слепи наилазе током свог
кретања. Велики проблем
представљају и архитектонске
баријере у виду истурених степеништа, раскопаних улица,
различитих рекламних паноа
постављених на тротоару или
киоска са широм отвореним
вратима. Путеви поред објеката где слепи станују у веома су
лошем стању, а саобраћајна
сигнализација на стубовима и
бандерама постављена је
ниско, па постоји опасност од
повреде. Град хитно треба
нешто да учини како би се овај
проблем ублажио, али и да убудуће, приликом пројектовања
јавних простора, предупреди
настанак потенцијалних препрека овог типа – нагласила је
Соња Павловић, инструктор за
обуку слепих у кретању.
Парола „снађи се”
Чучковић је присутнима обећао
да ће поводом наведених проблема организовати састанак с
представницима градског Комитета за безбедност саобраћаја како би се заједничким снагама дошло до неког решења.
Приликом разговора с већником присутни су подсетили

и на друге изазове с којима се
суочавају, попут незапослености, а један од чланова МОСС-а
навео је заиста поражавајући
податак: слепе особе немају
могућност да из било ког
државног фонда добију основно помагало без кога не могу
да воде достојанствен живот –
бели штап.
– То није скупо помагало,
цена му је око 1.000 динара,
али је реч о потрошном материјалу. Приморани смо да бели
штап купујемо сами, а уколико нисмо у могућности да то
учинимо, сналазимо се како
знамо и умемо. Примера ради,
ја користим скијашки штап, јер
тренутно само такав имам –
пожалио се овај човек.
Да ли ће било која од наведених препрека с којима се
слепа и слабовида лица свакодневно сударају заиста бити
уклоњена или ће и наредног
октобра бити актуелне исте
теме, зависи не само од надлежних већ и од подизања свести
и адекватне реакције свих нас
– јер вид нам је заиста добар
тек онда када смо способни да,
поред сопствених, видимо и
разумемо и потребе других.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Помфрит од бундеве

Чланови развојног тима компаније „Нестле” посетили су у
петак, 13. октобра, панчевачко
Удружење за помоћ ментално
недовољно развијеним особама (МНРО).
Циљ њихове посете био је
првенствено да пруже подршку
том удружењу, али и да се упознају с разним активностима
његових чланова. Председница Удружења Мирјана Адамов
упознала је госте с вишедеценијским радом те заједнице и
са свим активностима које се
обављају и одржавају у просторијама Удружења.
– Гостима смо показали и
нашу радионицу за ручно прављење папира. Реч је о пројекту
„Папирус” који је подржало

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Министарство за рад и социјалну политику. Након мале демонстрације самог процеса израде
папира неколико чланова тима
„Нестле”, на одушевљење свих,
опробало се у овој вештини.
После послужења и пријатног
разговора сви наши чланови
добили су богате пакетиће од ове
компаније. Они су заузврат
поделили нашим новим пријатељима честитке од ручно прављеног папира – рекла је Александра Милосављевић, конзерватор-рестауратор, сарадница
Удружења и руководилац пројекта „Папирус”.
Она је додала и то да је овом
посетом заокружен веома
успешан шестомесечни пројекат, као и да је у плану да
Удружење следеће године
повећа производњу папира и
започне реализацију прављења уникатних, еколошки
чистих, украсних предмета од
рециклираног папира.

Од бундеве могу да се припремају слана и слатка јела.
Може да се једе жива, динстана, печена и пржена, а на организам изузетно благотворно
утиче и свеже цеђен сок.
Овог пута препоручујемо
вам рецепт за здраву грицкалицу. Можда ће вам дело-

вати чудна бундева у сланој
варијанти, али укус ће вас
одушевити. Изузетно брзо и
лако се припрема, ако изузмемо сечење. Кад смо код
тога, саветујемо вам да за
љуштење и сечење бундеве
ангажујете неку јаку и спретну особу.

Потребно: око пола килограма бундевиног меса, маслиново уље,
крупна морска со и зачини по жељи (млевена љута паприка, кари,
бибер...).
Припрема: бундеву ољуштити, очистити од семенки и исећи на
штапиће. Додати со, зачине и маслиново уље. Рукама измешати да
се сви зачини добро распореде. Поређати на папир за печење. Пећи
око 20 минута у рерни загрејаној на 200 степени.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ПРОСЛАВЉЕНА 300-ГОДИШЊИЦА КАТОЛИЧАНСТВА У ПАНЧЕВУ

ЈУБИЛЕЈ ЗА ПОШТОВАЊЕ
Станислав Хочевар
поручио да се не
заборављају
солидарност,
заједништво
и брига о другима
Поздравни телеграм
упутио папа Фрања
У присуству бројних верника
и угледних гостију у католичкој цркви у центру града 14.
октобра свечано је обележен
редак јубилеј: 300-годишњица
од формирања Римокатоличке жупе Светог Карла Боромејског и присуства католика у
Панчеву.
Поводом овог значајног догађаја одржана је свечана света
миса на мађарском и хрватском, коју су заједнички служили зрењанински бискуп
Ладислав Немет, апостолски
нунције Свете столице у Београду Лучано Суријани, београдски надбискуп и митрополит Станислав Хочевар, суботички бискуп Иван Пензеш,
темишварски бискуп Мартин
Рос, провинцијал Хрватске провинције Светог Јеронима фрањеваца конвентуалаца из Загреба Јосип Блажевић, жупник
Јозо Дуспара из Земуна, гвардијан тамошњег самостана
Жељко Паурић и бројни банатски свештеници.
На ову прославу су позвани и
представници реформатске,
евангеличке и православне
цркве, захваљујући чему је она
имала екуменски карактер.
Међу званицама су били и Гордан Бакота, амбасадор Републике Хрватске у Србији, Гаврило
Грбан из Управе за сарадњу с

црквама и верским заједницама
Министарства правде Србије.
Присутни верници могли су
да чују обраћање надбискупа
Хочевара на хрватском језику.
Он им је говорио о опасностима с којима је суочен савремен
човек, као што су губитак људских и хришћанских вредности као што су солидарност,
заједништво, одрицање због
општег добра и брига о ближњима.
– Нека Христов мир влада у
вашим срцима. То је потребно
да можете стално захваљивати
Богу за велике дарове које ћете
почети да откривате у себи
самима тек онда када из дана
у дан будете напредовали у
служењу другима. Колико јаче
то чините, толико ћете боље
спознати да је управо то служење извор праве радости и
среће – истакао је Хочевар.
Присутнима на овој свечаности обратио се и Лучано Сури-

јани. Он је пренео благослове
и срдачне поздраве папе Фрање. Домаћинима је предао пригодну честитку коју је свети
отац потписао и упутио панчевачким римокатоличким верницима.
„Поводом 300 година од
оснивања Жупе Светог Карла
Боромејског у Панчеву изражавамо наше најлепше жеље.
Све становнике града од свег
срца грлимо. Очински их охрабрујемо да чувају живу наду и
веру у Исуса Христа, да његову
мајку непрестано поштују и да
савесно предају својој деци
земаљска и духовна добра у
свој њиховој пуноћи, свесни да
су она бесплатан дар који имамо и треба да га преносимо
другима. Истовремено вам
срдачно упућујем свој апостолски благослов и молим вас да
се молите и за нас”, пише у
честитки коју је послао папа.
На крају славља панчевачки

жупник Роберт Пашчик је апостолском нунцију Свете столице уручио поклон у име локалне католичке заједнице. Након
тога у предворју цркве је свечано откривена и благословена спомен-плоча на којој се
налазе имена и презимена свих
свештеника који су били управитељи панчевачке парохије од
1717. године па до данас.
Роберт Пашчик је поводом
овог догађаја изјавио за „Панчевац” да је задовољан због
тога што су прошлонедељној
прослави присуствовали бројни верници и уважени гости.
– Посебно сам задовољан
што нас је својим присуством
почаствовао и генерални провинцијал фрањеваца минорита из Загреба Јосип Блажевић.
Драго ми је било и то што смо
опет оживели службу на латинском, која је некада овде била
уобичајена – додао је Пашчик.
М. Глигорић

УДРУЖЕЊЕ „ЕКОЛИБРИЈУМ” ПОДНЕЋЕ КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ

На Старом Тамишу честа тровања животиња
Удружење за заштиту животиња и природе „Еколибријум”
поднеће кривичну пријаву против једне или више непознатих
особа због постављања отрова
од кога је страдало више паса
и мачака на територији Месне
заједнице Стари Тамиш.
У саопштењу „Еколибријума” пише да су тровања животиња почела крајем септембра
и да је до сада угинуло више
ових четвороножаца. Према
речима једне наше суграђанке
која живи на Старом Тамишу,
међу тим животињама су били
улични пси и мачке, али и они
који су имали власнике, а најстрашније је то што су страдали у најтежим мукама.
„Ово, нажалост, није први
случај остављања отрова на јавним површинама у нашем граду нити тровања животиња које
су имале власнике и биле у

двориштима. Жалосно је што
се овим проблемом нико у граду не бави и што се увек оствари намера тровача. Отров се
као по правилу оставља на
некој храни коју поједу живо-

тиње, а постоји опасност да га
оне на шапама пренесу даље и
да због тога страда неко од
људи или деце”, пише између
осталог у саопштењу „Еколибријума”.

Тамо се може прочитати да
су надлежнима у граду до сада
у више наврата пријављивани
случајеви тровања животиња,
али да је њихова реакција увек
изостајала.
Као пример за то наведен је
случај тровања власничког пса
у дворишту куће у којој је био.
Након тога, поред зида који
раздваја ту и суседну кућу пронађени су трагови отрова, али
нико није сносио последице
због тога.
„Полицајци су изашли на
лице места, обавили увиђај,
фотографисали, написали извештај и након тога није било
ништа. Због тога слутимо да ће
и кривична пријава коју ћемо
поднети због тровања на Старом Тамишу завршити у нечијој фиоци”, пише такође у
саопштењу „Еколибријума”.
М. Г.

ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ВАЖНОГ ПРОЈЕКТА

Полицајци држе предавања најмлађима
Припадници панчевачке полиције и Одељења за ванредне
ситуације, у сарадњи са школским управама, започели су
спровођење пројекта „Основи
безбедности деце”.
Овај пројекат су осмислили Министарство унутрашњих послова и

Министарство просвете, а он ће
бити реализован током целе
школске године у свим одељењима четвртог и шестог разреда основних школа на територији јужног Баната.
Полицајци који су добили
цертификат за рад с малолет-

ИСПРАВКА
У тексту под насловом „Присуствовао и председник руске амбасаде”, објављеном у прошлонедељном броју „Панчевца” (4734),
писало је да је рестаурацију споменика војницима Црвене армије у Војловици платила локална власт. Уместо тога требало је да
стоји да је споменик обновљен новцем који је Завод за заштиту
споменика културе добио на конкурсу републичког Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Извињавамо се Заводу за заштиту споменика културе.

ницима држаће ђацима предавања о више тема. Они ће им
говорити о насиљу, безбедности
деце у саобраћају, заштити деце
од алкохола и дрога, безбедном
коришћењу интернета и друштвених мрежа, заштити деце
од трговине људима, заштити
од пожара и о заштити од техничко-технолошких опасности
и природних непогода.
Циљ ових предавања је подизање безбедносне културе ученика ради њихове едукације о
безбедносним ризицима, претњама којима могу да буду изложени и начинима заштите.
Прво у низу предавања која
су предвиђена одржано је 18.
октобра у Основној школи „Жарко Зрењанин” у Скореновцу.

Говорио је Јожеф Млеков,
начелник Одељења криминалистичке полиције у Полицијској управи у Панчеву.
М. Г.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Тајни живот дрвећа”
Петера Волебена
Шумарски инжењер и заљубљеник у природу Петер
Волебен открива нам изненађујуће ствари које се догађају у тишини и дубини
шума. Сазнајемо да стабла у
шуми комуницирају једна с
другима. Питате се како?
Корени, коренчићи и печурке у ствари су вај-фај шуме
и путем свих тих ситних
мрежа и везица стабла међусобно комуницирају. Исто
тако, дрвеће брине за своје
потомство. Букве и храстови
образују шуме које живе
хиљадама година зато што се
понашају као породице.
Дрвеће живи у некој врсти
племена и бескрупулозно
штити своју врсту, објашњава Волебен и додаје да оно с
љубављу и пажњом брине за
старија и немоћна стабла.

Сазнајемо да дрвеће има осећаје, емоције, сећања. Звучи
невероватно, али је истинито. О томе постоје и научна
истраживања, али и Петерова лична сазнања и открића
што је годинама сакупљао
радећи свој посао из снова у
којем му шуме постају дом.

Два читаоца који до среде, 25. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који део града
вам је најлепши у јесен?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Тајни живот дрвећа” Петера Волебена. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Мулен руж” Пјерa ла Мирa
Узбудљива прича о животу
Анрија де Тулуз-Лотрека,
чувеног француског сликара
чија су дела овековечила
весео, раскалашан и декадентан Париз с краја XIX века и
његово наличје – бедно становништво Монмартра.
Хром и болешљив од најранијег детињства, Тулуз-Лотрек је живео усамљен и
несрећан, мада окружен највеселијим и најбогатијим
људима и женама у Паризу.
Постао је славан већ у двадесет петој години, али та
слава није могла да му
надокнади оно за чиме је
читавог живота ватрено
жудео – љубав. Жене су му
прилазиле из користољубља
или из сажаљења, али ниједна није могла да му пружи
оно што је желео. Разочаран,

пропао, болестан, провео је
последње дане опијајући се
по крчмама на Монмартру,
да би се на крају вратио и
дочекао крај живота код своје мајке, једине жене која га
је искрено волела.

Два читаоца који до среде, 25. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Куда волите да
путујете у јесен?”, наградићемо по једним примерком књиге „Мулен
руж” Пјерa ла Мирa. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Стиснути петљу
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас које савремене писце волите да читате.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Имате ли петљу” Анџеле Дакворт за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то
питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Немам петљу да признам
колико волим позитивну
психологију и селф-хелп
књиге, јер ме појединци из
окружења исмевају. Но видећемо где ће мене довести
моја позитива, а где њих
њихова негатива.” 064/3656...
„Волим писце за децу, јер
се упркос годинама осећам
као тинејџерка. Јасминка
Петровић је омиљена и мени
и мојој ћерки, истинској
тинејџерки!” 063/3162...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање

коју књигу су читали више
пута. Они ће освојити по један
примерак књиге „Наследница ватре” Саре Џ. Мас.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Фантастику обожавам, а
Сару Џ. Мас највише. Десет
пута сам прочитала ’Стаклени
престо’ и једва чекам да прочитам ’Наследницу ватре’!”
064/0541...
„Серијал ’Инструменти смрти’ Касандре Клер. Толико је
добар да сам свих шест делова прочитала минимум пет
пута. Иако би се могло рећи
да их већ знам и напамет, увек
бих могла да их читам, јер обожавам тај свет пун акције,
хумора и романсе. Ако волите
фантастику, узмите ове књиге
у руке истога трена, нећете
зажалити!” 061/7694...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како
бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
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ХРОНИКА
ПРОШЛОГ ПЕТКА У КАСАРНИ
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”

Војска добила нове
подофицире

Петак, 20. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

У ХАЛИ СПОРТОВА НА СТРЕЛИШТУ

ОДРЖАНА НАЈМАСОВНИЈА ТРИБИНА
О БОРБИ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ
Познати такмичари у
борилачким вештинама,
лекари, адвокати и
представници полиције
апеловали на младе
да се баве спортом и
избегавају дроге

На свечаности одржаној 13.
октобра у Центру за обуку и
усавршавање подофицира у
панчевачкој касарни „Стевица Јовановић” промовисано
је 125 нових подофицира
Војске Србије.
Том догађају су присуствовали министар одбране Александар Вулин са сарадницима, начелник Генералштаба
Војске Србије генерал Љубиша Диковић са члановима
проширеног колегијума, главни подофицири из јединица
Војске Србије, војно-дипломатски представници у Републици Србији, представници
локалне самоуправе града
Панчева и Јужнобанатског
округа, многобројни грађани
и родбина и пријатељи најмлађих водника.
– Данас смо снажнији и
јачи за нову класу подофицира. Они су добили прве чинове. Јачамо и материјалну и
кадровску базу Војске Србије. Почели смо да побољшавамо стандард њених припадника, па смо тако подигли
дневнице и обезбедили солидарну помоћ. Осим тога, очекујемо значајно повећање
плата, које ће бити веће него
што су икада биле, а градиће
се више станова за припад-

нике војске – рекао је између
осталог Вулин.
За најбоље полазнике курса за подофицире проглашени су водници Иван Обрадовић и Драган Китић. Други
су Никола Гвозденовић и
Милош Марјановић, а трећи Ненад Костић и Драган
Иваниш. Они су награђени
ручним сатовима, које су им
уручили министар одбране
Александар Вулин, начелник Генералштаба Војске
Србије генерал Љубиша
Диковић и главни подофицир Војске Србије заставник
прве класе Милојко Милосављевић.
Oбраћајући се присутнима, водник Драган Китић je
у име колега из обе класе
рекао да је курс био тежак и
захтеван, али и занимљив и
узбудљив. Он је додао да је
велика част бити подофицир
Војске Србије.
Китић је захвалио на
подршци начелнику Генералштаба, командантима и
инструкторима. Истакао је
да најмлађи подофицири
жељно ишчекују да се јаве на
своје прве подофицирске
дужности и да су спремни да
се суоче са изазовним задацима који им предстоје.

ПОЛИЦИЈА ЗАПЛЕНИЛА МАРИХУАНУ

У организацији удружења
„Српска Спарта” у Хали спортова је 12. октобра одржана
досад најмасовнија трибина у
Панчеву о борби против наркоманије. Пратило ју је око две
хиљаде ђака виших разреда
панчевачких основних школа
и средњошколаца, а гости су
били градоначелник Саша
Павлов, Ламбе Ђорелијевски,
шеф Одсека за превенцију наркоманије у Полицијској управи Београд, тридесеторо лекара из Опште болнице и Хитне
помоћи, поједини панчевачки
адвокати, спортисти који
вежбају борилачке вештине,
представници Покрајинског
секретаријата за спорт и многи други.
Сви они могли су пре почетка трибине на великом платну
да виде документарне филмове о штетности дроге, а потом
и да чују поучна излагања
спортиста са апелима младима да воде здрав живот, да се
баве спортом и да се клоне наркотика.
– Захваљујем удружењу „Српска Спарта”, јер је било упорно
и истрајно да организује још једну у низу трибина „Спортом против дроге”. Они заслужују похвале и за све што су урадили за
наш град и наше суграђане организовањем бројних хуманитарних акција и учешћем у њима.
Посебно захваљујем спортистима који су вечерас овде да би
својим примером утицали на
најмлађе да вежбају неки спорт
и избегавају дроге – рекао је у
свом обраћању Саша Павлов.

Отац и син
чували дрогу
По налогу Вишег јавног
тужилаштва пaнчевачка полиција поднела је кривичну
пријаву против педесетдвогодишњег мушкарца и његовог двадесетједногодишњег
сина због постојања основа
сумње да су починили кривично дело неовлашћена
производња и стављање у
промет опојних дрога.
Током претреса њиховог
стана и других просторија
полицајци су пронашли два
килограма марихуане и две
дигиталне ваге.

Подсећамо, за кривично
дело које je осумњиченима
стављено на терет предвиђена је казна од три до дванаест
година затвора. Уколико га је
починила организована група препродаваца или посредника или ју је организовао
првоосумњичени, њему и
њеним члановима могу да
буду изречене казне од пет до
петнаест година затвора.
Осумњичени за ово кривично дело који током суђења
открије од кога је набављао
дрогу биће ослобођен казне.

Хала спортова је била испуњена до последњег места
Др Драгана Марковић из
Службе хитне помоћи нагласила је да су дроге опасне јер
изазивају физичку и психолошку зависност. Према њеним
речима, последице узимања
наркотика могу да буду осећаји снаге, узбуђења, екстазе и
брзине, и то у почетку може да
завара оне који их пробају.
Међутим, ако се конзумирају у
дужем периоду, наркотици
могу да буду опасни и да изазову бројне здравствене проблеме као што су апстиненцијалне кризе, убрзани рад срца,
крварење, драстични скокови
притиска, умртвљивање организма, халуцинације и напади
депресије.
Колико последице конзумирања дрога могу да буду застрашујуће, сведоче случајеви
девојке која је једне вечери
након дужег узимања наркотика почела да халуцинира. Она
је тада напала чекићем дечка

Најтеже је спасавати децу
– Посао ватрогасца спада у
најопасније и најризичније.
Сваки позив на интервенцију
је стресан, нарочито ноћу.
Ниједна интервенција се не
заборавља, а посебно се памте
оне када су у опасности била
деца. Увек ме је погађало кад
год бих их видео у таквим ситуацијама. На пример, дете у
седишту аутомобила након
саобраћајне несреће, или дете
заглављено у лифту. То су слике које је тешко избацити из
главе – изјавио је за интернет

портал „Полиција данас”
ватрогасац Саша Манасијевић.
Он је рекао да је посао ватрогасца специфичан, јер ако се
неком од њих деси нешто
непредвиђено, нема службе
која може да му притекне у
помоћ. Према Манасијевићевим речима, ватрогасци могу
да се ослоне само на колеге.
– Безброј пута се десило да
је колега колеги спасао главу
тако што га је, на пример,
повукао док је на њега падала
цигла, или га је спасао да не

Понавља се суђење Кишмартону

бунар и Кишмартонови браниоци. Након тога Апелациони
суд у Београду донео је друго-

чине и они који дрогу производе, растурају или дају другом ради конзумације.
Он је упозорио присутне у
публици да су сви који напуне
четрнаест година кривично
одговорни и да могу да заврше
на суду ако почине неко кривично дело које је повезано с
наркотицима.
Додао је да наркоманије има
све више и у спорту и рекао да
многи млади узимају разне
препарате да би постигли што
боље резултате. Он је рекао да
то може изазвати опасне здравствене последице и апеловао је
на присутне да то не раде.
Присутнима су се обратили и
председник и почасни председник „Српске Спарте” Зоран Рајачић и Зоран Ставревски. Они су
истакли да ће то удружење
наставити да се бори против
наркоманије и да организује
сличне трибине јер је то, како су
рекли, „борба за младе”.

ПРИЧА ВАТРОГАСЦА САШЕ МАНАСИЈЕВИЋА

ОДЛУКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

Суђење Данијелу Кишмартону, некадашњем председнику
општине Алибунар, мора да се
понови – одлучио је након
жалбе његових бранилаца Апелациони суд у Београду.
Кишмартон је најпре пресудом Вишег суда у Панчеву од
16. маја прошле године проглашен кривим за кривично дело
злоупотреба службеног положаја и првостепено је осуђен на
казну затвора у трајању од три
године. Судије у нашем граду
одлучиле су и да Кишмартон
мора да плати Општини Алибунар на име имовинско-правног
захтева 1.196.850 динара.
На ову одлуку су се жалили
виши јавни тужилац у Панчеву, пуномоћник Општине Али-

и тешко га повредила јер је
умислила да јој је он непријатељ. Др Драгана Марковић
навела је и пример девојке која
није престала да се дрогира док
је била трудна, због чега је
изгубила бебу.
Она је рекла и да је на основу теренских истраживања која
су вршили панчевачки лекари и
њихових контаката с наркоманима утврђено да они најчешће
узимају марихуану, хероин и
екстази.
Додала је да се старосна граница уживалаца дрога све
више снижава, о чему сведочи
податак да међу наркоманима
има и ученика нижих разреда
основних школа, старости тринаест и четрнаест година.
Лам бе Ђоре ли јев ски изја вио је да не признаје поделу
на лаке и тешке дроге. Додао
је да у Србији свако ко поседу је дро гу може да буде
кажњен, а да кривично дело

степену одлуку којом је
Кишмартона осудио на шест
година затвора и наредио му да

Општини Алибунар исплати
износ од 1.353.848,20 динара.
Апелациони суд је поводом
ових одлука заседао и 15. септембра ове године. У образложењу трећестепене одлуке писало је да суђење Кишмартону
мора да се понови зато што је
утврђено да су приликом доношења другостепене пресуде учињене битне повреде одредаба
кривичног поступка.
Подсећамо, у оптужници против Кишмартона која је подигнута у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву он се теретио за
прибављање противправне новчане користи и ненаменско трошење новца који је држава
Србија уплатила на рачун
Општине Алибунар.

