ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ
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цена 40 денара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 26. ОКТОБРА 2018.

Број 4787, годино CL
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ЈОШ ЈЕДНА НАДА ЗА „АЗОТАРУ”

ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДЛАЕЕ БАНКРОТ?
Уколико неко од
поверилаца поднесе план
реорганизације, фабрика
наставља рад
„Азотара” је добила још једну шансу
да преживи и да настави рад, иако је
изгледало да јој више нема спаса.
Уколико неко од стечајних поверилаца те фабрике (ЈП ЕПС, ЈКП „Хигијена” из Панчева, „Промист” д. о. о. и
„Импулс хемија” д. о. о. из Новог Сада и „Еликсир” из Прахова) до истека
предвиђеног рока поднесе план њене
реорганизације, она неће банкротирати, већ ће наставити рад. У супротном, уколико плана не буде, банкрот
„Азотаре” биће неизбежан.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА

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

Ово је одлучено на првом поверилачком рочишту за „Азотару”, које је
одржано у понедељак, 22. октобра, у
Привредном суду у Панчеву. Судија Ненад Унчевић, портпарол тог суда, тим
поводом је дао изјаву за „Панчевац”.
– На том рочишту су бирани органи сте чај ног по ступ ка, кон крет но
Скупштина поверилаца, а за њеног
председника је изабран „Србијагас”.
Та компанија није могла да уђе у петочлани Одбор поверилаца „Азотаре”, који је такође изабран, зато што
је тзв. повезано лице. На рочишту се
гласало о томе да ли ће „Азотара” ићи
у банкротство, или ће се сачекати да
прође предвиђени рок од 90 дана од
отварања стечаја фабрике да би се
видело да ли ће неко од поверилаца
поднети план њене реорганизације.
Уколико после предвиђеног рока плана не буде, следи банкротство – изјавио је Унчевић.
На првом поверилачком рочишту
за „Азотару” изнет је податак да је
вредност те фабрике 11,9 милијарди

динара, а да су њене обавезе 24,6 милијарди. Након тога, због те драстичне разлике, предложено је да се одмах прогласи банкрот „Азотаре” и
обављено је гласање. Међутим, ниједан од присутних представника поверилаца није гласао за банкрот.
Подсећамо, Привредни суд у Панчеву отворио је стечај „Азотаре” 14.
септембра, на предлог Министарства
привреде, због, како је образложено,
презадужености те фабрике. Том приликом је одлучено да Агенција за лиценцирање стечајних управника буде
стечајни управник „Азотаре”, а да 22.
октобра буде одржано прво поверилачко рочиште за ту фабрику, на коме ће бити изабрана скупштина поверилаца. Заказано је и рочиште за
испитивање потраживања према „Азотари” и одлучено је да оно буде одржано 18. марта идуће године.
Највиши органи наше државе су
протеклих година били у потрази за
могућим стратешким партнером „Азотаре”, а до предлога за покретање њеног стечаја био је актуелан позив Министарства привреде потенцијалним
инвеститорима за достављања писма
о заинтересованости.
Подсећамо, министар рударства и
енергетике Александар Антић изјавио је да је стечај „Азотаре” био неминован. Он је додао да се, и поред
свих покушаја да се повећа њена ефикасност и смање трошкови улазних
сировина, није успело у томе да „Азотара” оствари позитивне пословне резултате. Додао је да је такво стање водило повећању задужености, неостваривању „Унапред припремљеног плана реорганизације” и сталном расту
губитака.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Има ту нешто...
Последњег дана прошле године у Београду је ухапшен, а два дана
касније и притворен Данијел К., бивши припадник „Неви силса”,
ултратајне и специјалне америчке јединице задужене за ликвидацију америчких непријатеља и политичких противника.
Ова информација дошла је „као кец на десет” „Информеру”, „Куриру” и „Српском телеграфу.” Одмах су почели да се баве овом темом и
да спекулишу откуд некадашњи амерички маринац у Београду.
Писци текстова у тим листовима били су убеђени у то да се он обрео у Србији по задатку, односно да је дошао код нас да би убио неког (с обзиром на то да је на пиштољу „дуга деветка” који је наша
полиција пронашла код њега био обрисан серијски број). После тога
би сигурно одмах нестао из Србије и вратио би се назад у Америку.
Онда је почело погађање ко је тај за кога је у Србији био заинтересован овај Американац.
Након тога њему је одређен тромесечни притвор, а убрзо је у вези
са овим случајем ухапшено неколико наших суграђана с проблематичним биографијама и полицијским досијеима. Онда је завладала
тишина и наши медији су престали да се баве овим случајем.
Тако је било све до пре неки дан, када је „Блиц” објавио текст познатог америчког интернет портала „Баз-фид”. Њихови новинари
пронашли су фирму за коју је радио Данијел К. и њеног газду, а они
су им испричали много тога занимљивог. Испоставило се да је власник фирме бивши израелски обавештајац који ради „по уговору”, а
његови „запослени” обављају ликвидације ортодоксних исламиста
који имају блиске везе с терористима и тероризмом.
О Данијелу К. и разлогу за његов долазак у Србију није хтео да каже ни реч, али је рекао да је почетком ове године и он боравио у Србији. Није рекао зашто, већ је додао само да је „чуо доста тога о Аркану и да га поштује”.
Након његове „приче” случај Данијела К. је још загонетнији него
што је изгледало. Иначе, он и неколико ухапшених наших држављана и даље су у притвору, а засад, после толико времена, терете се само за недозвољен промет, држање и ношење оружја! Прави разлог
за долазак Данијела К. у Србију и даље је мистерија, која је још већа
после изјаве његовог послодавца за „Баз-фид”. Што би се рекло, има
ту сигурно нешто, само шта?