падне преко ивице – објаснио
је Манасиjевић.
Он је додао да је за ватрогасце, кад су на интервенцијама,
најважније да буду прибрани,
да остану хладнокрвни и да
потпуно потисну емоције. О
свему што су видели или доживели, они размишљају тек када
се врате са интервенције или
оду кући. Манасијевић је рекао
и да породице ватрогасаца
живе у сталној бризи знајући
колико је посао који они обављају опасан.
– Већина нас не зна који је
данас дан, али зна коју смену
ће радити у наредна два месеца. За нас не постоје празници
и викенди, ми се оријентишемо према својим сменама –
истакао је Манасијевић.
Он је осудио то што има ситуација када ватрогасна екипа
крене на интервенцију, а неки
возачи неће да је пропусте.

– Једном се испоставило да
је пожар избио управо у кући
једног таквог возача. После се
хватао за главу кад је стигао на
лице места и видео нас – додао
је Манасијевић.
Он је изјавио да има и лепих
ствари у професији ватрогасца.
Према његовим речима, на
првом месту су дружења с
децом и предавања на којима
им ватрогасци указују на опасности и правила понашања у
ванредним ситуацијама. Манасијевић је истакао и да је поносан због тога што људи доживљавају њега и његове колеге
као хероје.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА НА СЕЛУ

ДАМЕ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
СВЕ КРЕАТИВНИЈЕ
Поводом важног
датума у Јабуци
уприличен етно-базар
Десетак удружења и
институција приказало плодове рада
Међународни дан жена на селу
други пут заредом обележен је
у Јабуци. Тим поводом је уприличен изложбено-продајни
етно-базар у недељу, 15. октобра, на платоу испред Дома
културе „Кочо Рацин”.
Као и прошле године, приредиле су га вредне даме из
удружења „Златна јабука”,
којем су у госте дошле сродне
организације припадница лепшег пола из Панчева, Војловице, Новог Села, Качарева и
Овче, а своје производе приказали су и локални пчелари,
винари, пензионери, као и
штићеници Дома за ЛОМР
„Срце у јабуци” и ученици
Основне школе „Гоце Делчев”.
Манифестацију је, у име
генералног покровитеља Града
Панчева, званично отворила
чланица Градског већа за
пољопривреду, село и рурални
развој – Зорица Репац, а музички програм почео је наступом
хора „Пилићи”. Ови малишани извели су јабучку химну,
чији је аутор њихов ментор и
наставник музичког васпитања

у пензији – Милорад Максимовић. Након тога је Милица
Лазић, девојчица раскошног
гласа из Долова, отпевала три
изворне народне песме, а
потом је познатим рок нумерама присутне забављао домаћи
састав „Кварт-кор”.
Сам базар солидно је посећен, а у понуди је, као и у сличним приликама, било све што
су вредне женске руке створиле. Тако су „Новосељанке/Boboacele” изнеле занимљиве торбе

од џакова, „Панчевке” су приказале необичне магнете и слике на стаклу, СПКД „Ђетван”
представио је словачки вез,
удружење „Веште руке” – природне препарате и сапуне,
Качаревке су мамиле уздахе
гурмана разним врстама колача, а јабучко дружење „Илинден” свој штанд је зашаренило
широким избором македонске
традиционалне хране – од
неизбежног јела од пасуља тавче-гравче до пита и зимнице.

Жене из удружења „Златна
јабука”, домаћини овог догађаја, изложиле су радове од папира, корпице, ручно осликане
мараме и много тога другог
што су данима израђивале на
бројним радионицама.
Према речима председнице
те организације Сузане Стојковић, ова манифестација је
један од начина да се промовише труд житељки села.
– Циљ нам је да и на овај, за
нас важан датум докажемо да
се жене у руралним срединама
не своде само на домаћинство,
већ и да су и те како склоне
креативним активностима. Рецимо, наше удружење постоји
око годину и по дана и за то
време редовно организујемо
радионице, у оквиру којих,
поред осталог, израђујемо
предмете у техници декупаж
или слике на свили, а пре свега квалитетно проводимо време и лепо се дружимо. Имамо
двадесет пет активних чланица, просека око четрдесет година, које се окупљају у просторијама добијеним захваљујући
предусретљивости нашег дома
културе. Подржавају нас и
Месна заједница, ЈКП „Вод-ком” и друге институције –
истакла је Сузана Стојковић.
Како ствари стоје, све је
више разлога за обележавање
Међународног дана жена на
селу и на овим просторима...

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА НА СТАРЧЕВАЧКОМ СТАДИОНУ

Трка за срећније детињство
Вишедеценијска акција Црвеног крста Србије коју спроводи панчевачка филијала те
организације, под називом
„Трка за срећније детињство”,
одвија се у сарадњи са школама с циљем да се код деце промовишу хуманост и здрави
стилови живота.
Тако су трећу годину заредом
ученици свих разреда ОШ „Вук
Ст. Караџић” у четвртак, 12.
октобра, на локалном стадиону
у Старчеву ношењем стартних
бројева Црвеног крста Србије,
који су коштали симболичних
педесет динара, помагали социјално угроженој деци.
Јасминка Ристић, стручни
сарадник за социјалну делатност Црвеног крста Панчево,
навела је да је намера те органи за ци је да на овај начин
обнови сопствени кадар и увећа базу младих волон те ра,
којих је тренутно око осамдесет.
– Имамо и друге облике
сарадње са школама кроз наше

стандардне активности, попут,
рецимо, указивања на потребе
старих учешћем младих на
ликовним и литерарним конкурсима под називом „За сунчану јесен живота”. Ту су и
квиз „Шта знаш о здрављу”, у
оквиру којег се ученици такмиче и информишу о здравим
стиловима живота, као и акција „Пакет за друга”, прикупљање гардеробе за вршњаке и

томе слично. Пројекат „Солидарност међу генерацијама”
усмерен је ка школама у насељеним местима. Почели смо у
Долову, Брестовцу и Новом
селу, настављамо у Омољици и
Старчеву, а ускоро ћемо обухватити и сва друга села –
истиче Јасминка Ристић.
Директор ОШ „Вук Ст. Караџић” Саша Тасић каже да је у
акцији учествовало готово свих

петсто педесет ученика те
образовне установе, а да им је
у госте дошло десетак малих
Ивановчана.
– Надамо се да ћемо наредних година то проширити и
Старчево учинити расадником
младих волонтера како би они
помагали свим лицима којима
је то заиста неопходно. Наша
школа је ангажована и око других, сличних тема, као што су
предавања пчелара или сарадња са извиђачима, ватрогасцима и спортским клубовима.
Рецимо, недавно смо у оквиру
Дечје недеље уприличили дружење с пензионерима, а учествовали смо и на трибини под
називом „Спортом против дроге” – наводи Саша Тасић.
Сви освајачи прва три места
„Трке за срећније детињство”
награђени су симболичним
поклонима – пакетима школског прибора и средстава за
основну хигијену, а потом су
волонтери Црвеног крста спровели краћу обуку за сву децу.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест”, по
налогу Месне заједнице,
офарбали су јавну чесму.
Изложба фотографија Зорана Јовановића Мачка под
називом „Романтика наших
дана” отворена је у среду, 18.
октобра, у галерији Дома
културе. У истој установи, у
просторијама Актива жена
„Соса”, удружењe „Веште
руке” реализоваће у петак,
20. октобра, од 16.30, пројекат под називом „Од лековитог биља до успеха”, а увече
од 19 сати биће промовисана књига ауторке Мирјане
Петровић под називом „Сунчана трпеза”.

Јабука: Месна заједница је обогатила четири дечја игралишта
новим мобилијарима. ЈКП
„Вод-ком” очистио је банкине

Банатско Ново Село: Београдски оркестар „Левант”
приредиће концерт византијске музике у недељу, 22. октобра, у малој сали Дома културе. У згради те установе
теку радови на претресању
црепа, замени прозора и
постављању светларника.

Качарево: КУД „Вељко Влаховић” приредио је вече фолклораша у петак, 13. октобра, у сали
„Гранд”. Предавање Слободана
Николића на тему „Психолошка анализа снова” Дом културе ће организовати у уторак, 24.
октобра, од 18.30, у свечаној
сали Месне заједнице.

Долово: Екипа филма „Разбојници Баната” у недељу, 15.
октобра, снимала је масовну
сцену на локалном хиподрому. ДВП „Тамиш–Дунав”
почеће акцију чишћења канала. Јесењи концерт КУД-а
„Банатски вез” биће одржан
у суботу, 21. октобра, од 19
сати, у Дому културе.

Омољица: Унија жена „Омољчанке” је у недељу, 15. октобра,
организовала продајну изложбу
колача за помоћ оболелој сграђанки, а тим поводом у припреми је и велики хуманитарни
концерт, који ће бити одржан
крајем месеца. Професори Универзитета лепих уметности у
Каиру Ова Јосеф и Адел Абдел
Рахман изложили су своје
фотографије у уторак, 17. октобра, у галерији Дома културе.

Глогоњ: Месна заједница је у
четвртак, 12. октобра, отворила понудe по јавним набавкама за израду тротоара око
зграде и паркинга испред
поште. Књига афоризама
Зорана Т. Поповића „Кад
порастем, бићу велики” представљена је у среду, 18. октобра, у Дому културе.
Иваново: Завршени су радови на уређењу паркинга поред
гробља, а у току је наставак
изградње фекалне канализације. Омладинска изложба
фотографије Србије биће
отворена у суботу, 21. октобра, у 19 сати, у малој сали
Дома културе.

у Качаревачкој улици. Међународни дан жена на селу други
пут заредом обележен је изложбено-продајним етно-базаром
у недељу, 15. октобра, на платоу испред Дома културе.

Старчево: Трећу годину заредом ученици свих разреда ОШ
„Вук Ст. Караџић” у четвртак,
12. октобра, на локалном стадиону у Старчеву учествовали
су на „Трци за срећније детињство”, у организацији Црвеног
крста. Одред извиђача „Надел”
одржао је редовну смотру у
недељу, 15. октобра, у парку,
када су скаутима подељене
бројне дипломе. Ди-џеј Гуле
наступио је у петак, 13. октобра, у ККК-у, а на истом месту
у петак, 20. октобра, свираће
бендови „Хипнагога слике” и
„Аритмија”.

ИДУЋЕГ ВИКЕНДА У БРЕСТОВЦУ

Од лековитог биља
до успеха

\
КОРИСНА РАДИОНИЦА У ДОЛОВАЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Кодирајмо заједно
Пратећи модерне трендове, а
у склопу Европске недеље програмирања (од 7. до 22. октобра), доловачки Дом културе
одлучио је да онима којима је
то вероватно најпотребније –
деци у добу између 12 и 16
година – приближи основе креирања и дизајнирања статичких веб-сајтова, како би имала
шири увид у избор будућег
занимања.
С тим у вези недавно су у
поменутој установи IT менаџери и програмери Душан Павлов
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Јордан
Филиповић

и Мирослав Крстић одржали
радионицу под називом „Кодирајмо заједно”. На њој су заинтересовани млади Доловци
могли да се упознају с најосновнијим концептима и сврхом
постојања веб-технологија, као

и с програмским језицима
HTML и CSS, на чију су компатибилност и могућност заједничког коришћења предавачи
посебно указали. Полазници су
веома брзо видели резултате
рада, јер су конструисали

изглед сајтова. У овој вежби су
тако настали нацрти по мотивима Долова, цртаних јунака,
аутомобила, актуелних телефона...
– Након свега деца су била
задо вољ на сте че ним иску ствима и изразила су жељу да
се ова ква дру же ња наста ве.
Тако су убрзо била позвана да
учествују и на радионици одржаној у ОШ „Стевица Јовановић”, а добила су и линкове
кори сних веб-адре са путем
којих ће моћи да раз ви ја ју
своја знања – навео је Мирослав Првуљ, дирек тор Дома
културе.
Организатори ове радионице имају намеру да наставе
пројекат „Кодирајмо заједно”
и у другим установама.

Удружењe „Веште руке”
уприличиће у петак, 20. октобра, од 16.30, у просторијама
Актива жена „Соса”, које се
налазе у брестовачком Дому
културе, почетак пројекта под
називом „Од лековитог биља
до успеха”.
У питању су едукативне радионице у трајању од два дана у којима ће учествовати
петнаест жена из Брестовца.
Оне ће за то време бити у прилици да науче много тога о
лековитом биљу – о врстама,
производњи, складиштењу,

употреби и пласману производа. Првог дана биће одржана предавања, а наредног
дана учеснице ће моћи да
виде и науче како да употребе лековито биље за прављење крема, тинктура и сапуна.
Овај интересантан пројекат
суфинансиран је на конкурсу
Града Панчева за суфинансирање пројеката из области
пољопривреде и руралног
развоја.
Више информација о самом
садржају радионица доступно је
на сајту www.bilje.vesteruke.rs.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Изложбе
Понедељак, 23. октобар, 19 сати, фоаје Културног центра:
изложба дигиталне графике „Апстракције” Милана Манића.

Представе
Понедељак, 23. октобар, 19.30, дворана Културног центра:
позоришна представа „Мали брачни злочини” Ерика Е. Шмита.

Музика
Од петка до недеље, 20–22. октобра, 20 сати, Светосавски
дом: Фестивал класичара.
Петак, 20. октобар, 22 сата, дворана „Аполо”: концерти бендова „Transeen”, „Dreeddup” и „Лазар”.
Субота, 21. октобар, 22 сата, дворана „Аполо”: ASAP журка.
Понедељак, 23. октобар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт виолинисткиње Марије Тунић, ученице четвртог разреда СМШ „Мокрањац” из Београда.

Тематски програм
Петак, 20. октобар, 19 сати, Градска библиотека: предавање „О анђелима – светим и палим”. Гост: Јања Тодоровић,
православни публициста.
Уторак, 24. октобар, 19 сати, Градска библиотека: промоција књиге „100 сенки над Београдом”. Гост: Александар Диклић, аутор.

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ЖИВОТИЊА

Концерт за помоћ
куцама и мацама
На иницијативу ученика Музичке школе „Јован Бандур” и
професорки Марије Лигети
Балинт и Љиљане Радосављевић, а у сарадњи с Друштвом
пријатеља животиња „Љубимци”, у петак, 13. октобра, одржан је хуманитарни концерт
под називом „Велика парада
животиња”, када је прикупљено 4.200 динара за напуштене
животиње.
– Музичка школа је један од
наших дугогодишњих партнера и надамо се да ћемо ове
године, поред концертне активности, имати и едукативна предавања о добробити
животиња, јер су ученици веома заинтересовани за то – рекао
је Иван Курајов, председник

Друштва пријатеља животиња
„Љубимци”. Он је додао да је
веома задовољан одзивом
суграђана, а посебно најмлађих посетилаца. За ову прилику ученици су припремили
музичке комаде који осликавају карактере животиња. То
су дела Кабалевског, Е. Грига,
Ф. Листа, К. Сен Санса, Биљане Крстић и многих других, а
на самом почетку изведене су
теме из филмова „Ајкула”,
„Пинк Пантер” и из домаће
серије „Вратиће се роде”.
Концерт је одржан поводом
Светског дана животиња, а
Панчевци су својим прилозима обезбедили помоћ за напуштене животиње о којима
брине друштво „Љубимци”.

избор

МОЈ
МОЈ
Животињска фарма
Гордана Бушин,
студенткиња књижевности
ФИЛМ: „The Lady” је биографски филм о бурманској политичарки Aung San Suu. Радња
дочарава ситуацију у којој се
она налази приликом доношења одлука које утичу на целу
породицу. Због политике је
била у кућном притвору више
од деценије. Толико дуго је
била раздвојена од породице.
Није била уз мужа, који ју је
волео на апсолутно несебичан
начин, када је преминуо. Показала је да човек може победити себе и своје слабости а да се
не сломи. Када би код већине
надвладале емоције, она је
била непоколебљива. Морал и
свест о исправним одлукама су
јој изнад страха од смрти. Имала је прилику да се повуче из
политике, али осећала је љубав
и обавезу према свом народу.
Све то због вере у будућност
Бурме, због доследности према себи и свему што носи њено
име и презиме, које је изведено од имена оца, мајке и баке.
Снагу црпимо од оних које
волимо и који воле нас.
КЊИГУ „Животињска фарма”
Џорџа Орвела препоручујем
љубитељима сатире, алегорије, хумора, бајке. Суштински
осликава Стаљинову владавину, али читалац може замишљати „фарму” без повезивања с том чињеницом. Као што
доба о ком је писао Радоје
Домановић понекад доживљавамо као актуелно, тако ћемо

Петак, 20. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

У СУСРЕТ САЈМУ КЊИГА

ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП
ПАНЧЕВАЧКИХ ИЗДАВАЧА
Четири промоције
26. и 27. октобра
У просторијама Регионалног
центра за таленте „Михајло
Пупин” у понедељак, 16. октобра, представљена је издавачка делатност установа културе
и других излагача који ће ове
године бити присутни на градском штанду Панчева на Међународном београдском сајму
књига.
Овом приликом су о издавачкој делатности, новинама и
плановима говорили Дејан
Боснић, Горан Траиловић
(Градска библиотека Панчево),
др Драгољуб Цуцић (Регионални центар за таленте „Михајло
Пупин”, Панчево), Јасмина
Вујовић (Завод за заштиту споменика културе Панчево), Дамир Прашникар (Народни музеј Панчево), Слободан Додић,
Немања Благојевић (Дом омладине Панчево), Васа Барбу
(„Либертатеа”), Валентин Мик
(Еврорегионални центар за развој друштва у мултиетничким
срединама „Ин медијас рес”,
Панчево) и Жаклина Мијалковић (Дом културе „25. мај”,
Долово).
Горан Траиловић је на
почетку истакао да у нашем
граду на годишњем нивоу нема
много нових издања која објављују установе културе, али да
ипак овај мали број чине вредна и специфична дела која
заслужују пуну пажњу.
Једна од таквих издања су
она која објављује Еврорегионални центар за развој друштва
у мултиетничким срединама
„Ин медијас рес”, које се бави
промоцијом мултикултуралности. Тај центар је досад објавио око двадесет књига и часописа у чијем фокусу су мале
националне заједнице, као и
унапређење интеркултуралног
дијалога.
Свој рад је представио један
од највећих издавача у нашем

граду, Новинско-издавачка
кућа „Либертатеа”, која постоји од 1945. године. „Либертатеа” је до сада објавила 1.050
наслова, од чега је више од
половине белетристика. Поред
књига, редовно излазе и часописи за децу, за омладину и за
књижевност.
– Годишње објавимо од десет
до петнаест наслова, а надамо
се да ће ове године то бити

писали панчевачки студенти
историје.
– Ово је била прилика да се
наши студенти још по нечему
разликују од својих колега на
Београдском универзитету.
Добили су прилику да напишу
радове и да савладају још једном тај истраживачки моменат
који је нама у центру јако
важан – рекао је др Драгољуб
Цуцић.

осам књига. У нашој издавачкој кући своје књиге су објавили и панчевачки аутори Немања Ротар, Милош Николић,
Нада Малек, Радмила Тимотијевић, Чарна Поповић – рекао
је Васа Барбу, одговорни уредник издавачке делатности „Либертатеа”.
Регионални центар за таленте „Михајло Пупин” на сајму
ће представити књигу „Научник, професор, изумитељ и
родољуб Михајло Идворски
Пупин” Драгољуба Мартиновића и Драгољуба Цуцића. Центар је ове године, у сарадњи с
Туристичком организацијом
Панчево, направио и зборник
о пет личности града Панчева
– Олги Смедеревац, Урошу
Предићу, Михаљу Михаљевићу, Ђорђу Вајферту и др Светиславу Касапиновићу, који су

Дамир Прашникар из Народног музеја Панчево говорио
је о „Гласнику музеја Баната”,
који излази од 1988. године, и
најавио да ће наредни број
бити објављен у децембру, на
дан музеја. С друге стране,
Завод за заштиту споменика
културе постао је познат по
веома вредним и аутентичним
издањима. Како је директорка
Завода Јасмина Вујовић најавила, ускоро ће бити готова
монографија о Банатском Брестовцу, као и проширено издање публикације „Куће и људи”
Николе Влајића, а у плану је и
монографија о културном
наслеђу јужног Баната, која
треба да буде завршена наредне године.
Дом омладине Панчево је
овом приликом представио
своје „Рукописе”, који се тра-

диционално објављују већ
четрдесет година, као и часопис „Драфт”, намењен младима, а посебно публици која
посећује програме те установе
културе.
Представница Дома културе
Долово Жаклина Мијалковић,
дипл. библиотекар, говорила је
о два издања која су објављена
у складу с могућностима Дома
културе. У питању су књиге
„Црква у центру” (2015) и
„Мала (Горња) црква у Долову” (2014), чију реализацију су
помогли свештеници цркава,
као и мештани Долова.
Директор Градске библиотеке Панчево Дејан Боснић истакао је значај издавачке делатности те установе и рекао да
они имају веома добру позицију у односу на друге библиотеке у нашој земљи. Библиотека
већ петнаест година издаје
часопис „Читалиште”, који је
високо цењен у стручним круговима.
На Сајму ће бити одржане
промоције књига: „Научник,
професор, изумитељ и родољуб
Михајло Идворски Пупин” Драгољуба Мартиновића и Драгољуба Цуцића (четвртак, 26.
октобар, сала „Васко Попа”, од
11 до 11.50); „Добар човек сања
добре људе” Милке Поповић,
„Древна облина” Дејана Боснића и „Сидро” Бранислава Живановића из едиције „Најбоља
2017” (четвртак, сала „Иво
Андрић”, од 17 до 17.50); Зборник поезије и кратке прозе младих с простора бивше Југославије „Рукописи” и омладински
информатор „Драфт” (четвртак,
од 18 до 20 сати, на штанду
излагача). Књига „Библиотека
кроз време: прилози општој
историји библиотека до 16.
века” проф. др Гордане Стокић
Симончић биће промовисана у
петак, 27. октобра, од 11 до
11.50, у сали „Иво Андрић”.
Међународни београдски
сајам књига траје од 22. до 29.
октобра.

ИЗ УМЕТНИЧКЕ ЗБИРКЕ ДОМА ВОЈСКЕ

Изложба „Поетика и судбина 20. века”

и Орвелову фарму доживети
као исечак из садашњег времена које претендује да увек
негде на планети буде тренутна слика одређеног друштва и
стања у држави. На фарми се
налазе свиње, коњи, кобиле,
магарци, кокошке, овце, пси.
Свиња Наполеон је главни
јунак и негативац, иако остале животиње не препознају
његову злобу. Он успева да убеди остатак фарме у реалност
од које једино он има користи.
„Животињска фарма” ми је
била занимљива због те психологије ликова. Путем алегорије на једноставан начин
приказани су сложени односи
система и друштва.
СЕРИЈА „Ургентни центар”
сваком епизодом подсећа на
то колико лако можемо изгубити живот. Затим, сјајни
лекари и медицинске сестре
имају бескрајну вредност и
имаћемо проблема уколико
баш такви напусте Србију.
Док нас неки поступак не
пошаље у Ургентни центар,
нисмо свесни колико смо
занемарили здравље и оно
што животу даје пуноћу.

У Народном музеју Панчево у
уторак, 10. октобра, отворена је
изложба „Поетика и судбина
20. века” из уметничке збирке
Дома Војске Србијe, коју је до
сада видело преко 30.000 посетилаца широм наше земље.
Репрезентативни избор слика чини тридесетак дела еминентних уметника с некадашњих југословенских простора, попут Влаха Буковца,
Јована Бијелића, Љубе Бабића,
Лазара Вујаклије, Љубе Ивановића, Петра Лубарде, Пеђе
Милосављевића, Миодрага Б.
Протића, Сретена Стојановића, Марина Тартаље, Александра Томашевића, Косте Хакма-

на, Крсте Хегедушића, Марка
Челебоновића, Саве Шу-мановића и других.
– Ради се о врхунским делима уметника из двадесетог века
с простора бивше Југославије.
Ми смо баш због тог посебног
сентимента изложбу назвали
„Поетика и судбина 20. века”,
а та поетика се огледа у споју
креативних светова и специфичних израза који су надишли политичка, национална и
било која друга ограничења –
рекао је пуковник Стевица
Карапанџин, директор Медија
центра „Одбрана”.
Ово је други пут за годину
дана да су у панчевачком музе-

ју изложена дела из фундуса
Дома Војске Србије. Претходну изложбу су чинили радови
на папиру под називом „Исповести југословенске модерне”.
Дом Војске Србије баштини
и чува око 1.500 дела врхунских уметника.
– Богатство фундуса нам је
омогућило да поделимо дела
у четири целине. Имамо збир-

ку слика, збирку радова на
папиру, збирку скулптура и
збирку примењене уметности.
Последњих година направили
смо неколико изложби и идеја је да, с обзиром на то да
немамо сталну поставку, те
изложбе промовишемо по
музејима у Србији – рекла је
Јелена Кнежевић, виши кустос
и начелник Галерије Дома Војске Србије.
Изложба „Поетика и судбина 20. века” из уметничке збирке Дома Војске Србије први пут
ове године представљена је у
Народном музеју Панчево, а
нашим суграђанима ће бити
доступна до 31. октобра.

НАКОН ГОДИНУ ДАНА ПАУЗЕ

Настављено снимање филма „Разбојници Банатa”
Филм Ивана Ракиџића „Разбојници Баната”, чије је снимање
почело још 2014. године, настављено је након годину дана паузе. Две недеље је Долово било
локација где су снимани кадрови за четврту и последњу причу.
Дугачак период паузе између
снимања уследио је након изостанка финансијске помоћи Града Панчева на пројектима у области културе. Екипа филма била
је приморана да обезбеди помоћ
привредних субјеката, која је стигла у последњем тренутку.

Поред Долова, неке сцене су
снимане и у Ечки, а планирано
је да се снима и у Гудурици и у
још неким местима у Банату.
– У четвртој причи имамо
преко двадесет глумаца и вели-

ки број статиста. Појављују се
и наши еминентни глумци, као
што су Бранислав Платиша,
Мирослав Жужић и Весна
Паштровић Шашић – рекао је
Иван Ракиџић.
Он је иста као да вели ку
захвалност за помоћ приликом снимања дугују породицама Павлов, Стајић и Првуљ
и Николи Радоњину из Долова, као и Граду Зрењанину, јер
је обез бе дио сао бра ћај ну и
кому нал ну поли ци ју која је
заустављала саобраћај за вре-

ме снимања сцена код куле у
Ечки.
Редитељ је нагласио да је
упркос финансијским потешкоћама и скромним средствима за снимање филма планирано да за око годину дана
„Разбојници Баната” коначно
угледају светлост дана.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Петак, 20. октобар 2017.

ФИЈАТ уно 1.1, регистрован од августа
2018, четвора врата,
620 евра.
063/823-10-13.
(249662)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ЗИМСКЕ ГУМЕ тигар
175-70-р13 комплет са
фелнама за опел кадет.
062223-66-65. (СМС)

ПРОДАЈЕМ рено клио
1.2, двојку, 2003. годиште, бензин, регистрован. 062/760-226.
(249667)

ДАЧИЈА логан 1.5 ДЦИ,
децембар 2006, први
власник, 127.000 км.
060/737-37-67.
(249674)
ФОРД ескорт 1991. годиште, бензин-гас, регистрован. 063/723-85-39.
(249304)
ПРОДАЈЕМ голф 2, бензинац, у возном стању.
Тел. 063/744-08-24.
(249363)
ПРОДАЈЕМ југо ин
2005, у солидном стању.
063/179-36-83.
(249447)
ГОЛФ 6, прешао 50.000
км. 063/892-08-35.
(249458)
VILLAGER бензинска
косилица за траву, мало
коришћена, 130 евра.
066/804-46-38.
(249476)
АСТРУ караван, 2001,
1.4, бензин, 16 В, регистрован до априла
2018, 1.500 евра.
063/344-885. (249554)

ОГЛАСИ

ПАСАТ Б 5, 1999. годиште, 1.9 Д, бео, караван. 064/149-24-70.
(249576)
ГОЛФ 2, 1.3, 1988, мотор и мењач одлични,
лимарија лоша, 150
евра. 063/256-207.
(249614)
ИЗУЗЕТНО очувана гаражирана астра 1.6,
115, 2010, 37.000 км,
први власник. 063/81086-94. (249612)
СИТРОЕН ксара 2001,
1.6, бензин, плин, регистрован до новембра,
1.500 евра. 063/830-6173. (249605)
ДЕЛОВИ југо, суза, кец,
мотори, петостепени
мењачи, алу фелне.
064/856-60-65.
(249632)

СПАРК 0.8, 5 В, први
власник, прва боја,
36.000 км, клима.
065/809-11-83.
(2495759

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991. (248641)

ГРАНДЕ пунто 1.3, мултиџет, дизел, 2006, петора врата, фул опрема,
власник. 064/130-36-02.
(249669)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
(249715)

АСТРА 2.0, дизел, 2002,
караван, у првој боји,
нове зимске гуме.
064/587-50-24.
(249669)

КУПУЈЕМ све врсте возила до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(249575)

ОПЕЛ корса, 1.0 Б,
2002. годиште, 1.850
евра, може замена.
064/668-85-53.
(249691)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ гаражу.
062/175-09-50.
(249342)
СТРОГИ центар, зидана,
13 м2, укњижена, 2.500
евра. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(249565)
АПАРАТИ

ПУНТО 2009, 51.000 км,
гас, кука, гаражиран,
као нов. 064/243-87-20.
(249136)

ЈУГО 55 корал, 2005, регистрован до маја 2018,
добро стање, 600 евра.
064/243-84-52.
(249559)

ПОТРАЖЊА

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2009,
петора врата, динамик
опрема, на име.
064/587-50-24.
(249669)

КАРАВАН опел вектра,
2001, на продају.
064/189-40-91.
(249587)

КАМИОН мала застава,
1984. годиште, урађена
генерална, регистрован,
вози Б, повољно.
064/176-91-85.
(249584)

ВОЗИЛА

ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја
делова, долазим на
адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15.
(248641)

ТОЈОТА јарис, 2003, 1.4
дизел, регистрован ,
власник, 2.400 евра.
064/564-893-35.
249678)

ВЕШ-МАШИНА и половни делови од вешмашина. Тел. 013/25205-10, 063/703-76-07.
(249536)
ПУНТО 1.2, 2001, 3 В,
металик плав, власник,
гаражиран, одличан,
064/142-55-93.
(249632)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 3
В, прва боја, велики
сервис, нове гуме, акумулатор, регистрован
до јуна, 156.000 км,
2.200 евра.
064/144-27-40.
(249641)

ХЈУНДАИ 1.4 Б, 1999.
годиште, 900 евра, на
име купца. 064/668-8553. (249691)
ПЕЖО 307, sw, 1.6, бензин, 2004. годиште, панорама кров, 3.000
евра. 064/514-05-06.
(249726)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007.
годиште, 4.000 евра.
064/514-05-06. (29726)
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СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
353-463. (249594)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ТВРДО дрво, преостало,
превоз бесплатан.
065/640-31-49.
(246601)
СВЕ врсте огревног дрвета. Мерење код вас
кући. 065/501-56-51.
(246600)
АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде и гелендери, АЛУ
и ПВЦ столарија.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(248574)
ПРОДАЈЕМ тучане радијаторе и шпорет на
дрва, некоришћен.
064/040-82-721.
(149141)
ПРОДАЈЕМ стару циглу,
бибер цреп, стару грађу, турску калдрму.
064/370-79-47.
(249182)
ПРОДАЈЕМ вунене јоргане, перјане душеке,
Светозара Марковића
75, Панчево.
(2493419)
ПРОДАЈЕМ раж за хлеб
или семе. Тел. 064/95849-19. (249334)
ПРОДАЈЕМ монтажнодемонтажни метални
пластеник, вел. 30 х 60
м, са опремом за наводњавање. Цена повољна.
062/866-42-57.
(249356)

ПРОДАЈЕМ нов двосед
и кауч, врло повољно.
013/258-02-64,
064/462-78-75.
(249364).
ПРОДАЈЕМ алуминијумска врата са стаклом, повољно и моторну тестеру кинез.
064/122-69-78.
(249395)
ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи,
као нове. Нова, вуна,
инсталација. Достава,
гаранција. 063/195-0717. (249375)
АЛУМИНИЈУМСКЕ канте за млеко 25 л, прекрупара оџаци, гарнитуре ножева „дик”.
065/630-47-11.
(249402)
ГОРЕЊЕ веш-машина.
063/892-08-35.
(249478)

ПРОДАЈЕМ мало коришћене панелне радијаторе 120 х 50, 80 х 50, и
половна дрвена улазна
врата 120 х 205.
063/155-85-95.
(249421)

НА ПРОДАЈУ прекрупач
и вага 500 кг. 060/31129-64. 249429)

ПРОДАЈЕМ радијатор
3600 вати, 15.000 динара. 060/752-22-28.
(249449)

ПРОДАЈЕМ очуван замрзивач 410 литара и
магацинску вагу са теговима. 061/195-19-10.
(249458)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење
на дрва-ражањ.
064/997-79-09.
(249437)
ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи,
свих кв и произвођача,
достава, монтажа гратис. Вршимо замену и
ремонт ТА пећи, велики
избор. Гаранција,
повољно.
061/641-30-36.
(249432)

ПРОДАЈЕМ кукуруз,
житарице и детелину.
Житарице доносим. Тел.
064/129-45-43. (2494)

ШПОРЕТ, плин, струја,
гас, веш-машина мања,
већа; електрични шпорет, фрижидер мањи,
већи; орман, угаона
гарнтитура, кожни двосед, тросед, фотеља,
компјутерски столови.
Тел. 063/861-82-66.
ХИТНО продајем гробницу на Старом православном гробљу.
064/317-07-00.
(249485)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи свих киловата, гаранција, достава,
монтажа.
063/898-00-82. (249494)
ПРОДАЈЕМ прекрупач и
креку. 063/822-04-11.
(249502)
НА ПРОДАЈУ мангулица
и јарац алпинац, звати
после 17 сати. 065/96192-14. (249503)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи 2, 3, 4 и 6
кв, достава, гаранција.
335-930,
064/366-57-87.
(249604)
КЕСЕ свих врста, повољне цене, производња. „Атлантис плус”,
255-57-86.
(249614)

ЋУРКЕ, пилићи, уређени, домаћом храном
храњени. 064/125-2706. (249718)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац, сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(249738)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
шпорет, фрижидер,
веш-машине, уређаје,
добро плаћам. Златко,
061/144-82-80,
063/196-54-56. (249381)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 6 кв
и крека весо. Тел.
060/372-03-02. (248595)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
кауче, замрзивач сандучар, мојца фотеље, гарнитуре, регале, мост-регал, сто + столице, спаваћа соба комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакари,
разно. 063/107-78-66.
(249504)
ПРОДАЈЕМ камин алфа
врање, 150 евр.
063/386-431. (249276)

КРУЊАЧ-ПРЕКРУПАЧ,
врата улазна, собна,
компресор, ауто-приколица крацна, писаћи
стари сто, печењару.
064/139-04-48. (249629)
ПРОДАЈЕМ стари бибер
цреп. 060/131-81-66.
(249647)

АПАРАТ за мерење шећера у крви acu cek актив, са тракама, 6. 2018
и траке 50 комада.
066/519-05-97. (249513)

ПРОДАЈЕМ котао на
чврсто гориво viadrus,
23 кв, цена 400 евра.
060/504-30-80. (249683)
ПРОДАЈЕМ овални трпезаријски дрвени сто и
четири столице. Тел.
013/334-601. (249684)
ПОКЛАЊАМ полован
регал, кревет, сто и столице. 063/250-398.
(249601)
ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних
џакова. Купци и обука
обезбеђени. 064/42495-10. (249714)

КОТАО снаге 30 кв, на
чврсто гориво, одлично
стање, повољно.
064/301-46-71. (249532)

НА ПРОДАЈУ тросед,
ТА пећи, сто, комода,
витрине, машина за сушење веша, душеци,
фрижидер, ормани,
компјутер сто, угаона
гарнитура, радни сто и
др. 064/155-38-13.
(249722)

ПРОДАЈЕМ замрзивач
сандучар ободин.
064/130-28-05. Зоран.
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (249596)

ПРАСИЋИ, балирана
детелина. Мића,
064/303-28-68.
(249718)

КУЋА у Качареву, 170
м2, одмах усељива. Цена
договор. 013/601-472.
(248395)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
два ланца преко пута
„Тимкока”. Вода и струја доступни. 066/90328-75. (249602)
ТЕСЛА, кућа, екстра локација за приватни бизнис и становање.
063/329-464, 066/001050. (249244)
КОД Турске главе, кућа
130 м2, 3,6 ари, 63.000;
Миса, кућа, договор.
(396), „Лајф”, 061/66291-48.
СТАН 85 м2, нова Миса,
продајем. 063/272-594,
063/225-928. (249105)
БАНАТСКО НОВО СЕЛО, усељива кућа, 100
м2, 16 ари. 062/398-458.
(249137)

ПРОДАЈЕМ 53 ара плаца са три парцеле, Караула, Улица Рибарска.
060/555-69-35. (249037)
ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси, 7 ари, 45 м2 +
40 м2. 064/668-87-78.
(и)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
долазак. 062/148-49-94.
(249494)
КУПУЈЕМ стро гвожђе,
фрижидере, веш-машине, шпорете и све остало. 061/627-07-31.
(249482)
КУПУЈЕМ пенкала, сатове, ордење, медаље, разни алат. 064/867-4811. (249539)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи
свих величина. 064/36657-87, 335-930.
(249609)

ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову. Тел. 062/415-359.
(246742)
У СКОРЕНОВЦУ кућа са
парцелом, продаје се,
35.000. Назвати,
064/366-92-92. (248612)
ОМОЉИЦА, продајем
спратну кућу, 6 ари
плац. 013/618-652,
064/168-84-32. (249391)
ВОЋЊАК, уређен, 18
ари, Кудељарски насип.
063/472-669. (249398)
ЈАБУЧКИ пут, плац 4
ара, добар прилаз и ширина плаца. 069/213-9737. (249370)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, Баваништански
пут, 120 ари, ширина до
асвалта 34 м, 80.000
евра. 063/389-974.
(249147)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута, 33 ширина, грађевински,
52.000. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95.
(249475)

ОМОЉИЦА, плац 11,5
ари, струја, вода, гаража, започет објекат.
064/260-05-34. (249422)

МАРГИТА, почетак, 100
м2, 1.5 ари, без улагања,
усељива, 70.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (249493)

ПРОДАЈЕМ локацију за
градњу у Ул. Бранка
Ановића 8, плац 5,6
ари. Извађена информација о локацији. На
плацу укњижено 260 м2,
фронт 15 м. 063/70489-18. Надица. (249447)

АМБАЛАЖУ од вина,
coca-cole, пива, све врсте флаша купујем. Тел.
061/142-23-69. (249634)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

СКРОБАРА, започета
кућа, плац 78 ари, до
пута, 13.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74.(249493)

ИЗДАЈЕМ 100 м2, на Јабучком путу, преко „Пивашевића”, може намештено.
065/219-14-22
(249546)

БЕЗ посредника, Стрелиште, у насељу, нова
кућа, екстра распоред –
на плацу 4,53 ара, власник 1/1. 063/637-673.

НОВА МИСА, етажа куће, гаража, подрум, део
дворишта, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (249498)

ХЕКТАР грађевинског
земљишта, северна зона, асфалт, струја, вода,
18.500. 063/894-84-23.
(249543)

ПЛАЦЕВИ, грађевинска
зона, Омољица, 14 и 23
ара, Брестовац 33 ара.
065/686-05-02. (249435)

НОВА МИСА, кућа 160
м2, подрум и гаража,
60.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(249498)

БАВАНИШТАНСКИ, до
пута, новија, 60 м2, 13,5
ари, укњижена, 25.500.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (249565)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу у Војловици, 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(249520)

СТАРЧЕВО, главна улица, лепа приземна, 75
м2, 6.5 ари, 24.000. (49),
„Мустанг”,
064/151-18-93.
(249565)

БАВАНИШТАНАЦ, викендица, 30 ари до асфалта, трофазна, бунар,
воће. 064/493-00-47.
(249508)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац на Јабучком путу,
57 ари, 40.000 евра.
063/389-974. (249417)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу 15,5
ари. 062/855-41-07.
(249447)

ПЛАЦ, Баваништански,
7 ари, фронт 14,10,
15.400. (338), „Јанковић”, 348-025.
(249538)

КУДЕЉАРАЦ, главна
улица, новија, спратна,
12 ари, 50.000, договор.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (249451)

КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, бижутерију, сифон флаше,
старо покућство. 335930, 335-974, 063/70518-18. (249604)
ПРОДАЈЕМ земљу, Долово, Ливадице, прва и
осма дуж. 319-754,
061/153-34-61. (249403)

ПРОДАЈЕМ 8 ари, грађевински плац, Козарачки просек.
060/601-60-23.
(249518)

БЛИЗИНА центра, лепа,
сређена, 200 м2, 2 ара,
100.000 евра. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(249451)

КУПУЈЕМ ТА пећи, свих
величина, исправност
није битна. 335-974,
063/705-18-18. (249609)

КУПУЈЕМ замрзиваче,
фрижидере, старо гвожђе, веш-машине.
064/158-44-10,
063/101-11-47. (349443)
ПРОДАЈЕМ стајско ђубре и теле. 064/764-4917. (249717)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ усељиву кућу на Кудељарцу на 9
ари плаца. 064/040-8272. (249140)

ПРОДАЈЕМ цреп малу
кикинду, 1.000 комада и
велику кикинду 450
ком. Тел. 064/425-7509. (249656)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ,
женски бицикл, компјутерски сто, кревете на
спрат. 062/155-94-93.
(249519)

ПРОДАЈЕМ тросед на
развлачење, у одличном
стању. 064/128-57-71.
(249540)

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи
свих кв, добро плаћам,
долазак одмах.
061/641-30-36. (249432)

ПРОДАЈЕМ полован
цреп, Потисје Кањижа,
1.500 комада. 064/31976-67. (249651)

ПРОДАЈЕМ машину за
прање, сушење веша индесит. 063/158-27-50.
(249665)

РАСПРОДАЈА кућних
ствари: кревет, лустер,
тепих, телевизор.
064/944-13-25. (249510)

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, старо перје о остало покућство. 066/900-79-04.
(249361)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову. 013/263-40-21.
(249469)
ХИТНО продајем кућу у
Долову, на 29 ари. 371374, 064/176-88-52.
(249471)
ХИТНО кућа код Народне баште, 5 ари плаца.
063/864-09-85.
(249474)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Долову, површина 25
ари и циглу. Цена повољна. 313-716.
(249512)
ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова, кућа 206 м2, плац
14,5 ари, два стана, због
величине просторија и
плаца, идеална за пословни простор или становање, 46.000 евра.
064/683-84-27.
(249516)

ХИТНО, кућа, Скореновац, 1 ар, 65 м2, врт 14
ари, 89 м2, повољно, договор. 060/080-55-40.
(249562)
КУЋА, Омољица, 65 м2,
6.5 ари, легализована,
помоћни објекти.
065/961-00-70.
(249561)
ХИТНО, спратна кућа,
намештена, 220 м2, Јабука, ново насеље.
063/715-99-00.
(249557)
ПРОДАЈЕМ 75 ари поред пута. 066/354-791.
(249568)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈА плацева,
укњижени, Пелистерска
и Кајмакчаланска.
063/894-88-11. (249593)
КУЋА, Баваниште, 80
м2, новије градње +
плац. 064/535-65-04,
064/416-57-54. (249592)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 061/252-8966. (249604)
СТАРЧЕВО, кућа 50 м2,
5 ари, 13.500; 80 м2, 10
ари, 19.500. (394), „Гоца”, 899-77-00.
(249606)
МАРГИТА, кућа 240 м2,
5 ари, спратна, 61.000.
(394), „Гоца”, 899-7700. (249606)
ВОЈЛОВИЦА, 66 м2 + 60
м2, 10 ари, хитно, повољно. (394), „Гоца”,
899-77-00. (249606)
ЦЕНТАР, кућа 100 м2, 3
ара, хитно, 59.000.
063/449-090. (249606)
СТРЕЛИШТЕ, део куће,
45 м2, једнособан, са гаражом, 15.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (249608)

ЦЕНТАР, 60 м2, плац
503 м2, 35.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (249675)

ЦЕНТАР, продаја станова, 40 – 120 м2, 650 –
8590 евра/квадрат, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)

КУЋА на Кудељарском
140 м2, легализована,
етажно грејање.
061/590-24-70.
(2496895)

МИСА, 34 м2, 17.500;
ПР, 70 м2, 24.000.
063/377-835. (248790)

ТЕСЛА, монтажна кућа,
80 м2 + стамбени објекат 40 м2, на 6 ари плаца, 56.000 евра.
065/631-82-27,
013/233-32-30. (249687)

ТЕСЛА, кућа 109 м2, 4
ари, 55.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (249697)

ПРОДАЈЕМ стан 36 м2,
ЦГ. 064/344-73-96.
(249418)

ПРОДАЈЕМ најбоље куће на свим локацијама,
повољно. (661), „Весна
2”. (249682)

ВОЈЛОВИЦА, приземна,
139 м2 + локал 30 м2, на
7,29 ари, 31.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (249620)

КУПУЈЕМ плац на Јабучком путу, минимално 15
ари. Тел. 065/334-1726. (246244)
СТАРИ ТАМИШ, двоипособан стна, 55 м2,
14.500 евра. 060/06773-33. (249338)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 38 м2, приземље,
власник, сређен, боље
него нов. Нећете се покајати, 50 метара иза
Стоматолошког факултета. 063/286-028.
(249427)