***
У недељу, 21. октобра, Радио-телевизија Србије почела је премијерно да приказује још једну серију из свог драмског репертоара. У питању је остварење настало по првом и најнаграђиванијем роману
Добрице Ћосића: „Корени”. Поред одлично комбиноване глумачке
екипе, пажњу привлачи тема, која се назире већ из прве епизоде –
политика.
После сат времена, колико је трајала прва епизода, јасно се наслућује да ће у основи расплета у наредним причама бити сукоб оца
Аћима и сина Вукашина и цепање породице Катић, главних јунака
„Корена”, због различитог политичког опредељења њених чланова.
Њихов рат отишао је толико далеко да је Аћим, глава породице Катић, који у првој епизоди први пут види сина Вукашина након дужег
времена, одмах решио да га се одрекне, чим је чуо да намерава да се
ожени девојком чији је отац другачијег политичког опредељења.
И заиста, колико пута је припадност различитим политичким партијама и симпатисање различитих политичких лидера у Србији било повод за свађе, као и „пуцање” рођачких, пријатељских, породичних и кумовских веза? Може ли се заборавити да су политика,
нејединство и неслога српске коби од давнина и да су еволуирале у
Другом светском рату, током братоубилачког рата? Колико је само
тада било случајева да је у једној кући било и четника и партизана?
Једно је извесно: серија „Корени” тек је почела и сигурно ће у
преосталих девет епизода бити још доста разлога за гледање. Ако
ни због чега другог, пратите је због одличне режије и сјајних улога
Жарка Лаушевића, Слободе Мићаловић, Даре Џокић, младог Радована Вујовића (Рис из серије „Војна академија”), Ненада Јездића и
других.

ФОТОГРАФИЈА Спремно оа жмурке.
У центру града, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

ПАНЧЕВЦИ НИСУ ПИТАНИ
О КАРБАМИДУ 2
Градити или не погон Карбамид 2 –
била је једна од доминантних тема
„Панчевца” број 3666, објављеног 28.
марта 1997. године. Изградњи те фабрике се јавно успротивио еколошки
активиста Иван Зафировић. Он је на
седници градске скупштине изјавио
за говорницом да „грађани Панчева
нису ни благовремено обавештени, а
ни питани за мишљење о изградњи
нове фабрике”.
Након дуже дискусије одборници
су се сагласили да би требало добро

ско решење је убрзо пронађено: за вршиоца дужности главног и одговорног
уредника „Панчевца” изабрана је Србијанка Ивковић, дотадашњи дугогодишњи лектор у „Панчевцу”.
Наш лист је у броју 3666 писао и о
изузетно великим кашњењима у исплати државних принадлежности као
што су дечји додатак, породиљска накнада, борачко-инвалидска заштита,
социјална помоћ и друге врсте помоћи. Исплате тих накнада су касниле
од пет месеци па до годину дана, а
држава је на име тих давања (све је
ис пла ћи ва но из др жав ног бу џе та)

извагати разлоге за изградњу и против изградње Карбамида и тек након
тога донети коначну одлуку. Прихваћен је закључак да се пре коначног
става испита и да ли су иницијатори
изградње новог погона „Азотаре” прибавили све неопходне дозволе надлежних за почетак тог посла.
Једна од тема у извештају са седнице Скупштине, који је заузео скоро
целу прву страну тог броја нашег листа, били су проблеми у обезбеђивању довољне суме новца за попуњавање градског буџета. У тексту је указано
на то да преусмеравање новца из републичког буџета у градски не иде
онако како би требало и да то није
чудно, с обзиром на то да је панчевачка власт тада била у рукама опозиције, а републичка под контролом
социјалиста.
На првој страни нашег листа објавили смо још једну тада важну информацију: уместо Мирјане Ћурчин
и Александра Малушевића, главних
уредника Радио Панчева и РТВ Панчева, за новог главног и одговорног уредника Јавног радиодифузног предузећа
РТВ Панчево (како се тада звала локална медијска кућа) једногласно је
именована Офелија Бацковић.
Смена је било и у нашој кући. На
седници Управног одбора „Панчевца”
одржаној 26. марта дотадашњи главни уредник нашег листа Војо Кркобабић поднео је неопозиву оставку. Како
је написао у образложењу, она је мотивисана његовом жељом да „новоименовани Управни одбор има потпуно отворени простор у проналажењу
најбољег кадровског решења за избор
новог главног уредника”. Ново кадров-

дуговала Панчеву више од двадесет
милиона динара.
М. Глигорић
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ДРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КРОСУ