КУПУЈЕМ плац или старију кућу за рушење у
центру града, минимално површине 5 ари. Пожељно др Касапиновића, Светозара Милетића, Бранка Радичевића.
064/668-97-86. (247443)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ГРАЂЕВИНСКИ плац 10
ари, Стрелиште, Ул. Јоакима Вујића. 063/88000-63. (249650)
ПЛАЦ 7 ари, угао Боре
Шипоша и Тозе Марковића. 063/880-00-63.
ПОНУДА породичних
кућа у насељу Стрелиште. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/19696-05. (249675)

ТЕСЛА, продајем троипособан стан новије
градње 61 м2, ЦГ, II
спрат у мирној, слепој
улици са зиданом гаражом у дворишту. Стан је
одмах усељив, са кухињом и плакаром,
45.000 евра.
060/628-46-56.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ стан , 44 м2,
у центру Петровца на
мору, власник.
064/572-32-19.
(248268)

НОВОГРАДЊА, гарсоњера, II, етажно грејање, усељива. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (249498)
НОВА МИСА, 47 м2, новија градња, код школе,
22.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(249498)

ПОТРАЖЊА

КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска, 88 м2, трособна на 4.8 ари, 35.000
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (249620)

КУЋА, нова, код Расадника „Зеленило”, 5 ари,
1/1, без посредила061/661-59-10. (249622)

ТЕСЛА, једноипособан
(2001), преко пута
„Дис”-а, 45 м2, тераса,
V, ЦГ, СББ, кухиња, клима, одмах усељив, сређен. Договор. 063/254638)

ПРОДАЈЕМ један хектар земље у Сефкерину.
066/926-59-21. (249705)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

СТРЕЛИШТЕ, 200 м2,
три стамбене целине на
3,38 ари, 60.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (249620)

МИСА, једнособан, 37
м2, тераса 20 м2, III,
21.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (249451)
СТРОГИ центар, двоипособан, 63 м2, V, лифт,
ЦГ, 42.500. 21.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (249451)

ДВА плаца, Новосељански пут 115, 80,5 ари,
повољно. (661), „Весна
2”. (249682)
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СТРЕЛИШТЕ, леп двособан, 53 м2, IV, ТА,
21.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (249451)

ТЕСЛА, кућа 65 м2, 1.8
ари, 42.000, договори.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(249697)

ВОЈЛОВИЦА, 8 ари плаца, две куће 120 м2 и 65
м2. Тел. 064/280-27-05.
(249614)

БАНИЈСКА, дворишна
спратна, укњижена два
стана, 120 м2, 29.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (249620)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ зграду 1610
м2, може и замена.
060/312-90-00. (249440)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, гаража,
укњижен, 17.000, договор. 061147-82-23.
(249396)
МЕЊАМ једнособан
комфоран стан, 50 м2, у
Петровцу на мору за
стан-кућу у Панчеву.
066/309-996. (249415)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
IV, ЦГ, 15.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(249498)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 40 м2, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(249498)
МЕЊАМ стан, 40 м2,
уређен, Борча, за стан у
Панчеву. 063/470-817.
КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, ЦГ, IV, 27.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (249498)

ТИП СТАНКО, једнособан, 32 м2, први спрат,
ТА, 20.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(249493)

ЈЕДНОСОБАН, 34 м2,
Стрелиште, 21.000; Тесла 23.500; центар, 31
м2, 15.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (249534)
ЦЕНТАР, 2.0, ТА,
32.000; Содара, гарсоњера, ЦГ, 18.000; једнособан, ТА, 22.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (249538)
КОТЕЖ 2, 2.0, ЦГ,
28.500; Котеж 1, 1.0, 40,
26.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (249538)

СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, ПР, сређен, 33.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (249493)

МАРГИТА, 60, 13.000;
Стрелиште, 60, улично,
договор. (338), „Јанковић”, 348-025. (249538)

ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
43.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(249493)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 40
м2, С. Саве, новоградња,
19.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (249554)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 39
м2, приземље, ЦГ,
18.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(249493)
СТРЕЛИШТЕ, почетак,
двособан, други спрат,
тераса, 24.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249493)
ПРОДАЈЕМ стан 44 м2,
високи партер, у Зеленгори. Реновиран, све
ново, прозори, врата,
струја, купатило, или
мењам за Београд уз доплату. 063/737-39-93.
(249487)
СТРЕЛИШТЕ, стан 66
м2, I спрат, В. Влаховића, 37.000 евра.
064/305-92-00. (249515)
ПРОДАЈЕМ стан 57 м2,
Котеж 2, приземље са
двориштем, С. Милетића, 32.000 евра плус гаража 15 м2, у склопу
зграде – 6.000 динара,
без посредника.
065/808-54-53.
(249517)

ХИТНО, Содара, 75 м2,
ЦГ, II, лифт, две терасе,
два мокра чвора, две
спаваће собе, усељив,
40.000. (679), „Трем 01”
, 063/740-79-95,
063/836-23-83,
(249475)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ, VI,
лифт, није задњи, усељив, 31.000. (679),
„Трем 01” , 063/740-7995, 063/836-23-83,
(249475)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, Максима Горког
33/4. 065/956-76-13,
после 18 сати. (249599)
ТЕСЛА, дуплекс, новоградња, двостран, тераса, паркинг, од инвеститора. 069/822-48-24.
(249603)
ТЕСЛА, двоипособан,
новоградња, гас, тераса,
усељив, остава, поткровље, од инвеститора.
069/822-48-24. (249603)

УЖИ центар, двоипособан, ЦГ, III, лукс сређен,
45.000. (679), „Трем 01”
, 063/836-23-83,
(249475)

КОТЕЖ 2, 58 м2, двоипособан, леп, 38.000
евра; 80 м2, трособан,
49.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (249606)

Г. ДИМИТРОВА, двоипособан, рађено купатило, ЦГ, V, 36.500.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (249565)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, хитно, 28.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(249606)

ИВЕ КУРЈАЧКОГ, дворишни, 50 м2, двособан,
11.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (249565)

СОДАРА, војне, 68 м2,
двоипособан, 39.000; 74
м2, трособан, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (249606)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
52 м2, VI, ЦГ, уредан,
24.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(249565)

КОТЕЖ 1, двособан, 62
м2, III, ЦГ, сређен,
35.000. (336), „Олимп”.
351-061, 063/274-951.
(249608)

ТЕСЛА, двособан, 50 м2,
I, TA, уредан, 28.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(249565)

ЦЕНТАР, једнособан, 36
м2, VII, ЦГ, без улагања,
26.000. (336), „Олимп”.
351-061, 063/494-898.
(249608)

КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, 58 м2, приземље, 28.500. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(249565)

ШИРИ ЦЕНТАР, новоградња, 60 м2, III, ЕГ,
намештен, 37.000, договор. (336), „Олимп”.
351-061, 063/274-951.
(249608)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2, 43 м2, сређен.
069/129-19-87.
(249598)

КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 м2, IV, ЦГ, лифт, усељива, 16.000. 351-061,
064/243-36-01. (249608)

ДВОСОБАН, ТА, Стрелиште, изузетан, сређен,
28.000 евра. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (249554)
ДВОСОБАН, Котеж, ЦГ,
57 + 6 м2 тераса,
30.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(249554)
ЈЕДНОСОБАН, реновиран, ПВЦ, струја, купатило, кухиња, 22.500
евра, Доњи град. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (249554)
ДВОИПОСОБАН, ЦГ,
војне зграде код Тамиша, повољно. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(249554)
ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
нови део, 28 м2, ЦГ, усељива одмах. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (249554)

ТРОСОБНИ, 120 м2,
Стрелиште, 43.000; Миса, 146, 38.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(249534)

ДВОСОБАН, Тесла, ЦГ,
први спрат, 31.000 евра,
усељив. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(249554)

ДВОСОБНИ, 55 м2,
Стрелиште, 26.000; Тесла, 51 м2, 30.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(249534)

ЗВЕЗДАРА, нов неусељен, ЦГ, I, 44 м2, укњижен. (679), „Трем 01” ,
063/836-23-83,
013/332-031.
(249475)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 2, двоипособан,
57 м2, ВП, ЦГ, сређен,
35.000. 351-061,
064/243-36-01.
(249608)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 25 м2, I, TA, 16.000,
договор. (336),
„Олимп”. 351-061,
063/494-898. (249608)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 34 м2, III, ЦГ,
23.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(249617)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, III, ЦГ, 30.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(249617)
КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, IV, ЦГ, 37.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (24967)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
62 м2, IV, ЦГ, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(249617)
СТРЕЛИШТЕ, комплетно реновиран, двособан, ВП, ТА, 29.000;
трособан, ЦГ, 42.500.
(396), „Лајф”, 061/66291-48.
СОДАРА, трособан, изворно, ЦГ, 40.000; двособан, ЦГ, 30.500 евра;
једнособан, 46 м2,
29.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
СОДАРА, Турска глава,
ЦГ, двоипособан, реновиран, 45.000; војне
двоипособан, 36.500.
(396), „Лајф”, 061/66291-48.

СТАН на продају, 36 м2,
Марка Кулића 32/4.
062/853-33-47.
(249623)
ЈЕДНОСОБАН, нов, 30
м2, 18.500 евра, договор, нова Миса, власник. 063/304-222.
(249624)
2

СТАН у центру, 46 м ,
ЦГ. 065/882-24-04,
065/618-25-52.
(249626)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 34 м2, ЦГ,
22.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(249627)
САМАЧКИ, Синђелићева, гарсоњера, приземље, 18 м2, ЦГ, 12.000.
(320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(249627)

СТРОГИ центар, четворособан, дуплекс,
90.000; нов двособан,
42.000; трособан 90 м2,
73.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
МИСА, поткровље, 100
м2, укњижено, сива фаза са свим прикључцима. 065/333-55-25. (24)

КОТЕЖ 1, једнособан,
ВПР, 33 м2, ЦГ, 18.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.

ПРОДАЈЕМ лепу гарсоњеру на новој Миси, повољно, власник.
064/665-86-51. (24964)

ДУПЛЕКС, 58 м2, ТА,
два купатила, центар,
идеалан за млади брачни пар. Усељив.
063/395-359. (249725)

ТЕСЛА, једноипособан,
III, 42 м2, ЦГ, 24.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(249627)

ТЕСЛА, ДВОСОБАН, 49
м2, 26.000; двособан, 53
м2, 26.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.

ТЕСЛА, код „Авива”, I,
ЦГ, двособан стан, тераса. 062/112-32-80.
(249716)

НОВА МИСА, двособан,
III, 58 м2, ТА, 22.500.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
59 м2, ТА, 25.000; двособан, 53 м2, 21.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (24960)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
68 м2, V, 38.000, лифт.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(249620)

ТЕСЛА, једнособан, 33
м2, 23.000; двособан, 52
м2, 30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(249620)

ЦЕНТАР, двособан, 51
м2, други спрат, ТА,
32.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(249620)

СТРЕЛИШТЕ, 64 м2,
двоипособан, VI,
32.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(249675)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38 м2, IV, 21.000,
двособан 61 м2, 31.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(249620)
МИСА, двоипособан, 63
м2, први спрат, 32.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(249620)
МИСА, двособан, 46 м2,
24.500; једноипособан,
40 м2, 22.500. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(249620)
КОТЕЖ 2, двособан 60
м2, лифт, ЦГ, 35.000;
двособан, 58 м2,
28.500. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(249620)

2

СТРЕЛИШТЕ, 66 м , IV,
30.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605.(249675)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
двособан, III, 32.000,договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(249675)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан у Панчеву, Тесла,
двособан, 38 м2, за стан
у Краљеву.
063/891-25-70.
(249679)
КОТЕЖ 2, трособан,
двособан, једноипособан, најбољи станови на
локацијама. (661), „Весна 2”, 066/937-00-13.
(249682)

ПРОДАЈЕМ стан 72 м2,
Котеж 2, III спрат.
066/317-444. (249670)
ПРОДАЈЕМ стан на Содари, 54 м2, повољно,
вреди погледати.
064/867-48-61.
(249689)
ТЕСЛА, 33 м2, једнособан са стварима, II, TA,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(249302)

ТЕСЛА, 79 м2, троипособан, II, ТА, 48.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(249302)
КОТЕЖ 1, 50 м2, двособан, I, ЦГ, 30.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(249302)
ПРОДАЈЕМ стан, локал,
легализован, употребна
дозвола, 35 м2, Јабука.
063/351-709. (249704)

СТАН 61 м2, са грејањем, III спрат, без улагања, Горњи град, власник. 064/136-42-00.
(249698)
ПРОДАЈЕМ стан 65 м2,
Миљаковац, II, Београд.
069/153-29-46.
(249717)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан стан
без посредника. Котеж
1 и 2, Тесла, центар.
063/873-03-60.
(248327)
ХИТНО купујем мањи
двособан стан, Котеж 2,
нижа спратност.
062/207-004. (249498)
КУПУЈЕМ једнособан,
двособан стан, за реновирање, исплата одмах.
064/206-55-74.
(249993)
ПОТРЕБНИ станови
свих структура, брза исплата. (677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(249493)
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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
ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА
ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. ОКТОБРА
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВИ – еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити
Цена: 180 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА ЕНЗИМА ЈЕТРЕ:
АST - цена: 80 динара, ALT - цена: 80 динара
ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ
(детектовање скривеног крварења
из дебелог црева)
Цена: 450 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
TSH - цена: 450 дин. fT4- цена: 450 дин. fT3- цена: 450 дин.
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ
Цена: 3.000 динара
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
Прегледе врши др Љубица Лазић
из Клиничког центра Србије
Заказивање радним
данима од 7 до 14 сати
Тел. 013/21-90-900

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

УСКОРО
НОВО

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ

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

•

и остварити попусте за услуге:

• Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
центра„Никодент”
• Стоматолошког
(Максима Горког 2)

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ двособан стан
ниже спратности, предност Тесла, Котеж 1.
064/244-83-38. (249495)

ТЕСЛА, издајем стан,
зграда, 40 м2, ТА, намештен, близина „Авива”,
могу и фирме. 063/84069-77. (и)

НАМЕШТЕНА соба, у
комфорном стану, ЦГ,
кабловска, наспрам библиотеке. 062/501-151
(249353)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 063/617-421.
(2492)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, ЦГ, 54 м2, на
Стрелишту. 069/405-4066. (249408)

КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура, брза и сигурна исплата.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (249620)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен, Котеж 2, на дужи период, 150 евра.
066/915-19-92.
(249005)

ПОТРЕБНЕ некретнине
у насељу Стрелиште, брза реализација.(636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(249675)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Миса, Тимочка 32, за 1
до 2 особе. 371-635,
064/993-71-74
(249491)

ТЕСЛА, трособан стан
потребан агенцији „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (249697)
ХИТНО купујем стан
једноипособан, двособан, без посредника.
063/758-46-53. (249655)

ОГЛАСИ

ПОЛУНАМЕШТЕНА сређена гарсоњера, 22 м2,
Котеж 2, ЦГ, топла вода. 064/536-91-89,
062/577-553
(249431)
ИЗДАЈЕМ кућу у улици
7. јули. 069/182-44-01
(249438)

ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан, Котеж 1, Панчево.
063/865-27-89 (249499)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан на Тесли.
064/154-27-86
(249412)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, Стрелиште, кућа. Тел. 311-071,
064/587-25-35
(249521)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, комплет намештен, ЦГ, клима, интернет. 335-807
(249413)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру Панчева.
064/314-00-68. (249572)
ДВА КОМФОРНА намештена једноипособна
стана + гарсоњера дворишна. Стрелиште,
013/362-406, 064/21883-45.
СТАН, комплетно намештен, лукс, Тесла, изнад
мини Максија, 45 м2,
170 евра. 064/335-4343. (249589)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Миси. Тел.
064/234-15-21.
ИЗДАЈЕМ двособан празан стан, центар, кућу
100 м2, са двориштем,
намештену. 062/504504. (249606
ИЗДАЈЕМ кућу или стан,
шири центар, пословностамбене намене.
062/347-667. (249663)
ИЗДАЈЕМ стан двоипособан, празан, без грејања, кабловска, интернет. 063/112-04-97.
(249321)
ИЗДАЈЕМ стан.
060/378-08-90,
013/378-089. (249653)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан
и гарсоњеру, ТА, намештено, стан за групу
радника, намештено.
Центар. 061/131-79-04.
(249636)
ИЗДАЈЕ се соба у центру града, ученицима
или студентима.
061/148-79-38. (249695)
ИЗДАЈЕМ велики намештен једнособан стан у
кући, ТА, Стрелиште.
061/202-29-69. (249690)
ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан, ненамештен. 066/209-400.
ИЗДАЈЕМ приземни део
куће у центру. 013/346292, 062/741-119.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОВОЉНО, преноћиште у центру Панчева.
064/154-95-65. (249600)
ИЗДАЈЕМ стан, ненамештен, нова Миса.
063/372-525. (249631)
СТАРЧЕВО, издајем
двособан стан. 013/632046, 064/198-29-37.

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву. Тел. 063/830-1455, 063/191-73-60 (249)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси
у кући. Тел. 064/129-4543. (249466)

ИЗДАЈЕМ трособан
стан, новији у кући, грејање, гаража, магацин,
Котеж. 061/721-15-84

ЗГРАДА, намештен двособан стан издајем, нова Миса, кабловска, ТА.
064/231-23-59. (249740)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Содара,
80 евра, депозит 100
евра. 064/252-47-00
(249348)

НАМЕШТЕНИ: једнособан + једноипособан,
новоградња, двориште,
80 евра, од Хотела „Тамиш”. 064/122-48-07.

ЈЕДНОИПОСОБАН стан
за издавање. 064/14547-48, 061/175-00-15.
(249676)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, строги центар, ЦГ,
шести спрат, лифт.
064/172-72-42. (249671)

ПОТРЕБАН стан, 55 –
65 м2, за издавање, ненамештен, новије зграде. 065/630-72-21.
(249723)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ стан, намештен, 50 м2, Котеж 1.
065/665-75-10. (249706
ИЗДАЈЕМ двособан стан
у кући, центар, сређен,
централно грејање. Тел.
064/296-24-47. (249724)

ИЗДАЈЕМ два локала,
Јабучки пут, 170 м2 и 70
м2. 063/759-12-47.
(245301)

ИЗДАЈЕМ локал, центар, код Максија, 43 м2,
излог, бесплатан паркинг. 063/892-67-31.

ПРОДАЈЕМ локале у
ширем центру, разрађен. 062/855-41-07.
(249447)

ПРОДАЈЕМ/мењам локале од 81 и 39 м2, центар Стрелишта.
064/267-71-74. (249407)

ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у Зелену пијацу,
близина школа.
060/351-03-56.
(249047/р)

ИЗДАЈЕМ локал 60 м2,
центар, caffe, намештен, може и друге делатности. 065/271-1002. (249387)

ИЗДАЈЕМ локал у центру Панчева, 25 м2, фул
опремљен. 063/276-029.
(249456)
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ нов локал 50
м2, нова зграда, Моше
Пијаде 61-б. 064841-5931. (249640)
ТРЖНИ центар Змај Јовина, локали 20 м2 и 18
м2. Тел. 063/256-207.
(249614)
МАГАЦИН 360 м2, издајем, Топола, идеалан за
пелет. 013/343-652,
013/313-100. (249511)
ЛОКАЛ 40 м2, лепо сређен, приземље, ТЦ Змај
Јовина до Његошеве, изнајмљујем. 064/963-6006. (249541)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
издајем локал 16 м2, В.
Влаховића, нов.
065/966-66-61,
064/959-98-83. (249703)

ИЗДАЈЕМ фризерскокозметички салон, нов,
комплетно сређен, Тесла, 200 евра. 064/51405-06. (249726)

ФИРМИ NEXT LOGISTICS потребан возач Ц
и Е категорије, са искуством у међународном
транспорту. Никола,
063/271-907.
(248989)
ПОТРЕБНИ кувари са
искуством.
061/277-48-03. (ф)
СТОЛАР са вишегодишњим искуством у раду
са масивом и плочастим
материјалом потребан
за израду намештаја и
ентеријера. 063/779-1677. (249388)
СТОЛАРСКОЈ радионици потребни радници са
искуством на столарској
припреми и припреми
за фарбање, предност
жене. 063/779-16-77.
(249389)
ПОТРЕБНА девојка за
разношење пића на бувљаку. 064/132-98-12.
(249392)

ПОСАО

ПОТРЕБНЕ продавацице у Авив парку - Garinello i Brosh aksesoar.
CV са сликом слати на
fashion.form@yahoo.com
(СМС)

ПОТРЕБНЕ искусне раднице за рад на индустријским шиваћим машинама. 064/042-99-92.
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстор и
раднице за палачинке.
Доћи лично. (248490)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„БИБАЦ” потребни радници са искуством.
066/001-050,
063/329-464.

ПОТРЕБНА
радница у кафићу „Тамиш капија”. 069/174-08-20.
(249553)
РЕСТОРАНУ „Poco-Loco” потребни радници
за израду пецива.
013/355-222. (249550)
ПОТРЕБНЕ жене за рад
на шиваћим индустријским машинама.
063/776-08-68. (249642)
ПОТРЕБНИ зидари, тесари, дневница од 30 до
40 евра. 064/648-24-51.
(249646)
ГРАЂЕВИНСКОЈ лимарији „Марковић” потребни радници. Јован,
060/571-55-22. (249654)
ПОТРЕБНА радница за
прехрамбену продавницу са искуством.
060/661-11-07. (249666)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Зоки 87” потребан радник. Тел. 063/752-12-13.
(249693)

ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством. 069/301-17-00.
(СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у Маркету „Бомбончић”, доћи у суботу, 21.
октобра 2017, у Улицу
Иве Курјачког 59-а, од
18 до 20 сати. (249504)

ПОТРЕБНИ радници и
раднице за рад у производњи. 063/295-787.
(249658)

ФИРМИ потребан возач
са Ц и Е категоријом, за
повремени и стални
рад. 061/155-98-18.
(249401)
ГРАЂЕВИНСКОМ предузећу Still-Neet потребни грађевински мајстори са искуством, свих
профила, пријава, редовна плата...
013/333-311.

ПОТРЕБНА радница ау
посластичарници - пекари. 064/403-51-32.
(249661)
ПОТРЕБНА радница у
месари. 063/362-427.
(249699)
ПОТРЕБНА помоћна
радница у пекари. З вати до 16 до 19 сати. Тел.
065/555-94-44.
(2497009

ПОТРЕБНА радница у
кафићу. 060/331-29-00.
(249440)

АУТО-СЕРВИСУ „Scan
Auto” потребан аутомеханичар са искуством. 064/240-69-63,
013/210-00-78. (248459)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице у кухињи и шалтеру. Локал у
центру. 063/834-88-10.
(248690)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице у кухињи и шалтеру. Локал у
Браће Јовановић.
063/897-55-05.
(248690)
ИСКУСАН фризер потребна разрађеном салону у Жарка Зрењанина. Тел. 065/630-73-32.
(249216)

ПОТРЕБАН мајстор са
искуством за рад у пекари, за производњу белог и лиснатог пецива.
064/973-60-66. (249711)
ПОТРЕБНИ возачи физички радници са Ц
категоријом за дистрибуцију пића на територији јужног Банат. Тел.
063/494-512,
062/446-285.

АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни самостални мајстори, аутомеханичари, ученици.
013/344-011, 063/372231. (246884)
ПОТРЕБНО особље за
рад у производњи у пекари, са и без искуства.
CV слати на адресу: Иве
Курјачког 87 или mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
(249343)

ПОТРЕБАН кувар, пицамајстор, кувар. Пријаве
путем сајта www.konoba32.rs (249711)

РЕСТОРАНУ „Рустико” у
Улици Браће Јовановић
12, потребан кувар. Доћи лично. (2149483)

ТРАЖИ се куварица,
стални радни однос, сала за прославе/кетеринг. 069/822-48-23.
(249603)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у Маркету „Бомбончић”, доћи у петак, 20.
октобра 2017,у Улицу
Моше Пијаде 4, од 18
до 20 сати. (249504)

ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута малим
и великим кипером.
064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем/поправљам. 063/882-25-09.
(248518)

ПОПРАВЉАМО ПВЦ
АЛУ и дрвену столарију,
ролетне, венецијанери,
стаклорезачке услуге.
Сигурносна врата.
060/545-34-04. (248986)

ПОТРЕБАН возач са Б
категоријом. 066/377351. (249720)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

СРПСКИ језик, часови –
основци/средњошколци,
искусна професорка,
повољно. Миса.
064/322-46-79.
(248265)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (248821)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(246610)
ЧАСОВИ. Основе електротехнике. Професор
са искуством. 062/80197-58. (249245)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз
шута са утоваром, рушење. 063/771-55-44.
(249261)
ФОТО ПРОФЕСИОНАЛ,
све услуге. Тел.
061/171-54-06. (249388)
КУЋНИ мајстор. Тел.
061/171-54-06. (249388)

ЧИСТИМ шут, рушим
старе објекте, чистим
подруме, таване, повољно. Златко, 063/196-5456, 061/144-82-80.
(249381)

ДРУЖЕЊА, разговори,
слушања са усамљенима, самима и свима који се тако осећају.
064/463-36-56,
013/313-690. (248212)
ЧАСОВИ математике,
основцима, поптуно
другачији приступ ангажовању и часовима.
064/463-36-56,
013/313-690. (248212)

СЕРВИС ролетни, ролокомарника, АЛУ и ПВЦ
столарије, замена гуртни и стакала.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(248574)

РЕСТОРАНУ „Royal burger” у „Авив парку” потребан кувар и конобар.
Тел. 063/158-30-20.
(249340)

ТРАЖИМ жену за чување старије особе на
Златару, плата по договору. 065/570-95-70.
(249426)

ПОСАО

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтажа: бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (249437)
КЕРАМИЧАР, повољан,
педантан и квалитетан и
молер тражи посао. Тел.
061/203-70-87. (249428)
ПРЕВОЗ ствари, робе,
селидбе комбијем 3.5
тоне. Јоца, 061/616-2787. (249459)

ТВ и сателитске антене,
уградња, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-2070. (249400)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/181-25-00.
(249404)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар,
064/157-20-03. (249454)
СТОЛАРСКЕ услуге, кухиње, плакари по мери,
поправке и преправке.
371-274,
064/176-88-52.
(249471)
РАДИМ изолацију равних кровова, тераса, гаража, купатила. 345874, 062/235-839.
(249472)

ЧУВАМ и негујем старе
и болесне. Помоћ у кући. Набавка намирница.
065/555-13-76. (249338)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
0962/856-64-94.
ТРАЖИМ посао.
065/361-13-13. (249342)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци). Искусна дипломирана професорка математике. Повољно, успешно, центар. 343-370.
(249369)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
обарање дрвећа, чишћење тавана, подрума,
одношење непотребних
ствари. 064/122-69-78.
(249315)
ОБАРАЊЕ стабала, крчење плацева, рушења
кућа, бетона, бетонирања, одношење ствари.
060/035-47-40. (249395)
СЕЛИДБЕ, превоз, радници, брзо, повољно, у
свим правцима, тура
1.000 динара. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80. (249381)

ПРОФЕСОРКА српског
ради и са проблематичном децом. Тел.
063/750-66-85. (249497)
ВРШИМ све врсте селидби, чистим дворишта, подруме, таване и
све остало. 061/627-0731. (249482)
МАШИНСКО цепање
дрва, Бранко. 064/00061-59. (249489)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (249507)

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

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова.
064/866-25-76. (249509)
ОРЕМ баште, култивирање, кошење траве, корова, косачицом, тримером. 064/867-48-11.
(249539)

Петак, 20. октобар 2017.

ОГЛАСИ

ПОСАО

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

ПОТРАЖЊА

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино,
23 године искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (249542)
ЗИДАР, малерисање, реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
кречење, бетонирање.
063/865-80-49. (249560)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (249566)
НАТАША, тепих сервис,
дубинско прање мебл
намештаја. 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474. (249574)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780.
(249590)
СПРЕМАМ куће и станове, ако вам треба позовите 064/278-71-20.
(249611)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор.
Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/60394-94. (249618)

OBAVEŠTENJE
Almex - Stari Tamiš A. D. Pančevo

raspisuje konkurs
za sledeće radno mesto:
DIPLOMIRANI INŽENJER STOČARSTVA
- pripravnik
1 izvršilac
Opis posla:
· Sprovođenje tehnološkog procesa proizvodnje
· Učestvovanje u radu matične službe
· Saradnja sa veterinarskom službom
· Drugi struèni poslovi
Potrebne kvalifikacije:
· VSS, VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani inženjer stočarstva
· Vozačka dozvola B kategorije
VETERINARSKI TEHNIČAR
1 izvršilac
Potrebne veštine:
· Poznavanje rada na računaru
· Vozačka dozvola B kategorije
· Radno iskustvo nije neophodno
Potrebne kvalifikacije:
· IV stepen poljoprivredne škole, veterinarski tehničar
Biografije (CV) slati na mail adresu:
zaposlenje@staritamis.rs
Konkurs je otvoren do 02.11.2017. godine.

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06.
(249638)

raspisuje konkurs
za sledeće radno mesto:
RADNIK NA ODRŽAVANJU KRUGA FARME
– 1 izvršilac
POMOĆNI MUZAČ – 2 izvršioca
Biografije (CV) slati na mail adresu:
zaposlenje@staritamis.rs
ili poštom na adresu: Stari Tamiš a. d. Kestenova br.
4, 26 000 Pančevo
Kontakt telefon: 069/558-34-81 (zvati od 06 do 18 sati)
Konkurs je otvoren do 02. 11. 2017. godine.

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије, гипс
радови, чисто, квалитетно, повољно. 063/304476, 061/288-20-19.
(249643)
МАСАЖА, релакс, парцијална антицелулит.
Тел. 062/817-17-31.
(249688)
УГРАЂУЈЕМ видео надзор у стамбене и пословне објекте.
064/134-30-18. (249696)
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење олука,
висински радови.
065/535-24-56.
(249673)
ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором Тома
Винковић. Дуле,
064/163-58-85.
(249707)
ПОПРАВКА бојлера, ТА
пећи, ел. шпорета, замена грејача, сервис кућних ел. апарата. Марко,
069/174-14-78.
(249712)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji „Debeljača 1” sa projektovanim radio-sistemima LTE800,
GSM900, UMTS900, GSM1800 i UMTS2100. P l a n i rani projekat će se realizovati na katastarskoj parceli br.
1268/1 K.O. Debeljača, u ulici Petefi Šandora 54, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta „Telenor”
d.o.o., Omladinskih brigada 90, Novi Beograd.
Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca
projekta, može se izvršiti u prostorijama inspekcije, SO
Kovačica ul. M. Tita br. 50, u periodu od 20. 10. 2017. do
30. 10. 2017. godine, u vremenu od 10 do 14 sati.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje
o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.
Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za
predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu
sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

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

о доношењу решења о обиму и садржају студије о
процени утицаја на животну средину

Almex - Stari Tamiš A.D. Pančevo

ОЗБИЉНА жена са искуством, неговала би старије особе, покретне и
непокретне. 065/624-7623, 062/167-67-69.
(249640)

O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE
O POTREBI PROCENE UTICAJA
NA ŽIVOTNU SREDINU

ОБАВЕШТЕЊЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38.
(249621)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, уградња
нових цеви, монтажа, санитарије, одгушења.
062/382-394. (249625)
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 11. 10. 2017. године, донео је
решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКТА Реконструкција
постројења атмосферске дестилације сирове нафте S2100 уградњом новог измењивача за загревање воде за
десалтер FA – 2151, у блоку VI, на к. п. број 3559 КО
Војловица, у склопу РНП.
Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад, Блок Прерада, Улица Народног фронта бр. 12.
Решење о обиму и садржају 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.

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA KOVAČICA

OBAVEŠTENJE
Stari Tamiš A.D. Pančevo

raspisuje konkurs
za sledeće radno mesto:
DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE
– ratarskog smera
1 izvršilac
Uslovi i potrebne veštine:
· Završen poljoprivredni fakultet
· Strpljenje u radu sa ljudima
· Umeæe i jasnoæa komunikacije
· Sposobnost za samostalni ali i timski rad
· Vožaèka dozvola B kategorije
· Dobra organizacija
· Preciznost
· Strpljenje
POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR U RATARSTVU
1 izvršilac
Opis posla:
· Učestvovanje u organizovanju procesa proizvodnje
· Odgovornost za pravilno korišæenje mašina
· Voðenje evidencije
Opšti uslovi:
· IV stepen poljoprivredne škole, poljoprivredni tehničar
· Radno iskustvo nije neophodno
Biografije (CV) slati na mail adresu:
zaposlenje@staritamis.rs
Konkurs je otvoren do 02. 11. 2017. godine.

O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE
O POTREBI PROCENE UTICAJA
NA ŽIVOTNU SREDINU
Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje
o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA
IZGRADNJE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM
„KOVAČICA” koja je predviđena za rušenje sa izgradnjom nove na katastarskoj parceli broj 1061/1 K.O. Kovačica koja se nalazi u naseljenom mestu Kovačica u Ulici
JNA b.b. na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta
„NIS” a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, 21000 Novi Sad
Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama OU Kovačica u Odeljenjeu za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinskopravne i inspekcijske poslove, u periodu od 17. 10. 2017.
do 26. 10. 2017. godine, u vremenu od 10 do 14 sati.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o
zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.
Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava
3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za
predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu
sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Firma Konkab d.o.o je osnovana 2004. godine.
Osnovna delatnost firme je konfekcioniranje kablova.
Preduzeće je specijalizovano za proizvodnju u velikim i
malim serijama.
Preduzeće je 25. 07. 2006.god. steklo UKAS Quality Management sertifikat ISO 9001:2008 od sertifikacionog
tela BVQI iz Austrije.

Raspisuje konkurs
za prijem novih radnika :
1.Radno mesto: Menadžer u proizvodnji
Lokacija: Novoseljanski put br. 40.
Tip zaposlenja: Puno radno vreme
NUDIMO VAM
• Mogućnost stalnog radnog odnosa
• Mogućnost stručnog kao i ličnog usavršavanja i napretka
• Kvalitetna radna atmosfera i zarada u skladu sa Vašim
učinkom
OPIS POSLA I ZAHTEVI RADNOG MESTA
• Planiranje i upravljanje procesima proizvodnje
• Logistički poslovi
• Korespondencija sa inostranim partnerom.
POTREBNE STRUČNE KVALIFIKACIJE
Obavezno:
• Min. IV stepen stručne spreme, elektrotehničkog ili
mašinskog usmerenja.
• Odlično poznavanje nemačkog jezika (nivoi B2 i C1).
• Minimum 5 godina radnog iskustva u proizvodnji i vođenju tima od minimum 20 ljudi.
• Poželjno: Poznavanje engleskog jezika
TEHNIČKE VEŠTINE:
1 Odlično poznavanja rada na računaru (MS Office paket
(Word, Excel)
OSTALI USLOVI
• Obavezno: Da niste krivično kažnjavani i da niste pod
istragom
• Obavezno: Vozačka dozvola B kategorije
• Poželjno: Preporuke od prethodnih poslodavaca

2). Radno mesto: Radnik u proizvodnji 30 izvršilaca
Lokacija: Novoseljanski put 40
Tip zaposlenja: Puno radno vreme
Opis posla:
Konfekcioniranje kablova obuhvata izradu kablovskih
snopova od postojećih delova.
Uslovi prijavljivanja
Obrazovanje:
Prednost ima elektrotehnička i mašinska škola
Stepen obrazovanja III, IV.
Srednje škole različitih usmerenja (obuka se radi u preduzeću)
Poželjno: iskustvo u radu na normiranim poslovima
3). Radno mesto: Tehničar u proizvodnji 4 izvršioca
Lokacija: Novoseljanski put 40
Tip zaposlenja: Puno radno vreme
Opis posla:
Čitanje i tumačenje tehničkih crteža
Upravljanje promenama
Uslovi prijavljivanja:
Obrazovanje
Prednost ima elektrotehnička i mašinska škola
Stepen obrazovanja IV
Neophodno odlično poznavanje MS Office paketa
Znanje engleskog ili nemačkog jezika od velike prednosti
(B2,)
Svom budućem zaposlenom preduzeće nudi:
Stalno zaposlenje
Platu koja je u skladu sa rezultatima rada
Redovna isplata ličnog dohotka
Rad u jednoj smeni od 07:00 do 15:00 sati
Popunjavanje prijavnog lista za posao,
svakog radnog dana u vremenu od 09 do 10,
direktno na adresi, Novoseljanski put br. 40
Prijava radnika za posao putem mejla:
lj.resursi@konkab.com
Informacije o zaposlenju:
na telefon broj 068/524- 57-42
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Петак, 20. октобар 2017.

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (243004)

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

ПОПРАВКА беле технике, монтажа, сервис клима уређаја. Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/77124-16. (249015)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, екипа радника, повољно. Вук.
064/176-91-85, 063/278117. (249167)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. (249504)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис – комбијима,
камионима, професионално, екипа радника,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(249504)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
ВОДОИНСТАЛАТЕР: од- комбијима, камионима,
гушења купатила, судоекипа радника, монтапере, адаптације, пожа, демонтажа, паковаправке, замена. 013/331- ње ствари, кутије за па657, 063777-18-21,
ковање, фолија за за061/651-56-96. (249280) штиту намештаја. СелиСЕЛИДБЕ, транспорт ро- те се без стреса!!! Бобе, монтажа и демонта- рис, 013/352-536,
жа намештаја, паковање 063/253-028,
и заштита ствари, одно- 064/444-66-74.
шење непотребних ства- bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bombonри са радницима и без
cic.com
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55. (249384) (249504)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
062/834-66-50, 064/39000-87. (249462)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз
бесплатан. 066/001-050,
063/329-464. (249244)

РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(249577)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(249385)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(249702)

Последњи поздрав другу

13. октобра 2017. заувек
нас је напустила наша драга мајка, бака и прабака

МИЛАНУ
ДИЗИЈИ

КАТИЦА
ЂУРИШИЋ

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање
о потреби израде студије о процени утицаја на
животну средину

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 10.
10. 2017. године на основу захтева носиоца пројекта
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а. д, Београд, Таковска бр.2, донео решење број: XV-07-501-272/2017 којим је утврђено да за пројекaт реконструкције локације радио базне станице мобилне телефоније „ПАНЧЕВО 2” ПА03. ПАХ03, ПАУ03, ПАЛ03 у Панчеву, на крову
хотела „Тамиш”, у Улици Моше Пијаде б.б, на катастарским парцелама бр. 3954/1 к. о. Панчево, није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Панчево,
Трг краља Петра I бр. 2 – 4, соба 615, радним даном
од 10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања обавештења,
а преко овог органа.

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(249504)
(248737)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66. (249504)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и
санитарија, све за воду,
0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/63151-41. (249528)

marketing@pancevac-online.rs

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

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

КИПЕР превоз до два куСЕРВИС телевизора, аку
бика, песак, шљунак,
бушилица, сервис аутошут, 1.300 динара.
радија, ауто-кључева,
062/355-154. (247875)
ЦО 2 апарата, ремонт
СВЕ грађевинске радове аку бушилица. 063/800радимо квалитетно, по01-96. (249038)
вољно, зидање, бетонирања, поправка старих/нових кровова, фа- СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
саде. 013/664-491,
063/162-53-89. (248799) Србији с комбијима, камионима, екипа радниДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо ка, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24,
прање намештаја у вашем стану. 066/001-050, сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
063/329-464.
процена посла. Плаћање
ГРАЂЕВИНСКОМ преду- могуће чековима и презећу Still-Neet потребни ко рачуна. Борис.
грађевински мајстори са 013/352-536, 063/253искуством, свих профи- 028, 064/444-66-74.
ла, пријава, редовна
bomboncicb@gmail.com
плата... 013/333-311.
, www.selidbe-bombon(248795)
cic.com (249504)
ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368. (248172)

ОГЛАСИ

РОЛЕТНЕ, венецијнери,
ТР и роло-завесе, могућност плаћања и преко
жиро-рачуна. 064/18940-91. (249588)

КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке
новог крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст. 013/235-3921, 013/404-560,
064/290-45-09, 061/34820-00, 062/845-96-26.
(249529)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере,
поправљамо квалитетно
са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (249610)
МАРКИЗА, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, хармо-врата, уградња и поправка. 013/352-967,
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
065/886-85-95, 063/886Одгушење купатила, ка- 85-95.(249619)
нализације, водоводне
адаптације, замена вир- МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, ламибли, вентила, батерије,
нат, повољно. Проверисанитарије, прикључка
воде и канализације. Од те. 061/141-38-02,
0-24 сата, пензионерима 062/832-36-45. (249639)
екстра попуст. Долазим
РАЗНО
одмах. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/29045-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26.
ДЕЧКО, 38 година, си(249529)
туиран, запослен, упознао би девојку за
УСЛУЖНО кројење.
озбиљну везу. Тел.
061/721-54-11.
065/662-83-17. (СМС)
(249558)
Последњи поздрав пријатељу

Носилац пројекта АД Електромрежа Србије из Београда, Улица Кнеза Милоша бр. 11, поднео је захтев
за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину пројекта Реконструкције ТС 400/220/110kV
„Панчево 2”‘, на кп. бр. 13242/2 КО Панчево. Подаци
и документација из захтева носиоца пројекта могу се
добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

ИНВ. ПЕНЗ. 1968, сличних година, тражи жену
ради брака. 065/672-8701. (249377)
ПЕНЗИОНЕР/КА, бесплатан одмор у Самошу,
оаза мира. Тел.
064/958-49-19. (249339)
МЛАДИЋ, 32 године,
упознао би девојку, волео би да је искрена.
Тел. 065/675-23-25.
(2149840)
МУШКАРАЦ тражи жену, девојку за повремена дружења. 064/41399-06. (249628)
УПОЗНАО бих слободну
жену до 55 гходина за
дружење, брак. 064/37294-71. (249635)
ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство дупликат, о завршеној
основној школи „Бранко
Радичевић” Панчево на
име Анђелија Анђелков.
(249692)

У суботу, 21. октобра
2017, дајемо шестомесечни помен нашем
драгом

Четрдесетодневни помен

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, базен, СПА,
интернет, кабловска.
063/719-98-30. (248382)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
(249564)

ЗОРАНУ
САВИЋУ
У нашим срцима и мислима заувек.
Твоји САВИЋИ
(103/249709)

ДРАГАНУ
ПЕЋАНИНУ
13. IX – 22. X 2017.
Много недостајеш....
ИКЕ и КАЈА с децом
(84/4735)

12. октобра 2017. преминуо је наш драги

МИЛАНУ ДИЗИЈИ
од пријатеља МЛАДЕНА
(18/249405)

Последњи
нашој прији

Драгој

МИЛИ
НИКОЛИЋ

поздрав

МИЛАН ДИЗИЈА
1951–2017.
МИРЈАНИ
МИЛОШЕВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

од ЉУБИШЕ, ФРАЊЕ
и ЂИЂИЈА

1927–2017.
Њени најмилији: син,
ћерка, унуци
и праунуке

Супруг, ћерке и унуци

БИЉАНА и СЛОБОДАН
РЕЖА

(43/249465)

(41/249463)

(30/249433)

(91/249644)

С љубављу и поштовањем вечно ћемо чувати успомену на њега.
Супруга ЕРЖИКА, син НЕБОЈША, снаја ДРАГАНА
и унуци МИЛАН и МИЛОШ
(17/249405)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 20. октобар 2017.
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Тужна срца обавештавмао родбину и пријатеље да је 14. октобра 2017. преминуо
наш вољени

ДРИНКА МИХАИЛОВИЋ

1937–2017.
Можда спава са очима изван сваког зла,
Изван ствари, илузија, изван живота
И с њом спава, невиђена, њена лепота;
Можда живи и доћи ће после овог сна.
Можда спава са очима изван сваког зла.
Заувек у нашим срцима: супруг МИЛОВАН, син БОРА, ћерка СНЕЖАНА,
снаја МИЛАНКА, унуци ДАРКО и АНДРИЈАНА с породицама
(88/249630)

15. октобра 2017. године напустио нас је наш
драги

Последњи поздрав нашој драгој

ЈАНО КРИШТОФИК
Сахрана је обављена 16. октобра 2017. на
војловачком гробљу.
С поштовањем и љубављу: супруга ЕВКА,
ћерка ЛИДИЈА и син ЈАРОСЛАВ
с породицама
(93/249652)

17. октобра 2017, преминула је наша супруга,
мајка, бака и ташта

ЗОРАН ГРЕК
На вечни починак испратили смо га 16. октобра
2017. године, на Новом гробљу у Панчеву.
Тата, почивај у миру.
Син ДУШАН, снаја АЛЕКСАНДРА
и унук АЛЕКСА
(63/249530)

рођ. Чађеновић
11. VII 1944 – 11. X 2017.
Макана, хвала ти за сву љубав, стрпљење и подршку коју си нам увек давала. Много нам недостајеш...
Твоја ћерка ЈЕЛЕНА, зет ЂУРА и унук ФИЛИП

1940–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
РУЛЕ, БУЦА, ОЉА,
ЦИЦА, ТИНА, ФИЛИП
и многобројна родбина

Последњи поздрав

(26/249493)

Последњи поздрав најдражој сестри

ВЕРИЦА НЕДЕЉКОВИЋ
1943–2017.
С љубављу и поштовањем њени најмилији:
супруг СЛАВКО, ћерка ЈАСМИНА,
зет ВЛАДИМИР и њене унуке ДУЊА и ДИЈАНА
(92/249649)

С тугом смо се опростили од ћерке, сестре и тете

СЛОБОДАНКИ МИТРОВИЋ
рођ. Чађеновић
11. VII 1944 – 11. X 2017.
Суза неће никада довољно истећи, али утеху нам
пружају успомене које ћемо заувек чувати у срцу.
Твоје сестре СЛАВКА, БРАНКА и БОСИЉКА
с породицама

ДРАГАНУ
МИТИЋУ

ДРАГАН МИТИЋ
1946–2017.
Хвала ти за велику љубав, доброту и нежност.
Ожалошћени: супруга ДРАГИЦА, син НЕНАД,
ћерка ВЕСНА, зет ДРАГАН, унука МАРИЈА
и унук МАРКО с породицом

од ћерке ВЕСНЕ
с породицом

(94/249654)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНКИ МИТРОВИЋ

КАТАРИНИ
РУПТАК

(48/249479)

17. октобра 2017. преминуо је наш вољени супруг, отац и деда

Последњи поздрав вољеној мајци

21. октобра је три године
без мог старијег брата

(95/249663)

(27/249493)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо у
суботу, у 11 сати, на
Старом православном
гробљу давати седмодневни помен

СПОМЕНКЕ АДАМОВ
1951–2017.