АТЛЕТСТИ СПЕТТАТЛ У ПАНЧЕВУ
АК „Панонија”
организатор великог
догађаја
Спортски крем
у нашем граду
У суботу, 27. октобра, Панчево
ће бити домаћин врхунским
атлетичарима из целе Србије.
Челници Атлетског савеза наше земље су још почетком године доделили организацију
појединачног и екипног Првенства Србије у кросу, као и
државног шампионата за ветеране, АК-у „Панонија” из нашег града, који ће овај спектакл организовати уз подршку
Спортског савеза нашег града
и Града Панчева.
Ово такмичење је уједно и изборно за репрезентацију Србије
у атлетици, а право учешћа ће
имати сви они који желе да се
пласирају на балканско и европско првенство у кросу.
Велика атлетска манифестација у нашем граду биће одржана у насељу Котеж 2, на пољанама поред робне куће „Симпо”, где ће бити постављена и
бина с LED екраном, а водитељ програма биће Радослав
Симић, новинар РТС-а. Тракама ће бити обележена траса трке у дужини од 1.000 метара, а
биће постављене и стартна и
циљна капија.
Панчево ће на овом такмичењу представљати атлетичари

„Паноније”, „Динама” и „Тамиша”, а сва три клуба имају
врхунске такмичаре у кросу.
Екипу домаћина предводи у
атлетским круговима веома цењени тренер Саша Стојиловић,
рекордер у дисциплини на 800
м, с једним од три најбоља резултата на просторима бивше
Југославије. У Војводини већ
32 године нико није надмашио
његов резултат.
Циљ организације овог такмичења јесте промоција атлетике и здравог начина живота
деце и одраслих, као и стварање услова за изградњу атлетске стазе у Панчеву, за којом
велику потребу имају не само
атлетски већ и остали спортски колективи у нашем граду.

На кросу ће се појавити атлетичари из целе Србије и биће
одржано осамнаест трка у свим
категоријама, почев од млађих
пионира, преко јуниора, до се-

ниора и ветерана, а на крају ће
се представити и они најмлађи. Највећа звезда панчевачког кроса биће атлетичар из
Новог Пазара Елзан Бибић, јуниорски првак Србије на 1.500
и на 5.000 м и тренутно најбољи европски атлетичар на дистанци од 300 м, с резултатом
7,51. На самом такмичењу, као
гости, појавиће се и селектор
репрезентације Србије Слободан Поповић, селектор јуниорске и сениорске репрезентације Един Зуковић, бивши европски шампиони Драган Здравковић и Вера Николић, некадашњи олимпијац Ђани Ковач,
председник АСВ-а Ненад Милинков, први човек АК-а „Војводина” Ференц Камаси, председница Атлетског савеза Београда Александра Рус Глигић,
шампион у скоку увис Драгутин Топић и многи други.
Такмичење почиње у 10 сати.
А. Живковић

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА ГРА ЂА НЕ
Организатори овим путем моле грађане који живе у насељу
Котеж 2 да уклоне своја возила с паркинга код мини-пијаце,
јер је тај простор потребан за паркирање гостију који долазе из удаљених крајева Србије, као што су: Прилужје, Рашка, Нови Пазар, Бор, Зајечар...
Уједно, позивају се сви суграђани да као гледаоци
присуствују у што већем броју, да помогну тако што ће поштовати обележен простор и да не улазе на саму стазу, а на
лицу места ће бити и редарска служба која ће грађанима
давати све потребне информације.

У ДЕТАК, 26. ОКТОБРА

ТРИНАЕСТА „ГЛОГОЊСКА ЈЕСЕН”

Испред Гимназије
ништа страшно

Све у знаку купуса

Ако у петак, 26. октобра, између 13.15 и 13.45 видите гужву, полицију, ватрогасце и
хитну помоћ на платоу испред
Гимназије „Урош Предић”, не
брините, у питању је само показна вежба.
Тог дана ће, наиме, ватрога сно-спасилачкa службa,
саобраћајнa полицијa, Службе
хитне медицинске помоћи и
екипе прве помоћи Теренске
јединице Црвеног крста Панчево, у сарадњи са Саветом за
безбедност саобраћаја града
Панчева, ЈКП-ом „Хигијена” и
Рециклажним центром Панчево, удруженим снагама представити ситуацију какву често
можемо видети и у реалном
животу – саобраћајну несрећу
и начине исправног реаговања
различитих служби када се она
догоди.

Ова активност реализује се
у оквиру пројекта „Прва помоћ
– свуда за свакога”, који је подржао Град, а његов циљ је вршњачка едукација уз помоћ
иновативних метода. Посматрачи ће том приликом моћи
да виде на делу различите службе у симулацији саобраћајне
несреће – од обезбеђивања места удеса и хаварисаног возила, преко евакуације повређених, до транспорта особа чије
је стање најкритичније до медицинске установе.
Заинтересовани ће након тога имати прилику да на штанду Црвеног крста поразговарају са учесницима вежбе, да науче неке од основних мера пружања прве помоћи и да се информишу о томе како могу да
се прикључе организацији Црвеног крста.
Д. К.

ИДУЋЕГ ВИКЕНДА У ОРГАНИЗАЦИЈИ „ФЛЕКСА”

Светски куп у фитнесу
и боди-билдингу

Пан че вач ки Фит нес клуб
„Флекс” при ре ди ће по но во
Светски куп у фитнесу и боди-билдингу идуће суботе, 27. октобра, у дворани Културног центра Панчева.
Свечано отварање манифестације под оригиналним називом „World Goldеn Cup” заказано је за 16 сати, a у надметањима у бројним дисциплинама, поред спортиста из

Србије, учествоваће представници великог броја земаља.
Спектакуларну ревију беспрекорно извајаних тела, поред „Флекса”, организоваће и
Савез за боди-билдинг, фитнес, боди-фитнес и аеробик.
Улаз на све програме је бесплатан, а додатне информације могу се добити на телефон
063/23-99-36.
Ј. Ф.

Тринаести Дани повртара „Глогоњска јесен” биће приређени у
недељу, 28. октобра, у Глогоњу.
Већ око 8 сати на тамошњем
платоу испред Цркве Светог
Петра и Павла почеће продајна изложба поврћа. Као и увек,
у фокусу ће бити купус, чија
цена ће тог дана бити промотивна, а биће могуће пробати
и јела од те биљке с месом.
Свечано отварање манифестације планирано је за 10 сати, на кон че га ће усле ди ти
пригодан културно-уметнички програм, који ће заједнички организовати Дом културе,
Основна школа „4. октобар” и
КУД „Веселија”, а гостоваће и
фолклораши из Опова.
И ове године биће организован избор највећег купуса. Први критеријум је тежина, а други обим. Победник ће бити проглашен око поднева на лицу
места. Удружење жена „Гло-

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

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

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

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

гоњке” и још десетак сродних
организација из околних места припремиће бројне специјалитете, пре свега оне од купуса, а биће изабрана најбоља
пита од тог поврћа.
Ј. Ф.

У НЕДЕЉУ, 28. ОКТОБРА

Изложба ситних
животиња
Друштво одгајивача расне живине, голубова, кунића и птица
из Панчева у недељу, 28. октобра, приредиће своју традиционалну берзу са изложбом ситних
животиња. Најважнији догађај ће
ипак бити „специјалка” перикера и панчевачког голуба пануке.
Као и сваке године, место
дешавања биће двориште Пољо при вред не шко ле „Јо сиф
Панчић” (Новосељански пут
31), 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.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Организатори моле све учеснике ове традиционалне манифестације да не доносе зако ном за шти ће не при мер ке
птица и да не тргују њима.
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.

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

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

Перник и Панчево
ускоро побратими

Петак, 26. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ПРЕДЛОЖЕН БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019,
СТВОРЕНА МРЕЖА ОСНОВНИХ ШКОЛА
Тежино косе већо од
четири и по
милијорде диноро
У норедних осом
годино Пончево ће
протити розвојне
основношколске
прогроме у Србији

Сородњу иницироо
омбосодор Републике
Бугорске у Беогроду
Вјара Церовна, градоначелница Перника из Републике Бугарске, и Саша Павлов, градоначелник Панчева, потписали
су 19. октобра Меморандум о
сарадњи између два града. Павлов и члан Градског већа задужен за културу и омладину
Немања Ротар, на позив градоначелнице, боравили су у
Пернику поводом прославе Дана општине, па је том приликом свечано потписан Меморандум, који представља први
корак ка братимљењу Панчева
и Перника.

Сарадњу двају градова иницирао је амбасадор Републике Бугарске у Београду Његова екселенција Ратко Влајков,
пред ло жив ши бра ти мље ње
Панчева и Перника, јер се ради о два града са сличним демо граф ским, еко ном ским,
кул тур ним, ге о граф ским и
другим критеријумима за успостављање обострано корисне сарадње.
У Пернику живи преко 70.000
људи, што га чини највећим
градом у западној Бугарској по
броју становника. Има добар
геостратешки положај, богату
културу, економске и туристичке потенцијале, а у њему су се
родили многи чувени бугарски
спортисти.

КОНЦЕПТ
Никаквог вешања у Србији неће бити. Последњи који су то
радили су немачки окупатори и с гнушањем се тога сећамо.
То није и никада неће бити политика „Двери”.
(Бошко Обрадовић, председник покрета „Двери”,
у изјави за „Танјуг”, 18. октобар)

***
Претње вешањем које је посланик „Двери” Срђан Ного упутио председнику Вучићу и премијерки Брнабић не представљају политику Савеза за Србију. Осуђујем његову изјаву јер
је њоме утицао да неко поверује да Савез шири мржњу и позива на убиство државних функционера, што је сасвим супротно нашим програмским начелима.
(Драган Ђилас, један од оснивача и лидера Савеза
за Србију, „Блиц”, 19. октобар)
***
САД су за сваки споразум између Београда и Приштине који
је свеобухватан, може да буде примењен и за који лидери
Србије и Косова верују да би могао да добије подршку обају
народа. Ми вам дајемо простор, а на вама је да разрадите то.
Не цртамо црвене линије – ово може, ово не, али смо јасно
рекли обема странама да САД немају бланко чек. Желимо да
видимо шта је могуће постићи и да ли то може да се подржи.
(Кајл Скот, амбасадор САД, у изјави након „Београдског
безбедносног форума”, „Курир”, 18. октобар)
***
Свесни смо забране коју је УЕФА наметнула „Звезди” и знамо да они не смеју да продају карте својим фановима. Међутим, без обзира на то, на стадиону „Ливерпула” и око њега
биће знатно присуство наше полиције, а сарађиваћемо и са
српским колегама. Морамо да обезбедимо гледаоцима могућност да мирно одгледају утакмицу са „Звездом”, без тензија на трибинама, као и да буду безбедни док буду ишли ка
стадиону, на утакмицу и одлазили кући после њеног завршетка.
(Пол Вајт, функционер енглеске полиције, главни за
обезбеђивање фудбалске утакмице „Ливерпул” – „Црвена
звезда”, у изјави за портал „Ливерпул ехо”, 19. октобар)
***
Oдбојка је најколективнији од свих колективних спортова.
То је увек екипа. Морам овом приликом да им честитам,
овако јавно, на томе што нико oд њих није тражио никакав
специјалан статус. Сви су били подређени колективу. Имамо
једну Тијану Бошковић, проглашену за најкориснију играчицу, која је једна предивна особа. Међутим, није једина, све
играчице су такве. Због њихових психолошких квалитета та
екипа делује онако јединствено, наравно уз заслуге тренера
и других чланова стручног штаба.
(Председник Одбојкашког савеза Србије Зоран Гајић
у изјави за РТС, 22. октобар)