Последњи поздрав комшији

Последњи поздрав од мајке ДРАГЕ,
БИЉЕ и МИОНЕ

СЛОБИ
МИТРОВИЋ

(74/249750)

ДРАГАНУ
ГЛИГОРИЋУ

ДРАГАНУ
МИТИЋУ

ВОЈИСЛАВА
ПЕШИЋА

од унука МАРКА
с породицом

Лођинов из Долова
Волим те, туга у срцу
остаје.
Сестра РАДОСЛАВА с
породицом из Црепаје
и Банатског Брестовца

(96/249644)

(102/249701)

Последњи поздрав

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

11. октобра 2017. преминуо је наш

С тугом смо се опростили од мајке, баке и таште

од породице
ТОМИСЛАВА ТОМИЋА

СПОМЕНКИ
АДАМОВ

(90/249645)

Куми

ДРАГАН
ГЛИГОРИЋ

Последњи поздрав од
ГОРАНА и ТАЊЕ

Сахрана је обављена 13.
октобра 2017. на гробљу
у Омољици.
Ожалошћена
породица ГЛИГОРИЋ
ВЕРИСЛАВА

(87/249616)

(61/249526)

ВЕСНИ

СПОМЕНКЕ
АДАМОВ
1951–2017.
Последњи поздрав од
ћерке СНЕЖАНЕ, унуке
МИОНЕ, унука
ВАСИЛИЈА и САВЕ и
зета САШЕ из Качарева

Ожалошћени:
син СТЕВАН, снаја
МАЈА и унука
СТЕФАНА

Осмогодишњи помен

(75/249561)

БИЉАНИ

Последњи поздрав драгој тетки

АНКУЦИЋ

ВЕСНИ

(86/249615)

РУЖИЦУ ХРИСТОВ

ЉУБИЦИ ДОТЛИЋ

Остаће у нашим срцима заувек.
СЛАВЧЕ, ЗОРИЦА, ДРАГАНА, МИЛОШ и ПРЕДРАГ

1945–2017.
Почивај у миру.
Од њених братанаца ВЛАДИМИРА и СЛОБОДАНА
СТЕВАНОВСКИ с породицама

(65/249535)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо 21.
октобра, у 12 сати, давати четрдесет дана нашој

(81/2149586)

САВА

Колегинице Телуса из
Општине

од породице
МОШОРИНАЦ

(62/249527)

10. октобра 2017, сахранили смо нашу мајку и баку

Почивај у миру.

Последњи поздрав прији

(60/249525)

ВУЈАСИНОВИЋ
ЗЕЦ

СЛАВИЦА и ПЕРА

Знам да душа сама бира
тим, ал’ не могу.
Недостајеш...
Твоји: САША,
АЛЕКСАНДРА
и НИКОЛА

(104/249710)

(105/249719)

Време пролази, али сећање на тебе тата остаје
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Петак, 20. октобар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав нашој драгој

Отишла је наша највољенија

СЕЋАЊЕ

МАРИЈИ БАБА
МАШИ

МАРИЈА БАБА МАША
16. IV 1959 – 12. X 2017.

Велико хвала за дугогодишње искрено дружење и пријатељство.
Увек си била весела, насмејана и несебична и
као такву памтићемо те
заувек. Већ нам недостајеш.

Била си наша снага, срећа и љубав.
Хвала ти на свим годинама.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји: ЛИВИУС, АНЂЕЛА и ПАМЕЛА с породицом
(20/249409)

ЗВОНИМИР САЈКОВ
16. X 2012 – 16. X 2017.
адвокат
„И када ме сви забораве немој ти...”
Породица и твоја унука ЛЕНКА

Твоја другарица
БРАНКА и БЕБА

(57/249514)

(77/249579)

Последњи поздрав драгој

СЕЋАЊЕ
25. X 2001 – 25. X 2017.

МАРИЈИ
од породица ВУКМИРОВИЋ
и СТЈЕПАНОВИЋ
(56/249735)

МАРИЈА БАБА
Последњи поздрав драгој пријатељици

ЗОРАН МИЛЕУСНИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Драги Зоране, с љубављу и поносом увек си присутан у нашим сећањима. Волимо те.

Колектив Лабораторије
(32/249442)

од сестре ГОЦЕ
из Медицине рада са
ћеркама БАНОМ
и ИВАНИЦОМ

Родитељи АНЂА и БРАНКО и сестра НАТАША с породицом
(69/249549)

(44/249467)

Последњи поздрав драгој

Умрла је наша Танти

МАРИЈА БАБА

ЗОРАН
МИЛЕУСНИЋ

16. IV 1959 – 12. X 2017.
Волимо те.
Твоји: тетка, ВИОЛЕТА, НЕНАД, ИСИДОРА и КАЋА

МАШИ

СЕЋАЊЕ
25. X 2001 – 25. X 2017.

У понедељак, 23. октобра навршава се четрдесет дана откако нас је напустио наш
вољени

(21/249410)

С поштовањем, опраштамо се од наше драге колегинице

2001–2017.

НЕНАД КЕНДЕРЕШКИ

МОША, ВЕЉКО
и НАЦА

Помен ћемо одржати на Католичком гробљу, у 11 сати.

(33/249444)

лаборант
Колектив Опште болнице Панчево

Супруга ЈУЛИЈАНА, син МИЛАН, сестра
ОЛГИЦА са породицом и шурак
ДУШАН са породицом

(29/ф)

(76/249578)

МАРИЈЕ БАБЕ

ЗОРАН
МИЛЕУСНИЋ
Породица БЕЛИЋ
(66/249544)

Време не може избрисати сећање на мог насмејаног другара.
КУЗМА с породицом
(50/249488)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН
МИЛЕУСНИЋ

Увек си у нашим срцима.
Твоји кумови: РЕЉА,
ПЕТАР, САНДРА
и ИВАН
(101/249688)

Последњи поздрав поштованој колегиници

17. октобра 2017. навршава се четрдесет дана
откако није с нама

МАРИЈА БАБА

БОГДАН
МИЛОШЕВИЋ
BOGGY

Увек ћемо те се радо сећати и чувати од заборава.
Твоје комшије:
МИРКО, ДАНА, ЋАНЕ
и ЗОРА с породицама

лабораторијски техничар
ОПШТИНСКИ САВЕЗ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА
ПАНЧЕВО

(11/249374)

(10/Ф)

МАРИЈИ БАБИ

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

НЕНАД
КЕНДЕРЕШКИ
МИЛОШ
ЈОВАНОВ
С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
Породица
КАРАНФИЛОВСКИ
(70/249522)

од пријатеља ПЕЂЕ
и ГАШЕ
(98/249673)

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену
на Тебе.
Породице ЧОЛАКОВИЋ
и ДИМИТРИЈЕВИЋ
(78/249580)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

СТОЈАН
ПЕТРОВИЋ
19. X 2004 – 19. X 2017.
Која, чувамо успомену
на тебе.
ЗОРАН, СНЕЖА,
МИЛИЦА, НОВАК
и МИОНА
(97/249668)

Петак, 20. октобар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У суботу 21. октобра 2017. у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо
тринаестогодишњи помен нашем

ДАВОРИН МАНДИЋ
ДАДО
31. VIII 1985 – 24. X 2004.

Мама, тата и сестра
(89/ф)

СЕЋАЊЕ
26. октобра навршавају се три године откада нема моје вољене мајке

22. октобра 2017. године навршавају се две године откада није с нама наш драги

СЕЋАЊЕ
Анђели никад не умиру

Тринаестогодишњи помен

ДАВОРИН МАНДИЋ ДАДО

ЛЕПОСАВЕ ЛЕПЕ ЗЛАТАНОВИЋ

ВЕЛИЗАР БРАНКОВИЋ

1926–2014.
Време није умањило тугу и бол. Хвала ти мајко
за све што си учинила за мене.
Твоја кћерка РУЖИЦА с породицом

Тога дана, у 11 сати, на Старом православном
гробљу, с љубављу, поносом и поштовањем оживећемо успомене.
Његови: БРАНКИЦА, КАРЛО и НИКОЛА

(73/249567)

(64/249533)

Деда ВОЈО
(45/249473)

ДАВОРИН
МАНДИЋ
Тринаестогодишњи помен
ЗОРИЦА, ТАЊА,
КСЕНИЈА и ВЛАДА
(19/249406)

СЕЋАЊЕ

Драгом Миодрагу, 21.
октобра 2017. навршава
се пет година откако је
отишао заувек

28. октобра 2017, у
10.30, на Новом гробљу,
дајемо годишњи помен

СЕЋАЊЕ

ДАВОРИН МАНДИЋ ДАДО
Стриц БРАЦА, стрина ЦИЦА и браћа ОЛИВЕР
и СРЂАН с породицама
(46/249473)

Тринаестогодишњи помен

СТЕВАН
ДАБИЋ

МИЛА М.
СТОЈАНОВИЋ

1994–2017.
Дуге двадесет и три године откад није с нама
наш вољени син, брат и
унук. Године пролазе, а
ти нам и даље много недостајеш.
Твоји најмилији

МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ

КРСТИ
ПЕТРЕСКОМ

2014–2017.

Тужна је и болна истина
да те више нема.
Почивај у миру.
Твоја ОЛИВЕРА

Породица ПЕТРЕСКИ

Драга наша Нано, никад незаборављена.
Твоји: НЕНАД, МАРИН
и ЉУБИЦА

(1/244392)

(59/249523)

(58/249522)

ВЛАДИМИР
СТАЈИЋ
24. X 2014 – 24. X 2017.
Прошло је три године
откад ниси с нама, а туга и бол се не смањују.
Твоји најмилији

ДАВОРИН МАНДИЋ ДАДО
Стриц МИЋА, стрина ЕМИЛИЈА, брат ВОЈА
и брат ВЛАДА с породицом

(67/249547)

(71249556)

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

(47/249473)
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СЕЋАЊЕ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
на наше драге

26. октобра 2017. навршава се шест година од смрти нашег драгог

ЗЕЉКОВИЋ

СЕНАД

ГОРАН ЗЕЦ
2. XII 1969 – 25. X 1998.
Још једна година прође, а бол и туга за тобом не пролазе. Остало је само сећање на
лепе тренутке с тобом проведене.
Никада те неће заборавити
мама ТИНКА и тата ЧЕДА

НЕДЕЉКА ДЕАНОВИЋА
ДЕНДИЈА
1935–2011.
Време није ублажило бол и тугу, нити је
избрисало сећање и успомене које су
остале иза тебе.
Твоји најмилији

(53/249500)

СЛАВКО

БИСЕРКА

2010–2017.

2014–2017.

БОГУЋАНИН

С љубављу и поштовањем породица
(49/249481)

Прошло је четрдесет
дана откако драги сине
ниси с нама.
Твоји родитељи
(2/249347)

Тата,
увек ћу се сећати твоје
доброте и љубави

СЕЋАЊЕ

ЂУРИЧЕК

(68/249548)

21. октобра 2017, у 11 сати, на његов рођендан,
дајемо шестомесeчни помен нашем

ПЕТКО
СТЈЕПАНОВИЋ
САЈА

ВЕЉКО БРАШОВАН

Друже, никада те нећемо заборавити.

ПЕТКУ СТЈЕПАНОВИЋУ САЈИ
1938–2017.
Био је посебан и јединствен. Са њим смо били
потпуни. Никад, никад га нећемо прежалити.
У срцу, породица

ЈАНО

АНА

1925–2001.

1931–2003.

ЕВА
ЈАГОДИЋ

рођ. Ђуричек
1959–2007.
Од ћерке и сестре АНЕ с породицом

Твоја СЛАЂА

(14/

(6/249378)

СЕЋАЊЕ

Три дуге године је прошло...

(5/249377)

Био си прави пријатељ и добар човек.
20. октобра навршавају се четири године без нашег

ДРАГАН ДИВАЦ

Породица КАРАВЛА
(72/249563)

Сећање на родитеље, деду и баба-баку

ВИДАНОВИЋ

САВА

АЛЕКСАНДРА НАСТАСОВИЋА

ЉИЉАНА

рођ. Симеуновић
1952–2015.
Сећања остају вечна и заувек ћемо вас носити у
срцима.
МИЛОШ, МАРКО и НАТАША

ЕВА ЈАГОДИЋ

Остала је душа да пати, јер те воли.
Дани су тешки, а ноћи су дуге, препуне бола,
плача и туге. Сећања боле, остала је туга, јер нема нашег сина јединог.
Од мајке ВЕСНЕ, оца ВЛАДИМИРА, бабе
ДАНИЦЕ, сестре БОЈАНЕ, зета ДАРКА,
сестрића ДАВИДА и АЛЕКСАНДРЕ

16. III 1961 – 20. X 2014.
Тужна је ова јесен. Ми знамо колико је тежак
сваки дан без тебе. Много тога си пропустио...
дајемо све од себе да увек будеш поносан на нас.
Непрестано си у нашим мислима, срцима, причама... Недостајеш нам прејако.
Заувек твоји: ћерке МАЈА и ДАДА,
супруга МИЛЕНА и зет НИКОЛА

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

СЕЋАЊЕ

ВИДАНОВИЋ

ЈУЛКА ЛУКИЋ
из Oмољице
Мама, била си нам велика подршка и ослонац у свему... недостајеш за све
С љубављу ћерке
ВЕРИЦА и ДРАГИЦА

ГОРДАНИ МРКАЉ

(8/249371)

Бескрајно ти хвала на свој љубави и пажњи.
Твоје: МИЛИЦА, ЗОРИЦА
и МАРИНА с породицама
(85/249613)

20. октобра навршава се годину дана откако нас
је напустио наш вољени

САВА

ЉИЉАНА

1950–2012.

рођ. Симеуновић
1952–2015.

СЕЋАЊЕ

(80/249582)

НИКОЛА ВУКАДИНОВИЋ НИЏА

СЕЋАЊЕ

СУЗАНА ТАСИЋ

МЕЛАНИЈА
СТОЈАНОВИЋ

2001–2017.

1997–2017.

Заувек у нашим срцима и мислима.

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

25. октобра 2017. навршава се шест месеци откако није с нама наша
драга

БЛАГА
НИКОЛОВСКА

Поносно вас чувамо од заборава.
МИРА и ЦАНА с породицама

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

ПОМЕН
21. X 2008 – 21. X 2017.

21. октобра 2017, у 10 сати, даваћемо шестомесечни помен нашој вољеној

1950–2012.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

(51/249492)

(82/249587)

(42/249464)

(79/249581)

2007–2017.
ДРАГАН, СИЛВИЈА
и АНА

Њени најмилији
(100/249681)

ПАНЧЕВАЦ

Ћерка КАТАРИНА, унук ЛУКА и зет СТЕВА
(83/249597)

Мама, брат
с породицом и ћале

Успомену на њу чува
породица

(3/249357)

(99/249680)

телефон:
013/301-150

Петак, 20. октобар 2017.

Прошло је шест тужних месеци од одласка нашег кума

ДРАГУТИНА
СТАНОЈЕВИЋА
1957–2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

28. октобра 2017. године даваћемо шестомесечни помен нашем брату
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22. октобра навршавају
се двадесет две године
откако није с нама наш
вољени

ИВАН
КОСАНИЋ

ДРАГУТИНУ
СТАНОЈЕВИЋУ
1957–2017.

1936–1995.
Супруга ВЕРИЦА
и синови ДРАГАН
и ЗОРАН с породицама

Отишао је велики човек и искрени пријатељ. Недостајеш... Бићеш с нама док је нас.

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу и чувамо од заборава.

Воле те и тугују за тобом твоји
ТЕОФИЛОВИЋИ: МАРИЦА, НИКОЛА,
АЛЕКСАНДАР, ГОРАН, БЕТА, МИЛЕНА,
НИЏА, НЕМАЊА, АНТОНИЈЕ и ЛАЗАР

Брат МИЛАН, снаја ЗОРИЦА, синовац
МИЛОШ, сестра ЈУЛКА, сестричина
ДРАГАНА и сестрић ДАРКО

Прошло је четири године откако нас је напустила наша драга супруга, мајка и бака

(34/249443)

Четрдесетодневни помен

СТАНА МИЋИЋ

(37/249450)

(36/249450)

Сећање на нашу Стану не бледи. У срцу и мислима она
је и даље међу својим најмилијима.

У суботу, 21. октобра 2017, у 11 сати, на
Новом гробљу даваћемо шестомесечни
помен нашем драгом и вољеном

22. октобра, у 11 сати, на православном гробљу у
Старчеву даваћемо четрдесетодневни помен нашем

Супруг ЉУБОМИР, син БРАНКО
и ћерка ДЕЈАНА с породицама

ДРАГАНУ
ПЕЋАНИНУ

(12/249376)

13. IX – 22. X 2017.
Много недостајеш....
ИКЕ и КАЈА с децом
(84/4735)

ДРАГАНУ ПЕЋАНИНУ

РАДЕТУ МУЈИЋУ
Људи се у једном дану могу растати хиљаду и четири стотина пута, али само једна
растанак боли кад одлази особа која се
воли.
Неутешни супруга ВЕРА, поћерка МИРА,
зет САША и унуци ПЕТАР и АНЂЕЛА

Нека те у тишини вечног мира мира чува наша
љубав јача од заборава.
Твоји: супруга МАРИЈА, син ДЕЈАН, снаја БЕБА
и унуци МИЛОШ и ГОРАН

21. X 2015 – 2017.

(39/249454)

МИРЈАНА ДЕСАНЧИЋ
ГОДИШЊИ ПОМЕН

АНА
ТОМАШЕВИЋ

(9/249373)

С највећом љубављу чувамо успомену на тебе.

Прошло је шест месеци откако те нема

ЈАСМИНА МИЦКОВСКИ

РАДЕ МУЈИЋ
Сећаћемо те се с поштовањем.
Породица BALOGH
(23/249414)

26. X 2016 – 26. X 2017.
Била си најплементија мајка, супруга и бака.
Унуцима си даровала толико љубави и пажње.
Заувек ће те памтити.
Без Тебе више ништа није исто, али смо поносни и
захвални Теби мајко. Чувамо Те заувек у срцима.
Тугују за тобом: супруг ЖИВКО,
ћерке АЛЕКСАНДРА и ВИОЛЕТА с породицом

СЕЋАЊЕ

ВЕКОСЛАВ
ПАНАЈОТОВИЋ
ЧЕДОМИРУ
МАЛИМАРКОВУ
ЧЕДИ

20. X 2012 – 20. X 2017.

Нека те анђели чувају.
Твоји најмилији

Пет година већ ниси с
нама, али си у нашим
срцима и мислима.
Супруга ЦВЕТАНА
с децом

(35/249445)

(38/249454)

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

У суботу, 21. октобра
2017, у 11 сати, на Католичком гробљу даваћемо годишњи помен нашој драгој и вољеној

Шест је болних година откако сам остала без
драгог супруга

(13/249378)

МИОДРАГА Р. НОВАКОВИЋА
МИПЕ
2011–2016.
ЂОРЂЕ
ЈОВАНОВСКИ

дипл. инж. агрономије
Време пролази, остаје туга, бол и сећање.
Супруга ИЛИНКА

25. X 2007 – 25. X 2017.

(4/249366)

(31/249439)

ЗОРИЦИ

АНА ПЕТРОВИЋ

НЕСТОРОВ

Вољеној мајци, 22. октобра, у 12 сати, на Новом гробљу
дајемо шестомесечни помен.
Породица ПЕТРОВИЋ

Твоја породица

Твоји најмилији

(54/295501)

(15/249385)

СЕЋАЊЕ

(52/249446)

Време које пролази не
лечи бол и тугу.
Остаћеш вечно вољен и
незаборављен.
Твоји најмилији

НЕБОЈША
МИТРЕСКИ
1962–1991.

Твоје: БОБА и ВЕСНА са својим породицама

Твоји најмилији

(22/249941)

У суботу, 21. октобра, у 11
сати, даваћемо годишњи
помен нашем драгом

У суботу, 21. октобра на Старом православном
гробљу, даваћемо годишњи помен нашој мами
Недостајеш нам пуно

(7/249368)

Сећање на драгог супруга

21. октобра , у 11 сати, дајемо шестомесечни помен драгој

ПЕРА
НЕСТОРОВ

ЈЕЛЕНИ КРСТИЋ НЕНИ
од МИРЕ, МИЛИЦЕ, МИЛОША и ЈЕЛЕНЕ
с породицом
(24/249143)

МИОДРАГ
КОВАЧЕВИЋ

ЈОВАНА
ЋИРИКОВАЧКОГ

Супруга СТАНА и ћерка
ТАЊА с породицом

2010–2017.
Сама, али увек у мислима
с тобом.
Твоја ЗОРИЦА

(55/249506)

(16/249399)

из Сакула
Навршава се четрдесет
тужних дана откада ниси с нама, а тако много
нам свима недостајеш.
Тугује сестра ОЛГИЦА
и зет СЛАВКО
с породицом

рођ. Пешко
Увек у нашим срцима.
НИКОЛА, ЈЕЛИЦА и САША

(28/249494)

(40/249461)

КОСИ ЈЕЛЕНКОВИЋ

28

ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
14. септембра: Валентину – Марија и Виктор Валентин Скурту; 17. септембра: Анастасију –
Ивана Столић и Марко Дробац; 18. септембра: Ивону – Сања Величковски и Кристијан Домазет; 22. септембра: Круну – Ружица Новаков; 25. септембра: Juliu Emu – Jasmina и Neculai Zaharia; 26. септембра: Веру – Емина Николић; 29. септембра: Милицу – Љубица и Драгомир Вајагић; 1. октобра: Анђелију – Хелена Јосимов и Далибор Јовановић; 3. октобра: Ану – Теодора
Лукић и Владимир Ружић; 4. октобра: Тару – Јелена и Петар Штрбац, Анастасију – Виолета Аврамовски и Марјан Петрковић; 5. октобра: Љубицу – Маријана и Дејан Рајин; 6. октобра: Николину – Љиљана Загајчан и Миодраг Гајин, Тару – Босиљка и Зоран Бранковић, Софију – Александра и Стефан Станојевић, Нину – Александра и Синиша Младеновић, Софију – Јована и Дејан
Манигода; 9. октобра: Викторију – Марија Уламовић и Ђорђе Дармановић.

Добили сина
19. септембра: Небојшу – Слађа Тодоровић и Небојша Петровић; 21. септембра: Константина –
Марина Милошевић Јованов и Живан Јованов; 23. септембра: Филипа – Снежана Вуковић и Душан Булован; 25. септембра: Јована – Александра Цветковић и Илија Васиљевић; 27. септембра: Алексу – Тања Вулетић и Јован Несторов, Огњена – Слађана и Дејан Андић; 28. септембра:
Предрага – Милица и Горан Стојановић, Милоша – Сандра Коруновски и Александар Димитријевић, Вука – Јована Милевски и Бојан Милосављевић; 29. септембра: Луку – Ивана и Ненад Угљешић; 1. октобра: Марија – Светлана и Владимир Светлик; 5. октобра: Дарка – Злата и Властимир Хрчар, Луку – Ивана и Милан Педић; 6. октобра: Николу – Маријана и Дејан Рајин, Лазара –
Драгана и Јован Вуковић; 7. октобра: Арсенија – Ева Кухарик Скрчевски и Бобан Скрчевски, Душана – Весна и Петар Медонић; 8. октобра: Милију – Јелена и Ненад Стевовић; 9. октобра: Андреја – Барбара Бундра Камбер и Ненад Камбер; 11. октобра: Мајкла – Мира Недељков.