Градски већници су на састанку одржаном 23. октобра утврдили Предлог одлуке о буџету
Града Панчева за 2019. годину
и упутили га Скупштини града
на разматрање и доношење.
О градској каси је говорио
заменик градоначелника Предраг Живковић.
Меморондум о фисколној
стротегији
Он је најпре истакао да се примењује процедура као и прошле године јер је постојао приговор Државне ревизорске институције у вези с буџетским
календаром, а потом је додао:
– До 1. августа послали смо
лимите свим буџетским корисницима, а месец дана касније
добили смо одговоре. То смо,
наравно, ставили у оквире рачунајући и инфлацију од 2,9
одсто, колико се очекује за наредну годину. Укалкулисали
смо и приходе за првих девет
месеци 2018. Укупан буџет према овој првој верзији износи
готово као претходне године –
мало више од четири и по милијарде динара. Крајем децембра ћемо усвајати укупан буџет, примања и приходи биће
негде око 5,2 милијарде, па ћемо тако дефинисати и буџет за
2019. Ту, наравно, нема средстава од кредитног задужења
којима ћемо финансирати један део инвестиција, као ни текућих и капиталних трансфера из Републике и Покрајине,
којих ће сигурно бити.
Живковић је напоменуо и то
да је процењено да се око 500
милиона динара неће утрошити из овогодишње касе, па ће
бити и пренетих средстава. Он
је нагласио да се овај документ
неће наћи на седници локалног парламента без ревидирања, односно да ће тема постати оног тренутка када Влада
Републике Србије буде издала
меморандум о фискалној стратегији и упутство за 2019.
Другу тачку дневног реда образлагала је чланица Градског већа Татјана Божић, која је задужена за образовање. Радило се о
припреми материјала за Скупштину града, која треба да донесе одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији града. Она је навела да
се основно образовање и васпитање остварује у деветнаест основних школа, те у по једној балетској и музичкој школи, као и у
по једној за одрасле и за образовање ученика са сметњама у развоју и са инвалидитетом.
Нове мере политике
зопошљовоњо
У акту стоји просторни распоред свих школа.
– Морам да нагласим да ће
у наредних осам година Град

Панчево пратити развојне програ ме и про јек те у ве зи са
основним образовањем на територији Србије и по потреби
учествовати у њима. На локалном нивоу континуирано ће се

На ИокаИном нивоу
континуирано ће се
анаИизирати
друштвеноекономска
и демографска
кретања, па ће се
вршити евентуаИна
ускИађивања.
анализирати друштвеноекономска и демографска кретања, па
ће се вршити евентуална усклађивања – рекла је Татјана Божић.
Већ усвојене допуне Локалног акционог плана за запошљавање за 2018. годину доживеће нове промене. Додате
су нове мере активне политике запошљавања: смањење сиромаштва кроз могућност запошљавања Рома у сарадњи са
организацијом „Хелп”. Радиће
се и на упошљавању теже запошљивих лица кроз студентску праксу и помоћ за покретање сопственог бизниса.
По том, рас пра вља ло се о
предлогу закључка у вези с приступањем Града Панчева процесу рецертификације у Програму цертификације градова
и општина с повољним пословним окружењем у југоисточној
Европи. То је процес који је
наш град прошао пре четири
године. Маја 2015. године верификована је цела та прича,
па је Панчево постало носилац

ЈОШ ЈЕ ДАН МЕ ГА МАР КЕТ
На седници Градског већа одржаној 19. октобра била је само једна тачка дневног реда. Донет је закључак поводом
предлога Уговора о заједничком припремању односно опремању грађевинског земљишта. То се тиче финансирања реконструкције и доградње атмосферске канализације, јавног
осветљења и саобраћајних површина код малог кружног тока на Котежу 2.
Тамо ће нићи објекат једног познатог трговинског ланца.