ВЕНЧАНИ
5. октобра: Мирјана Груба и Предраг Каварић, Љиљана Новаков и Душко Николић; 7. октобра: Јована Радаковић и Његош Милачић, Бранислава Вујаковић и Душан Шуњка, Дијана
Стојковски и Милош Мрчковић; 8. октобра: Споменка Паић и Драган Ераковић, Валентина Рашић и Михајло Ожеговић; 12. октобра: Драгана Петковић и Предраг Бреберина, Александра
Мрђа и Георе Таркау, Драгана Вулетић и Миро Шаран, Катарина Јанков и Марко Радуловић,
Милена Милић и Аљоша Малек.

УМРЛИ
3. октобра: Светислав Златановић (1955), 4. октобра: Дуфка Цветановски (1937), Јелена Крстић
(1950), Љиљана Драговић (1947), Мирко Бошњаковић (1937); 5. октобра: Љубица Дотлић (1945),
Милан Санадер (1937), Горан Спасић (1969), Крста Ђурић (1925); 6. октобра: Слободанка Вучетић
(1945), Катица Станимировић (1933), Анал Кужнер (1926), Мара Диклић (1931), Ева Фусекова (1948);
7. октобра: Елена Хавај (1955), Љиљана Гајић (1962), Миљан Илић (1971); 8. октобра: Смиљана Бабић (1927), Катарина Злох (1949), Љубица Поповић (1932); 9. октобра: Павел Холик (1953), Мара Мијајев Могин (1934), Миливој Витомиров (1933), Милица Томић (1925); 11. октобра: Бошко Филиповић
(1950), Драгослав Глигорић (1947), Павел Булик (1944), Јон Барбу (1945), Слободанка Митровић
(1944), Ђурђевка Берацка (1942); 12. октобра: Сава Парчанин (1959), Марија Баба (1959).
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Петак, 20. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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КОКТЕЛ

КВАДРАТ 7 х 7
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4

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: БАР, БИ, ЕС, КО,
КО, КОСТ, ЛА, ЛАН, НА, НЕ, НЕ, О, ПИ, ПИ, РЕС, РИ,
СА, СКУ, ТЕ, ТОР, ТРЕ.
ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. оштри на, брит кост, 2. чи ле ан ски фуд бал ски ре пре зен та ти вац (Ен цо), 3. ску по ви
осо ба, гру пе, 4. му шко ван брач но де те, ко пи ле (пеј.), 5. ве о ма обил не, 6. вр ши лац са на ци је, 7. спорт ски учи те љи.

5

АНАГРАМ

6

ТО БЕШЕ ОНАЗИС (Љ = Л)

7

БОС, ВОДНИ КРАЉ

1
2
3

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Очекујете помоћ од пријатеља и

Креативни, надахнути, насме-

сарадника, али она ће изостати.
Уложите сву енергију и креативност да решите своје проблеме.
Потребна је брза реакција, а ви
сте успорени. Љубав није приоритет ове седмице.

јани и мотивисани – радићете и
оно што нисте планирали. Изненадни новчани добици додатно
ће вас мотивисати и даће вам
слободног простора да отпутујете. Мањи конфликти с партнером неће вас уздрмати.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Предстоји вам једна успешна
недеља. Размишљате о промени
посла, али направите добру процену пре него што донесете коначну одлуку, јер ће вам примања бити нестабилна. Спремни
сте за авантуру или дуплу везу.

Останите хладне главе и урадите све што је потребно, те створите себи довољно простора за новине које су пред вама. Могућност склапања повољног уговора
или наставак нечега што је започето почетком лета. Потребно
вам је много љубави.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пред вама су сјајне прилике да

Ваша тренутна преокупација је

дођете до већег новца, а можда
чак и до неке некретнине. Ипак,
не журите и не славите пре него
што се то деси. Потражите подршку партнера или некога ко размишља хладне главе.

ваш љубавни живот. Питате се
да ли да сачувате оно што је сигурно или да уђете у ново и непознато. Превише сте попустљиви
и помало непажљиви на послу.
Новац вам је једина мотивација.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Покажите више храбрости и
предузимљивости. Можете очекивати награду за уложени труд
и остварене резултате. Не улазите пребрзо у нове везе, већ расправите све са актуелним партнером. И за добро и за лоше у
вези потребно је двоје.

Понекад се и ваша тврдоглавост
исплати. Повољна седмица: изненадни добици, много остварљивих пословних понуда. Пробајте да не изгубите контролу и не
потрошите више од планираног.
Љубавна ситуација улази у миран, стабилан период.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Наизглед миран период. Време

Налазите се на великој пре-

је да коначно решите сва заостала дуговања и правне проблеме
и да покренете питање неке непокретности. Ако планирате промену посла или одлазак на пут,
одустаните. У љубави се осећате
одбачено.

кретници: пружа вам се могућност да напредујете на постојећем послу, али и да прихватите
неки нови. Новца ће бити, опрезно га трошите. Повољно решење судског спора. Покажите
партнеру колико га волите.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Будите пажљиви у комуникацији с колегама, не причајте превише. Концентришите се само на
свој посао. Надређенима се
обраћајте само званичним, писменим путем. Новац вам стиже
од пријатеља. Страсна авантура.

(19. 2 – 20. 3)
Радите као машина и резултати
неће изостати. Новчани добитак
долази ненадано и то вам решава доста проблема. Истовремено
вам се пружа прилика да почнете нови или проширите постојећи
посао. Емотивни живот је на великом испиту.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
ОКУПЉАЛА Пиротехничка
УМЕТНИКЕ представа

Притока
Саве

Предлог уз
датив

Дивља
звер, курјак

Ознака за
метар
Град у
Јапану

Мера за
тежину

Град у
Италији

Кадионица
(лат.)

Извршни
орган
Рима

(3) МУШКИ УКРАС

ДАМА СА
СЛИКЕ
Други вокал
Име
Монтана

Сликати
портрете
Прастановник
Балкана
Симбол
калијума

Озледа од
вреле паре
Бивша
америчка
глумица
(Ли)

Брине нас ПОДАТАК
да од самог старта
производња тече
уз превише шкарта.

Резервоар
за течност

Име
глумице
Штрљић

Волим ту кравату,
А НЕ ТРПИМ ШАЛ,
она ми је украс
кад идем на бал.

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: рескост, Ескобар, скупине, копилан, обилате, санатор, тренери. Анаграм: бродовласник. Стиховни анаграми: (1) Гаел Монфис, (2) отпадак, (3) лептир-машна. Скандинавка:
вук, Скити, АН, просек, Тасо, м, та, р, ртници, оператива, Олга Смедеревац, портретисати, е, опаротина, Илир, Ремик, танк, Ива.

Име
шпанског
писца
Де Веге

(2) ПРОИЗВОДНИ ГУБИТАК

Показна
заменица
Грађанска
лица

Борци у
првим
редовима
Врста слова

Ознака за
пречник

(1) ФРАНЦУСКИ ТЕНИСЕР
Кад он тенис игра,
аплауз подстиче,
сваким ГАФОМ СИЛНЕ
симпатије стиче.

Просечна
вредност
Центар

Италијански
песник
(Торквато)

Горак,
трпак

Историјско
Својеручно Колегијални
Веза костију Летовалиште
место у
поред
(скр.)
орган (мн.)
и мишића
Опатије
Малој Азији

Узбудљиви,
стресни

Академија
наука (скр.)

ЧУВЕНА ПО
СВОМ
САЛОНУ

Иранско
номадско
племе
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ЈОШ ЈЕДНА СВЕТСКА МАНИФЕСТАЦИЈА У РЕЖИЈИ КЛУБА „ФЛЕКС”

БИЛДЕРСКА И ФИТНЕС ЕЛИТА У ПАНЧЕВУ
Светски куп у фитнесу, бодибилдингу и дечјем фитнесу одржан је други пут у Панчеву, пре
свега захваљујући Фитнес-клубу „Флекс”, који већ више од
деценије у наш град доводи
људе с беспрекорно извајаним
телима с целе планете.
Манифестација је била подељена у два дана: најпре се такмичило око триста педесет
малишана, а потом и сто тридесет пет елитних представника петнаест земаља.
Поново је Панчево било нека
врста епицентра планетарног
крема у боди-билдингу и фитнесу, а овог пута не само када је
реч о одраслима већ се у нашем
граду сакупило и око триста
педесет малишана како би се
надметали на светском првенству под називом „Fit-kid”.
Деца узраста од шест до
осамнаест година практично су
и отворила спектакл у организацији Фитнес-клуба „Флекс”
и федерација НАБА и WFF у
суботу, 14. октобра, у Културном центру Панчева. Они су се
такмичили у 48 категорија, па
је прави маратон потрајао дванаест сати; подељено је преко
петсто педесет медаља, а било
је и много присутних родитеља, који су тиме показали интересовање за овај спорт.
Централни догађај уследио
је сутрадан, у недељу, 15. октобра, када је други пут у нашем
граду уприличен Светски куп
у фитнесу и боди-билдингу.
Пре самог почетка такмичења
своју тачку извели су полазници Плесне школе „Балерина”,
а одмах затим су и фолклораши одиграли неколико кореографија.
Након тога су Александра
Рапајић, председница Националне аматерске боди-билдинг
асоцијација Србије (НАБА
Србије) и њен заменик Милан
Костић, први човек панчевачког Фитнес-клуба „Флекс”,

главног организатора овог
догађаја, поделили захвалнице
пријатељима манифестације,
да би потом у име генералног
покровитеља Града Панчева
Маја Витман, градски менаџер,
свечано отворила Светски куп.
Панчевачка публика имала је
могућност да види сто тридесет
пет врхунских такмичара из петнаест земаља. Сви они надметали су се у укупно двадесет пет
мушких и дванаест женских
категорија. Поред представника
Србије, најбројнију репрезентацију поново је послала Турска.

Сандра Смилевски

Апсолутни победник Кемал Косе
Били су заступљени и Азербејџан, Либан, Јордан, Пољска, Словачка, Мађарска, Грчка, Русија
и све земље из региона. Наравно, било је и Панчеваца, а најбоље се показала Сандра Смилевски, победница у дисциплини
модел фитнес до 168 центиметара, док је Владимир Петковић
освојио сребро у категорији фитнес клас 1. У обе конкуренције
одабрани су и апсолутни победници, а обоје су представљали
Турску: међу мушкарцима је
доминирао Кемал Косе, а код
жена је најбоља била Заза Лиди-

Владимир Петковић

Панчевци најбољи у „Врту добре наде”

што су провели су цео предиван дан у „Врту добре наде”.

Поред надметања у скаутским
вештинама, било је и каракте-

ристичних дисциплина за
поменуту локацију, као што су
праћење трагова и цртање
дивљих животиња.
Приређен је и богат забавни
програм прилагођен узрасту
најмлађих извиђача, сачињен
од много песме, изазова и дружења.
Одред извиђача „Надел” одржао је и редовну смотру у недељу, 15. октобра, у старчевачком
парку, уз присуство око седамдесет скаута. Том приликом
подељене су дипломе за вештарства, вештине, летове, звезде и
кринове, а догађај су увеличали
представници покрајинског и
републичког руководства с
председницом Тањом Јанковић
на челу.

ИЗУЗЕТАН ЈУБИЛЕЈ ЕМИСИЈЕ „ALL YOU NEED IS ROCK’N’ROLL”

Ђека хиљадити пут
Велика журка 19.
октобра у „Аполу”
Култна емисија под називом
„All You Need Is Rock’n’roll”
обележила је још један изузетан јубилеј у среду, 4. октобра,
када је на таласима Радио Панчева емитована хиљадити пут.
Легендарни аутор и водитељ
поменутог програма Брани-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

– Захва љу јем број ним сарад ни ци ма, волон те ри ма и
спонзорима, као и федерација ма с који ма смо зајед но
при ре ди ли спек такл. Ова
манифестација не би успела
без помоћи Града Панчева и
вели ког при ја те ља спор та
Бранка Маловића – навео је
Костић.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ОДРЕДА ИЗВИЂАЧА „НАДЕЛ”

На смотри најмлађих извиђача под називом „Жика Мика
2017”, одржаној у недељу, 8.
октобра, у београдском зоолошком врту, учествовало је преко две стотине полетараца и
пчелица из двадесетак одреда
извиђача из целе Србије. У
јакој конкуренцији панчевачки „огранак” Одреда извиђача
„Надел” из Старчева, тачније
ученици градске школе „Мирослав Мика Антић”, заслужено
је тријумфовао. Десетак полетараца и пчелица до првог
места су предводили Леила
Жугић, Матеја Ускоковић,
Милица Чича и Лара Томић.
Ипак, још већа победа тих
малишана, као и свих других
учесника такмичења, јесте то

ја Хури, пореклом Рускиња. Од
осталих наступа, упечатљива је
била Шејла Зарубица из Руског
Крстура, победница у дисциплини фигур-фитнес.
Председник „Флекса” није
крио задовољство целокупним
догађајем и истакао је да такав
ниво није било могуће постићи без подршке многих.

слав Ђековић Ђека том приликом је захвалио свима који су
у протеклих деветнаест година
на било који начин оставили
траг, уз наду да ће се дружење
наставити.
Слављеничку емисију улепшали су гости из „Гитар-арт”
школе Зорана Илића, а по традицији били су присутни и
панчевачки рокери и бајкери.
У склопу обележавања јубилеја, чувени оторинорокенролог најавио је и журку у четвртак, 19. октобра, у дворани
„Аполо”, од 20 сати, када ће
наступити бројни локални бендови.

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.

Јаза
Свако ко тражи послушног пса мањег раста
може да удоми ову
лепотицу.
Јазавичарка, стара
око две године, стерилисана је и обележена
микрочипом, тако да ће нови власник имати само једну обавезу – да јој отвори врата свог дома и направи кућицу.
Привремено се налази у градском прихватилишту, а сви
заинтересовани могу се јавити на број телефона: 352-148.

Побегуља
Женка хаскија побегла је пре
десетак дана непознатом становнику Кудељарца, а пронађена је у
пратњи неколико мужјака, с обзиром на то да је била у терању.
Привремено је склоњена у
градско прихватилиште, које се
налази недалеко одатле, у Власинској улици 1, тако да је власник може преузети на тој адреси. Уколико се он не јави у
законском року, а неком се свиди – моћи ће да је удоми.
Стерилисана је и обележена, а све друге информације могу
се добити на контакт-телефон 352-148.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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НОВОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

МАРКУ ВИЦЕШАМПИОНСКА ТИТУЛА

„БРЗИ ВОЗ” У СИЛНОМ НАЛЕТУ...

Динама, пласирао се на
шесто место.
Остаје жал што и Милош
није дошао до медаље, али ако
се зна да је он пре само шест
дана представљао нашу земљу
на Првенству Балкана у маратону, које је одржано у Загребу,
где је освојио седмо место, онда
је пласман на четврто место у
Кули заиста значајан успех.

ФОТО: Ф. КАМАСИ

Кула је прошлог викенда
била центар атлетских збивања у нашој земљи. Најбољи
дугопругаши у Србији надметали су се на државном шампионату за јуниоре и сениоре,
у дисциплини трчање на
10.000 метара на путу. У веома јакој конкуренцији Атлетски клуб Динамо представљала су четири такмичара.

Трка сениора била је узбудљива и драматична, а борба
за одличја вођена је до њеног
краја. У самом финишу велико изненађење направио је
Марко Миловановић, који је
други стигао на циљ, и то
испред репрезентативаца Србије Кристијана Стошића
(Младост, Ужице) и свог брата Милоша Миловановића.
Победио је Огњен Стојановић, члан АК-а Војводина.
Један од најмлађих у овој
конкуренцији, Милош Гашовић, такође члан панчевачког

У конкуренцији сениорки
Александра Маринков заузела је четврто место. Тријумфовала је легендарна Оливера Јевтић (Младост, Ужице),
испред Невене Јовановић
(Црвена звезда) и Ксеније
Бубњевић (Апатин).
Иако је финиш атлетске
сезоне у Србији, члановима
АК-а Динамо крајем месеца
предстоје још два велика такмичења – Првенство Србије у
маратону, као и екипни и
појединачни државни шампионат у кросу.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

„ДИВЉИ ВЕПРОВИ”
СЛАВИЛИ У ВРШЦУ

Железничар дочекује
„фењераша”
Тријумф Омољчана
Утакмицама деветог кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Српској лиги група „Војводина”. Љубитељи најважније споредне ствари на свету у нашем
граду имали су прилику да
присуствују утакмици на Градском стадиону између Динама
1945 и Омладинца, а ослушкивали су и вести из Нове Пазове,
где су играли Раднички и
Железничар. После деведесет
минута у деветој рунди резултат панчевачких екипа је половичан – „брзи воз” је наставио
тријумфалну серију, а „дизелка” је прикочила: Динамо 1945
– Омладинац 2:0, Раднички–
Железничар 1:0.
Пред малим бројем гледалаца, што је права штета, јер момци које предводи Александар
Стевановић играју заиста леп
фудбал, Динамо 1945 је без
већих проблема савладао госте
из Нових Бановаца. Иако је
Омладинац у наш град дошао
као тим који би могао да помрси рачуне захукталом „брзом
возу”, испоставило се да није
имао ни промил шансе да може
остварити повољнији исход.

Само три минута касније
фудбал је био у другом плану.
Играчи Динама 1945 Величковић и Рашић у једном скоку
сударили су се главама, пукле
су аркаде, шикнула је крв...
Медицински тим „брзог воза”,
који предводе Душан Стојић и
Ивона Јапунџа, одмах је реаговао и момци су збринути, али
је тренер Стевановић морао да
изврши двоструку измену.
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Од самог почетка утакмице
Бранислав Тошић и његови саиграчи загосподарили су тереном и наметнули свој темпо и
стил игре, па је било само питање времена када ће се лопта
наћи у мрежи гостију из Нових
Бановаца. Први пут се то догодило у 22. минуту, а у центру
пажње били су имењаци. Лука
Јанковић је одлично проиграо
Луку Јованића, а овај је рутински, ударцем са десетак метара,
савладао голмана Омладинца.

Ипак, све то није омело
домаће фудбалере да наставе
да играју у свом стилу. Већ у
33. минуту на семафору је стајао резултат 2:0. Младен
Јованчић је одлично извео
слободан ударац, Милан Недучић је лопту проследио у
срце шеснаестерца гостију, а
на правом месту био је Стефан Радуловић, који је, касније ће се испоставити, поставио
и коначан резултат: Динамо–
Омладинац 2:0.

„Брзи воз” је играо у саставу:
Чановић, Величковић, Дашић,
Рашић, Недучић, Мирковић,
Јованић, Јанковић, Јованчић,
Тошић и Кукољ, а играли су
и Радуловић, Скокна и Арбутина.
– Омладинац је озбиљан
противник, али ми смо одиграли можда најзрелију утакмицу у досадашњем току
првенства и заслужено победили. Нисмо дали гостима чак
ни наду да могу да се надају
повољном резултату. Побеђујемо у континуитету, а увек је
тешко наставити низ, јер се
сада ривали посебно спремају
за дуеле с нама. Идемо даље.
Надам се да ће се повређени
момци брзо опоравити, а исто
тако верујем да ћемо из сваког
проблема излазити само јачи
– рекао је Александар Стевановић, шеф стручног штаба
„брзог воза”.
Тим из нашег града је тако
остварио и пету узастопну
победу а да није примио ниједан гол. Динамо 1945 сада
заузима четврто место на
табели, са осамнаест бодова, а
наредног викенда иде у Беочин, на мегдан с трећепласираним Цементом.
Иако су у Нову Пазову отпутовали с пуно оптимизма,
после великог тријумфа над
фаворизованим Борцем, фудбалери Железничара су претрпели и пети пораз у досадашњем току шампионата.
Популарна панчевачка „дизелка” је на то гостовање отишла у улози фаворита, али
поново није успела да реализује бројне прилике, па је остала
празних шака. Једини погодак
– испоставиће се и гол одлуке

– постигнут је већ у петом
минуту, када су домаћи реализовали једну лепу акцију.
Тренер Железничара Ненад
Стојчић на распо лагању је
имао следећи састав: Јевтић,
Ђорђевић, Агић, Текијашки,
Спасковски,
Јанићијевић,
Савков, Јовановић, Стајчић,
Ковачевић и Аничић. У другом полувремену прилику су
добили и Шобат, Костић и
Вуковић.
„Дизел ка” после деветог
кола заузима дванаесто место
на табели, с десет бодова, а
прилику за поправни имаће у
недељу, 22. октобра. Тог дана
ће на СЦ-у „Младост” гостовати Раднички из Шида, који
нема ниједан освојен бод и
нала зи се на последњем
месту.
Настављено је надметање и
у Војвођанској лиги група
„Исток”. Предвођени новим
тренером Душаном Ђокићем,
фудбалери Младости остварили су трећу првенствену победу. Пред око 200 гледалаца у
Омољици оружје је морао да
положи Пролетер. Домаћи су
били убедљиви и ефикасни, па
су тријумфовали са 4:1.
Мрежу гостију начео је Предраг Јањовић већ у петом
минуту, али су гости успели да
изједначе, па се на одмор отишло с нерешеним резултатом.
Ипак, у наставку меча сложиле су се све коцкице. Лепим
голом Јањовић је повисио на
2:1, а потом су мрежу Пролетера погодили и Кочић и Антић.
Младост је сада на деветом
месту, са дванаест бодова, а
наредног викенда путује у
Нови Бечеј на мегдан с Јединством.

НАДМЕТАЊЕ У БАДМИНТОНУ

ПАНЧЕВЦИ ОПЕТ УСПЕШНИ

Рагбисти Динама 1954 обрадовали су своје симпатизере
прошлог викенда. У другој
утакмици Првенства Србије,
Б-група, у конкуренцији
сениора, популарни „дивљи
вепрови” из Панчева савладали су у Вршцу домаћи истоимени клуб са 24:7 (5:0).
Утакмица је била неизвесна од почетка до краја, а обе
екипе приказале су игру која
је могла да задовољи бројне

Стране припремио

Александар
Живковић

гледаоце. Рагбисти из Панчева, које предводе тренери
Ђорђе Гавриловић и Владимир Амбруш, показали су
велику жељу за тријумфом, а
озбиљан приступ утакмици
исплатио се убедљивим резултатом.
Есеје за тим из нашега града постигли су Петар Хинић,
Радивоје Ћосић, Стеван Ранковић и Милош Цветковић.
Рагби клубу Динамо 1954
до краја сезоне предстоји
првенствена утакмица у којој
ће дочекати Лозницу, као и
сусрет Купа Србије, у коме ће
се за пролазак у полуфинале
борити с новосадском Војводином.