цертификата. Критеријуме које успоставља предметни стандард наш град је испунио с 92,3
одсто успешности.
Као сваки стандард, и овај
има свој период важења, па је
неопходно приступити процесу рецертификације, који траје
нешто краће од првобитног, али
подлеже провери десет категорија са шездесет критеријума
и поткритеријума. Наравно, ово
је добровољна одлука локалне
самоуправе и у вези с тим је
градоначелник Павлов добио
писмо од НАЛЕД-а. Трећа едиција овог програма је током
2017. године унапређена, па се
води рачуна и о сарадњи локалне самоуправе и приватног
сектора. Ради се о регионалном пројекту и цертификату.
Трошкови постоје јер се ангажују компетентна стручна лица, а у овом случају треба да се
покрију у оквиру чланарине у
НАЛЕД-у, у две календарске

године, 2019. и 2020. Град неће имати додатне трошкове јер
радни тим не прима накнаду.
Процес цертификације стајао
је 10.000 евра, а нови ће коштати једнако толико. Овај документ је, како је речено, важан за град.
На крају, представник „Урбанизма” је испричао да се продуцентска кућа „Адреналин”
обратила Панчеву како би добила помоћ у вези с реализаци јом сни ма ња ТВ се ри је
„Жмурке” у централном градском језгру. Наиме, први захтев је био да се уклоне два стуба уличне расвете на углу улица Николе Ђурковића и Ђуре
Јакшића, што би продуценти
урадили о свом трошку и потом све вратили у првобитно
стање. Такође, затражено је да
се постави дрво на том углу,
јер се око њега одиграва највећи део фабуле.
Градско веће је гласало за то.

ПАНЧЕВО НА НАЦИОНАЛНОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ

Биће шарено
у „Шареници”

У суботу, 27. октобра, од 9 до
11 сати, у емисији „Шареница” на РТС-у биће представљен
наш град. Заправо, акценат је
стављен на манифестације, које Панчеву не мањкају.
О томе шта је најважније и
најлепше у вези с њиховим ангажовањем, говориће представници „Штрудлијаде”, „Сланинијаде”, „Винаријаде”... Наравно, донеће и своје производе.
Столове ће украсити даме из
„Пануке”, илустратор и карикатуриста Никола Драгаш ће

говорити о својој школи и цртати по студију у Кошутњаку,
а засвираће и гајдаши из Омољице. Биће присутни и џезери, који ће најавити „Џез фестивал”, али и тамбураши из
састава „Банатски кицоши”.
Шарено.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

Петак, 26. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

5

ХРОНИКА

ЋАСКАМО С НОВИМ ИДОЛИМА: АЛЕКСАНДАР ЦИЛЕ ЛЕШТАРИЋ

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ АНЕ МАРИЈЕ ГРБИЋ

„ЈУТЈУБ” – СМИСАО И НАЧИН
ЖИВОТА

„Идоло” о последњо дан

Како из своје собе можеш
да поделиш нешто
с целим светом
Мерило успеха: 400.000
пратилаца
На „Јутјубу”, најпопуларнијој светској
платформи за забаву и размену видео-порука, има простора за свакога.
Ипак, само оригинални, посвећени и
сасвим своји добро пролазе. Када
имаш свој канал, једноставно је измерити сопствену снагу: број супскрајбера односно пратилаца једино је мерило. Има ту још нешто – тај број
треба помножити с бар три како бисмо имали реалну слику тога колико
људи зна за тебе. Јер, ту су и родитељи клинаца који „висе” на „Јутјубу”.
Један од најјачих ликова у Србији
у том новом свету је Панчевац Александар Циле Лештарић, за кога зна
барем милион грађана ове земље пошто има 400.000 пратилаца. Е, то се
зове утицај! Зато смо поразговарали
с младићем који је завршио IT академију у Београду и напустио високу
школу за информационе и комуникационе технологије на трећој години како би се посветио „Јутјубу”.
ПАНЧЕВАЦ: Откад си у „Јутјуб”
свету и зашто си пошао тамо?
ЦИЛЕ: На „Јутјубу” сам мало преко десет година. Све је почело када
сам први пут сазнао за „Јутјуб” – било
ми је занимљиво како из своје собе
можеш да поделиш нешто с целим
светом. Направио сам свој налог чим
сам добио брзи интернет. На почетку
је то било зезање, упознао сам доста
странаца. Рецимо, друга из Уједињеног Краљевства сам и угостио двапут
у Панчеву, а следеће године би требало да идем и ја код њега. Крајем
2011. године сам направио канал „Циле СТ”, с циљем да окупим малу групу људи с којима ћу моћи да причам
о технологији, а и свакако сам волео
мултимедију, тако да ми се то све лепо поклопило. Нисам ни сањао да ће
то доћи до ових бројки данас.
• Број субера и хостовање на „Балкан тјуб фесту” је мерило успеха. Да
ли се осећаш успешним у тој причи?
– Управо сам прешао број од 400.000
пратилаца на „Јутјубу”, тако да се свакако осећам успешним. То је огроман број, поготово за канал којем је
главна тема технологија. Осећам се
успешним и што се тиче БТФ-а: пре
четири године сам дошао на идеју да
позовем све јутјубере и да направимо
скуп; тада је, неочекивано, дошло преко 1.500 људи, што је било поприлично