У Београду су у суботу, 14.
октобра, одржани Б и Ц турнири из календара Бадминтон
савеза Србије. Као и на свим
претходним такмичењима,
играчи из два панчевачка клуба били су на висини задатка.
БК Динамо је на Б-турниру
представљала Софија Карано-

вић, која је освојила сребрне
медаље у женском и мешовитом дублу, с Даницом Чепурац
и Браниславом Алексићем из
београдског клуба Клир. Вељко
Цуканић био је најуспешнији
такмичар на Ц-турниру освојивши два пехара: с Дејаном
Милошевићем и Јасмином

Милошевић у игри дублова.
Јасмина Милошевић је титули
у „миксу” додала и сребрну
медаљу у женском дублу, а
Дејан Милошевић освојио је и
бронзу у мешовитим паровима, с Јеленом Бубало из зрењанинског Баната.
БК Панчево се на овом турниру представио са седам такми-

чара. На Б-турниру златне медаље
су освојили Стефан Мијатовић у
синглу и Милица Ускоковић у
дублу, а Борис Куруц тријумфовао је на Ц-турниру. Бронзана
одличја су зарадили Стефан
Мијатовић и Михајло Борка у
дублу Б-турнира, као и Филип
Малица у мешовитом дублу на
Ц-турниру.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

OДЛИЧЈА
ЗА ПАНОНИЈУ
У петак, 13. октобра, одржана
је традиционална, 54. улична
трка под називом „Гран-при
Пожаревац 2017”, која се сврстава у ред најјачих уличних
трка у Србији.

Атлетски клуб Панонија из
Панчева био је веома успешан
и на том надметању. Наступило је седам такмичара, који су
освојили три медаље.
У конкуренцији девојчица из
првог разреда Валентина Мирков је у трци на 200 метара освојила бронзану медаљу, прво
одличје од када се бави атлетиком. Одличан финиш на 400
метара имала је и Хана Јарамаз,
која се такође окитила бронзаним одличјем у својој групи. Ана
Драгојевић је зарадила сребро у
веома брзој и масовној трци
девојчица из шестих разреда, на
дистанци од 600 метара.
Иако су остали без трофеја,
запажен успех имали су и дечаци на својој првој уличној трци,
и то Владимир Мирков, Дамјан
Чикић и Никола Добрић.

МЕДАЉЕ
ИЗ РУМУНИЈЕ
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ЗА ПОЧЕТАК – ТРИЈУМФ!
Кошаркаши Тамиша
надвисили
Крагујевчане

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не
Пан че во: ОД БОЈ КА 013 – ФУ ТОГ
су бо та, 15.45

Ру ко мет
СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не
За је чар: ЗА ЈЕ ЧАР –ПАН ЧЕ ВО
ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
Ја бу ка: ЈА БУ КА – Б. КАР ЛО ВАЦ
ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не
Иђош: ПАР ТИ ЗАН –ЈА БУ КА
Зре ња нин: ГРАД НУ ЛИ ЦА –ДО ЛО ВО
му шкар ци
Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – В. СТЕ ПА
не де ља, 18.30

Ко шар ка
ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Бе о град: ДИ НА МИК –ТА МИШ

одбрану Тамиша. Тренер Јовичић покушавао је бројним
изменама да продрма свој
тим, али није вредело. Крагујевчани су први део сусрета
окончали с двоцифреном
предношћу.
Почетком друге четвртине
коначно је кренуо и шут домаћим кошаркашима. Најпре је
Ђорђевић поентирао за три
поена, потом је исто учинио и
Раичевић, а онда је „тројку”
постигао и капитен Младен
Витковић, па је предност Радничког преполовљена. Тамиш
је наставио да сјајно игра,
Александар Илкић је одлично
упослио Кнежевића за 28:32, а
онда је капитен још једном
погодио „из даљине”... Домаћи
су играли агресивно у одбрани, чврсто, борбено. Тренер
гостију реаговао је тајм-аутом,

али није успео да заустави
налете Тамиша. У последњем
минуту првог полувремена
одговорност је преузео Никола Сочанац. Био је прецизан
два пута, па се на одмор отишло при егалу – 40:40.
Друго полувреме почело је
„тројком” Митровића, а онда
је понетирао Кнежевић, па
још једном – и то „закуцавањем”. Крагујевчани су били
грогирани, а потом је уследила и „далекометна паљба”
Витковића, Митровића и Смиљанића... „Тројке” су упадале у
кош Радничког, па је на семафору засијао резултат 67:57.
Гости се нису предавали
иако је Тамиш био тим који
диктира ритам утакмице. Три
минута пре краја меча смањили су предност домаћина на
77:74, а онда је Бојан Јовичић

узео тајм-аут, који је његовим
момцима много значио. Дошли су до даха, а потом су у дело
спровели замишљене акције
свог шефа.
У последњим тренуцима ове
узбудљиве утакмице одлично
се снашао Александар Илкић,
плејмејкер домаћег тима, па је
Тамиш без већих трзавица
остварио прву победу у новој
сезони.
Панчевци су играли у саставу: Ђорђевић (осам поена),
Сочанац (13), Илкић (четири),
Трајковић, Баловић (два),
Витковић (девет), Раичевић
(девет), Смиљанић (12), Савић
(два), Кнежевић (12), Митровић (14) и Раденковић.
Следећег викенда Тамиш ће
имати ново, велико искушење.
У главном граду одмериће
снагу с Динамиком.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

НОВА СЕЗОНА ПОЧЕЛА ПОРАЗИМА

тингу у Румунији, где су у веома јакој конкуренцији постигли запажене резултате. Предвођени тренером Влатком
Комленац, наши суграђани су
освојили седам медаља.
Дуња Стоев је тријумфовала
на 50 м делфин, сребрне медаље је освојила у тркама на 50 м
краул и 50 м леђно, а бронзу је
зарадила у надметању на 50 м
прсно. Андреа Нађ је била најбржа на 50 м прсно, а на истој
дистанци истим стилом Петар
Ранковић је заслужио бронзу, а
Катарина Белић освојила је
сребро.

ТРОФЕЈ БЕОЧИНА

нису више у Панчеву, а дрес
Динама задужиле су углавном
младе и неискусне девојке.
Непосредно пред почетак
шампионата дошло је и до
промене на месту првог тренера. Дугогодишњег шефа стручног штаба Динама Александра
Владисављева заменио је
Никола Јерковић.

У таквом односу снага,
после само неколико заједничких тренинга, екипа Динама бољем и није могла да се
нада у Старој Пазови. Јединство је тријумфовало с 3:0, по
сетовима: 25:13, 25:19 и 25:19.
Све дилеме око победника,
ако их је уопште и било, раз-

решене су већ после првог
сета. Домаће играчице нису
дале гошћама нимало наде да
у Старој Пазови могу да начине изненађење. Само мало
неизвесније било је у другом
и трећем сету, када су одбојкашице Динама искористиле
неколико грешака свог противника, али то је било

довољно тек да се мало
поправи бледа слика из првог
дела утакмице.
Већ наредног викенда Панчевке ће бити на новом великом искушењу. Поново ће
играти у гостима, а овог пута
путују у Клек, на мегдан с
директним конкурентом за

НОВОСЕЉАНКЕ У ШИПОВУ
На међународном џудо-турниру
„Трофеј Беочина” надметала
су се 374 млада такмичара из
34 клуба из БиХ, Бугарске,
Грчке, Хрватске, Румуније и
Србије. Четрнаесточлану екипу Динама предводио је тренер Душан Павић.
Златне медаље су освојили
Матеја Стојановски, Алекса
Ђуровић и Милица Секуловић, а бронзама су се окитили
Милена Секуловић, Бојана
Коларић и Филип Француз.

Од бој ка

ПР ВА ЛИ ГА
Пан че во: БО РАЦ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР
су бо та, 19 са ти

Чланови Пливачког клуба Динамо учествовали су прошлог
викенда на међународном ми-

После одличних наступа српских репрезентативних селекција током лета љубитељи
одбојке коначно су дочекали и
нову првенствену трку за
бодове. Лопта је почела да се
пребацује преко мреже у свим
ранговима у нашој земљи, али
љубитељи овог спорта у
нашем граду не могу да буду
задовољни после првог кола.
Наиме, сва три панчевачка
клуба претрпела су поразе на
премијери нове сезоне.
Одбојкашице Динама су у
првој рунди Суперлиге биле на
великом искушењу, јер су
путовале у Стару Пазову на
мегдан с једним од најбољих
тимова у нашој земљи. Домаће
Јединство је званични освајач
Купа Србије, финалиста плејофа и екипа са озбиљним,
јасним и високим амбицијама.
Предводи је тренер Јово Цаковић, а поред много добрих
играчица, један од стубова
Јединства свакако је и наша
суграђанка Јелена Петров.
Популарне панчевачке „лавице” су нову трку за бодове у
елитном рангу започеле у
знатно измењеном саставу у
односу на прошлу сезону.
Ударне игле екипе која је прошле године важила за најпријатније изненађење Суперлиге

Овог ви кен да
СУ ПЕР ЛИ ГА
же не
Клек: КЛЕК –ДИ НА МО

Следи дуел
с Динамиком
Кошаркашки клуб Тамиш је
још једном показао снагу. Већ
је прво коло нове сезоне
Кошаркашке лиге Србије, у
коју је тим из нашег града
ушао као аутсајдер, потврдило
да су момци које предводи
тренер Бојан Јовичић најјачи
онда када је то најпотребније.
Премијерни меч десете сезоне
Тамиша у прволигашком рангу можда и није донео најлепшу кошарку, али је донео оно
најважније – тријумф. Победу
у првој утакмици у првенству,
у мечу који је по правилу готово увек и најтежи. Гости из
Крагујевца су се понадали да
би можда могли остварити
повољнији исход, нарочито
после прве четвртине, али
није им вредело: Тамиш–Раднички 85:81, по четвртинама:
13:25, 27:15, 29:22 и 16:19.
Утакмица у Хали спортова
на Стрелишту почела је минутом ћутања којим је одата
пошта недавно преминулом
Слободану Коцољевцу, дугогодишњем члану и пријатељу
КК-а Тамиш, а потом су гости
из Крагујевца, предвођени сјајним Јовановићем и Лаловићем, користили слаб проценат
шута за три поена домаћих
играча, брзо су организовале
своје нападе и лако пробијали

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ЖОК БНС је пред почетак нове сезоне био на припремама у БиХ, а у Шипову је одиграо и контролни турнир и освојио прво место. Учешће на том такмичењу
омогућили су бројни спонзори, а Спортски савез Панчева обезбедио је аутобус.
Новосељанке су ову посету Босни и Херцеговини искористиле и за обилазак манастира Глоговац код Шипова,
извора реке Јањ код села Бабићи, Јањских отока и извора реке Пливе, и посетиле су излетиште Сокочница и град Јајце, одакле носе незаборавне утиске.
На пролеће ће клубови из Шипова и Јајца гостовати у Банатском Новом Селу, чиме ће се ова спортска сарадња наставити.
ОК БНС наставља такмичење у Регионалној лиги јужног Баната. Новосељанке су протеклу сезону завршиле на првом месту у категорији млађих пионирки, а сениорке су биле другопласиране.

опстанак у елити, кога предводи некадашњи тренер Динама
Милорад Кијац.
Одбојкаши Борца су у
првом колу Прве лиге имали
можда и најтежег ривала. Они
су у Београду одмерили снагу
с Партизаном, екипом која
жели да се експресно врати у
друштво најбољих и свакако је
један од највећих фаворита за
освајање првог места.
Ипак, момци које предводи
тренер Душан Јовић у наш
главни град нису отишли с
белом заставом. Желели су да
се надигравају, да се покажу у
што бољем светлу и покушају
да изненаде великог противника. На жалост својих навијача, у томе нису успели, али
оно што је најважније – показали су квалитет који ће, како
време буде одмицало, сасвим
сигурно доћи до изражаја.
Партизан је победио с 3:0,
по сетовима: 25:20, 25:22 и
25:22.
Љубитељи игре преко мреже у
нашем граду моћи ће да виде
одбојкаше Борца на делу у суботу, 21. октобра, када ће у Хали
спортова на Стрелишту гостовати Железничар, који је у првом
колу с максималним резултатом
савладао крушевачки Напредак.
Пред „борцима” је ново искушење, а лакше ће га пребродити уз
подршку с трибина.
Девојке Одбојке 013 су у
првом колу Друге лиге
„Север” гостовале у Бачкој
Паланци, где их је домаћа
Панонија савладала с 3:0.
Панчевке су на то гостовање
отишле с новим, много млађим тимом, у коме играју и
девојке које први пут наступају у сениорској конкуренцији.
Због тога ће подршка младим одбојкашицама које предводи тренер Иван Крговић
бити неопходна током читавог
првенства, а поготово у суботу,
21. октобра, када у нашем граду буде гостовао Футог.

ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА
Н. Бе чеј: ЈЕ ДИН СТВО – КРИС КРОС
ДРУ ГА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА
Опо во: ОПО ВО–БНС
Пан че во: ДИ НА МО –ЈА ДРАН
Шид: ПАР ТИ ЗАН –ЈЕ ДИН СТВО

Фуд бал
СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Бе о чин: ЦЕ МЕНТ – ДИ НА МО 1945
Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР – РАД НИЧ КИ (Ш)
не де ља, 15 са ти
ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Н. Бе чеј: ЈЕ ДИН СТВО –МЛА ДОСТ
ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Па влиш: Ц. ЗВЕ ЗДА – СТРЕ ЛА
Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА – ВОЈ ВО ДИ НА (С)
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –ПАР ТИ ЗАН
Влај ко вац: ЈЕ ДИН СТВО –БО РАЦ
Б. Н. Се ло: СЛО ГА –БАК
ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”
Вој ло ви ца: МЛА ДОСТ–СПАР ТАК
Гло гоњ: ГЛО ГОЊ –ПО БЕ ДА
Опо во: ОМЛА ДИ НАЦ –МУН ДИ ЈАЛ
ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”
Пло чи ца: БО РАЦ –БУ ДУЋ НОСТ
С. Та миш: С. ТА МИШ – ПАР ТИ ЗАН
До ло во: ДО ЛО ВО–БСК

Про шло не дељ ни
ре зул та ти
Ру ко мет
СЕ ХА ЛИ ХА
Пан че во: ДИ НА МО –ЦЕ ЉЕ

26:37

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не
Пан че во: ПАН ЧЕ ВО –КУ ЧЕ ВО

23:26

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
Се чањ: ХЕР ЦЕ ГО ВИ НА –ЈА БУ КА

28:26

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не
Ја бу ка: ЈА БУ КА –ЛЕ ХЕЛ
До ло во: ДО ЛО ВО –ПАР ТИ ЗАН
му шкар ци
Ада: ПО ТИ СЈЕ – ОРК ПАН ЧЕ ВО

42:7
40:30
31:30

Од бој ка
СУ ПЕР ЛИ ГА
же не
С. Па зо ва: ЈЕ ДИН СТВО –ДИ НА МО

3:0

ПР ВА ЛИ ГА
Бе о град: ПАР ТИ ЗАН –БО РАЦ

3:0

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не
Б. Па лан ка: ПА НО НИ ЈА – ОД БОЈ КА 013 3:0

Ко шар ка
ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Пан че во: ТА МИШ –РАД НИЧ КИ

85:81

ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА
Ко вин: РАД НИЧ КИ – КРИС КРОС

69:60

ДРУ ГА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –ШИ МА НОВ ЦИ 88:74
Б. Н. Се ло: БНС–ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР
62:80

Фуд бал
СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Н. Па зо ва: РАД НИЧ КИ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 1:0
Пан че во: ДИ НА МО 1945 – ОМЛА ДИ НАЦ
2:0
ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Омо љи ца: МЛА ДОСТ –ПРО ЛЕ ТЕР

4:1

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Б. Н. Се ло: СЛО ГА – Ц. ЗВЕ ЗДА
Стар че во: БО РАЦ – ЈЕ ДИН СТВО (К)
Уљ ма: ПАР ТИ ЗАН –ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА
Гре бе нац: ВУЛ ТУ РУЛ –СТРЕ ЛА

3:1
3:1
7:3
0:1

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”
Пан че во: МУН ДИ ЈА Л–У НИ РЕА
Из би ште: ПО ЛЕТ –ГЛО ГОЊ
Са мош: ПО БЕ ДА –МЛА ДОСТ

3:3
2:2
2:5

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”
Мра мо рак: ПРО ЛЕ ТЕР –ДО ЛО ВО
Ба ва ни ште: БСК – С. ТА МИШ
Гај: ПАР ТИ ЗАН –БУ ДУЋ НОСТ

2:2
0:6
4:0

ШАХОВСКИ КУТАК

Mees
8
7
6
5
4
3
2
1
A

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лф8)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДАНИ ОБЕЛЕЖЕНИ ПОРАЗИМА

Контакт

Цеље сигурно у СЕХА лиги

Уторак, 17. октобар. Рукометни дан у
нашем граду. Дан када је у Хали спортова на Стрелишту гостовао бивши
првак Европе. На програму је било
шесто коло регионалне СЕХА лиге.
Рукометаши Динама угостили су словеначко Цеље, тим богате традиције,
клуб чије се име с поштовањем изговара широм Старог континента... Био
је то још један истински спортски
празник у Панчеву, јер не догађа се
често да екипе таквог реномеа гостују на обалама Тамиша.
Динамо је и на овај мегдан изашао
са жељом да остави што бољи утисак,
јер је од самог почетка било јасно да је
разлика у квалитету двају тимова
огромна. Цеље је предводио наш суграђанин, феноменални Лука Митровић,
а за словеначки тим су, међу осталим

затресао мрежу Цеља за 2:3. А онда је
кренула словеначка машинерија...
Некадашњи првотимац Динама, а
сада једна од ударних песница Цеља,
Лука Митровић, решетао је мрежу
свог бившег клуба, па се предност
гостују увећавала из минута у минут.
Крајем првог полувремена износила
је и десет голова, да би се на одмор
отишло с резултатом 11:20.
Наставак сусрета донео је много
бољу, агресивнију и чвршћу игру
„вукова с Тамиша”. Милан Мирковић, Јован Стојановић, Лука Јовановић, Милош Баруџић и Павле
Бандука ефектним головима приморали су тренера Цеља да затражи
тајм-аут, јер се Динамо приближио на
четири гола „минуса” (18:24). Био је
то период одличне игре момака које
је на овој утакмици као капитен предводио Миљан Буњевчевић. На жалост
бројних навијача, било је и неколико
пропуштених „зицера”, па је пропала
прилика да Словенци буду озбиљније
угрожени. Цеље је успело да одбије

сјајним рукометашима, наступили и
тренутно најефикаснији стрелац Лиге
шампиона Европе Зига Млакар, као и
Данијел Душебајев, син легендарног
играча Таланта, а сада тренера Хилцеа. То је још један доказ квалитета
Рукометног клуба Цеље, будући да је
Талант Душебајев, коме су сва светска
рукометна врата широм отворена,
одлучио да сина повери словеначким
стручњацима...
Дилеме око победника није било,
фаворит је оправдао своју улогу и није
дозволио никакво изненађење у Панчеву: Динамо–Цеље 26:37 (11:20).
Словенци су повели с 0:2, а онда је
у четвртом минуту Милан Мирковић
смањио њихову предност, да би 240
секунди касније и Павле Бандука

напад захукталих Панчеваца, на два
минута искључен је Баруџић, па су
гости бројчану надмоћ искористили
да врате високу предност. Од тог 40.
минута неизвесности и узбуђења
више није било. Рукометаши Цеља су
искусно, без великих проблема, утакмицу привели крају и наставили трку
за водећим Вардаром на табели СЕХА
лиге.
– Драго ми је што сам поново у
Панчеву. Хвала публици на срдачном
дочеку. Реално, мислим да је коначан
резултат превисок – рекао је на конференцији за новинаре одмах после
утакмице првотимац Цеља Лука
Митровић.
Панчевачка публика је још једном
положила испит. Добри познаваоци

Изгубили и ЖРК Панчево,
Јабука и ОРК Панчево

рукометне игре с трибина су аплаузима поздравили противничке играче.
– Опет смо некако плашљиво ушли
у дуел. Имали смо много промашених шанси, што се против тако озбиљног тима као што је Цеље једноставно
не прашта. Имали смо и добре минуте у мечу, али то није било довољно за
изненађење. Идемо даље, настављамо
да радимо, нећемо да клонемо духом.
Хвала публици, која је и овог пута
дошла у великом броју – истакао је
први тренер Динама Иван Петковић.
Пред рукометашима из нашега града је сада мала пауза у СЕХА лиги, а
потом им предстоји тешко гостовање
у Скопљу и меч против званичног
шампиона Европе – Вардара.
Утакмицама трећег кола настављена је првенствена трка за бодове у
Супер Б лиги за рукометашице. После
победе у Краљеву девојке које предводи тренер Марко Крстић на свом
терену угостиле су Кучево, од којег су
изгубиле са 23:26.
Био је то врло узбудљив и неизвестан меч, у коме су се гошће боље снашле и искористиле све грешке у игри
домаћег тима. Иако је Кучево на
полувреме отишло са четири гола
предности (11:15), слика на терену се
у наставку меча знатно изменила.
Панчевке су ухватиле прикључак, заиграле су много боље и успеле су чак
неколико пута да се приближе на само
гол заостатка, али када је требало да
„преломе” утакмицу – нису имале снаге.
Панчево је играло у саставу: Михаела Хучка, Јована Рикановић, Невена
Џелајлија (један гол), Магдалена
Живојнов, Ивана Рупчић (два), Невена Станишковић (један), Драгана
Чакмак (два), Светлана Ничевски
(пет), Тамара Бернардић, Александра
Стефановић, Маријана Трбојевић
(два), Катарина Шуберић (три), Ивана Новаков (пет), Марија Милићевић
(два гола) и Сања Павловић (десет
одбрана, један седмерац).
Прошлог викенда су поразе претрпели и Јабука и ОРК Панчево.
У првој лиги група „Север” Јабучани су гостовали лидеру у Мокрину и,
иако су остали без бодова, били су
равноправан ривал Црвеној звезди.
ОРК Панчево је претрпело први
пораз у првенству Друге лиге група
„Север”. Наши суграђани су поражени
у Ади од Потисја с 31:30, па сада заузимају треће место на табели, са
истим бројем бодова као и првопласирана Славија и другопласирани Сомбор, али са слабијом гол-разликом.
А. Живковић

Ствараоци често користе реку као метафору за живот.
Кажу да теку и река и живот.
Да се све оно што водоток носи, може упоредити са искуствима човека нагомиланим на путу од рођења до смрти.
Да је растиње крај речног корита исто као и оно што човек
научи: ту је, додуше може да се мења, али нестаје тек пошто се
река улије у море или се живот заврши.
Природа уме да буде инспиративна; човек не сме да изгуби
контакт, додир с њом.

Речима
Весло уме и на симболичкој равни да представља средство неопходно да би се пловило.
Кроз године и искуства, са (са)знањима.
О отпорима на које наилазиш, о таласима што их ствараш, о
мирном мору и бури, о дестинацији...
О људским односима: зар се не каже да те је превеслао онај
што те је преварио?
Свака фотографија може и треба да се опише својим речима,
оним што те у одређеном тренутку заокупе.

С најближима
Скоро да нема нерешивих проблема када си с најближима.
Понекад, ипак, мораш да се измакнеш, да будеш сам, да те преиспитивање сопствености, односно извучена схватања и закључци
одведу назад, тамо где би требало да јеси, одакле си се померио.
Дешава се да то за повратак највећим вредностима није
довољно.
Тада преостаје тишина. Она што треба да има тенденцију да
се претвори у мир.
В. Ђурђевић
С. Трајковић
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КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Стефан
Станижан,
гимназијалац:
– Изаћи ћу мало с
другарима и ићи на
фудбалски тренинг.
Такође, провешћу
време у кругу породице,
пошто имамо
традиционални
недељни ручак.

Лука Карић,
гимназијалац:

Милица Милекић,
балерина:

– Морам да учим
да поправим оцене.
Припремам се за
факултет, планирам
да упишем право.

– Учествоваћу
на отварању
Музеја савремене
уметности
у Београду.
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