страшно с обзиром на организацију –
нисмо имали обезбеђење нити било
шта друго. Из тога се родила идеја за
организовани скуп. Прво смо направили мали ивент у „Делта ситију” у
Београду, а толико је људи дошло да
је обезбеђење морало да затвори шопинг центар! Сматрам да ми је и БТФ
успешан пројекат, пошто су нам после првог БТФ-а људи из Центра „Сава” рекли да је то било први пут после двадесет година да је неко тотално напунио велику салу, било је преко пет хиљада посетилаца, а нисмо
никакав маркетинг имали, већ смо
сами позивали људе да дођу.
• Колико су те препознавање на
улици и сликање селфија с тобом променили? Је л’ си нормалан и даље?
– Сматрам да ме то није променило
нимало, чак ми и сами људи шаљу
поруке да ме прате од почетка и да
им је драго што сам један од ретких
који се нису променили. Једноставно
ми је сада постало нормално да ме
неко заустави на улици да се фоткамо. Некада може бити напорно ако
журим некуд или касним, али свакако никада не одбијам.
• Да ли је и у којој мери бити јутјубер озбиљан посао?
– Једном давно сам изјавио да „Јутјуб” није посао, већ начин живота и
сматрам да је то тачно и после свих
ових година. Зато што ја не одем некуд, радим и вратим се кући, него сам
у овоме од кад устанем па док не легнем. Увек може да се смишља нова
идеја, снима, одговара на поруке; ту су
састанци, одржавање друштвених мрежа... Али свакако је озбиљно, сарађивао сам са скоро свим великим именима из света технологије, а бројни про-

фесори редовно пуштају моје клипове
на предавањима. Имам и веома успешне приче мојих гледалаца: рецимо,
дечко из Хрватске, који је направио
прве кораке у фотошопу уз мене, прошле године је победио на конкурсу који је објавила НАСА за неко графичко
решење. Увек ми је драго када ми се
неко јави с тако јаком причом, у којој
сам и ја макар мало учествовао. То ми
је доказ да радим велику ствар.
• Има ли зависти између вас неколико десетина успешних тјубера и како то „пеглате”?
– Не бих рекао да је то завист, али
свакако се дешавају свађе. Лично нисам баш нешто у томе, а свакако увек
волим да то међусобно решавамо очи
у очи. Али, нажалост, неки се одлуче
да то све раде јавно, па се редовно дешавају „драме”, како их популарно
сви називају. То блати целу „Јутјуб”
причу, али на гледаоцима је да изаберу да ли ће гледати нешто што је
квалитетно.
• Шта би клинцима који крећу с
„Јутјубом” препоручио да раде?
– Само треба радити оно што волиш. Ако кренеш с циљем да зарадиш или да постанеш познат, нећеш
успети.
С. Трајковић

У дворани „Аполо” Дома омладине
у петак, 19. октобра, одржана је промоција књиге „’Идоли’ и последњи
дан” Ане Марије Грбић. Разговор је
водила Јасмина Топић, а о значају
„Идола” за домаћу музичку сцену и
књизи младе ауторке говорио је Петар Јањатовић, новинар и рок критичар.
Ауторка Ана Марија Грбић је након вишемесечног истраживања и
интервјуа с већином чланова Вокално-инструменталног састава „Идоли”, али и с музичким продуцентима, критичарима, фотографима и
музичарима, саставила ову књигу
као низ аутентичних сведочанстава.
У овом делу налазе се њихова сећања, утисци и анализе феномена „Идола” и друштвенополитичког контекста који их је окруживао и делом
обликовао. Поређани су хронолошки, од првог до последњег дана
њиховог постојања.
– „Идоли” су за мене увек били
педесет одсто музика, а педесет одсто поезија. Били смо блиски баш
због текстова, јер их нисам само
слушала, већ сам их читала као песник. Посебно са албума „Одбрана”

и „Чоколада”. Њихова музика је преживела у мојој генерацији јер смо
их ми више идеализовали него они
који су живели у том времену. Чинило ми се да због њихових међуљудских односа нико никада неће
ни написати књигу о њима. С обзиром на то да нисам била актер тог
времена, ја нисам могла да пишем
о искуствима, па сам одлучила да
их интервјуишем како би они испричали своју причу. Мој задатак је
био само да их питањима усмерим
– рекла је Ана Марија Грбић.
Петар Јањатовић је похвалио ауторку коментаром да је књига урађена као документарни филм који
је одлично монтиран. А истакао је
да је посебно интересантно то што
се она заинтересовала за њихову причу с обзиром на то да је рођена две
године након што бенд више и није
постојао.
Након књижевне вечери одржана
је свирка бенда „Идолци”, који је
настао упоредо са стварањем биографије „Идола”. Чине га ентузијасти из издавачке куће „Контраст” и
њихови пријатељи музичари.
М. М.

НАША АНКЕТА
КОЈЕ КЊИГЕ ВОЛИТЕ ДА ЧИТАТЕ?

Романо омољено штово

ДРУШТВО ПРИЈАТЕЉА ЖИВОТИЊА „ЉУБИМЦИ”

Тровање паса о мачака је
кровочно дело
На заиста озбиљан актуелан проблем
указали су нам активисти Друштва
пријатеља животиња „Љубимци”. Ради се о погубној пракси којом неки
наши суграђани „решавају” само њима познате проблеме с комшијама
или уличним животињама.
– Недавно је пронађен бачени отров
помешан са изнутрицама у слепој
улици Марије и Лазара Драгићевића,
у коју се улази из Улице Светозара
Милетића. Том приликом су отровани један власнички пас и непознати
број мачака. Све ово је вероватно било намењено мацама које су се ту настаниле и које неколико људи храни.
Напомињемо да је веома важно да
уколико неко има информацију о починиоцу, мора ово кривично дело да
пријави полицији. То кривично дело
кажњиво је затворском казном до две
године, јер се не ради само о угрожавању сигурности и безбедности животиња, већ и деце и људи који живе
у овом делу града – рекли су нам саговорници из „Љубимаца”.
Иако су све ређи, овакви случајеви
морају бити детаљно истражени и
строго санкционисани како би се остали потенцијални починиоци одвра-

тили од чињења суманутих недела.
Свако ко о овом и другим случајевима тровања има било какву информацију, треба да обавести полицију
на број 192, а она по службеној дужности мора да изврши истрагу и
поднесе кривичну пријаву. Активисти „Љубимаца” додају да грађани

могу позвати и њих како би, евентуално, асистирали у даљем поступку
против починилаца.
С. Т.

С. ПОПОВИЋ

В. СТАНКОВИЋ

Једно од значајних културних дешавања не само у нашој земљи већ и
шире је Међународни београдски сајам књига. Ова регионално највећа
манифестација посвећена књизи бави се промоцијом књижевног стваралаштва и образовања, културном разменом са иностранством и покретањем актуелних књижевних и друштвених питања. Сајам књига сваке
године угости најзначајније домаће
и бројне иностране писце и издаваче, који представљају своја стара издања и актуелну продукцију.
Шездесет трећи Међународни београдски сајам књига одржава се од
21. до 28. октобра. Почасни гост је
Краљевина Мароко, а Ниш је град
чијој ће издавачкој делатности бити
посвећена посебна пажња. Ове године културне установе града Панчева
представиле су се новим издањима
на специјално дизајнираном штанду
који одише духом нашег града.
Питали смо наше суграђане које
књиге они воли да читају и да ли ће
ове године посетити Сајам књига.

М. ВУРДИЋ

С. СТАНКОВИЋ

СМИЉА ПОПОВИЋ, пензионерка:
– Обожавам да читам. Волим лепе
романсе, некада и криминалистичке
романе. Искрено, волим и сада да
прочитам понеку дечју књигу. То ми
је баш гушт. Сетим се детињства. Веома често купујем књиге, имам доста
комплета и појединачних књига. Сада баш планирам да купим књигу Вука Драшковића.
ВЕЛИМИР СТАНКОВИЋ, пензионер:
– Волим да читам све. Читам и
књиге и штампу. Углавном су то неки романи. Имао сам обичај да посетим Сајам књига, али ове године нећу успети да одем. Купујем књиге, а
веома често их и добијам. Када баш
желим да прочитам нешто, умем и
да позајмим књигу од пријатеља.
МИЛЕВА ВУРДИЋ, домаћица:
– Читам када имам времена. Често
нисам код куће, јер путујем у Републику Српску, па кад уграбим неки
слободан тренутак, онда читам. Волим књиге које опуштају, а то су

М. ЈОСОВ

М. ПЕШИЋ

углавном романи. Купујем књиге, али
их и радо поклањам. Имам једну комшиницу која воли да чита, па је то за
њу увек добар поклон.
СЛАВИША СТАНКОВИЋ,
послодавац:
– Слабо читам књиге у последње
време, али моје дете јако воли да чита и сваке године потроши гомилу
новца на Сајму књига. Ја најчешће
читам штампу и морам да кажем да
редовно купујем и читам „Панчевац”.
МАРИНА ЈОСОВ, посластичарка у
пензији:
– Ретко читам књиге, али волим да
прелистам новине.
МЛАЂАН ПЕШИЋ, хемијски техничар:
– Немам нешто времена које бих
одвојио за читање, јер много радим.
Када уграбим слободно време за читање, углавном бирам трилере. Супруга је та која се бави куповином
књига.
Анкетирала Мирјана Марић
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ДРУГИ И ТРЕЋИ ДАН ЏЕЗ ФЕСТИВАЛА

МУЗИЧАРИ СА СВИХ СТРАНА СВЕТА

Др Владимир Филиповић

Земљишта Србије
Република Србија се прости ре на по вр ши ни од
88.361 км2. Пољопривредне површине заузимају просечно 64,6%. Структура пољопривредног земљишта по
основним категоријама коришћења одликује се прилично високим учешћем обра ди вих по вр ши на (око
82%), које заузимају близу
4,7 милиона хектара, од чега је 56% површина у централној Србији, 35% у Војводини, а 9% на Косову и
Метохији (Табела 1).
Пољопривредна земљишта заступљена на територији Србије крећу се у распону од веома плодних, без
ограничавајућих фактора у
пољопривредној производњи (чернозем, гајњача, алувијум), до оних средње и
мале плодности (смоница,
псеудоглеј, семиглеј). Земљишни покривач Србије
одликује се великим бројем
систематских јединица које су настале као последица
разноликости услова постанка и развоја земљишта. На
генезу и еволуцију земљишта
Србије пресудан утицај имали су геоморфолошка грађа
терена – рељеф и његов про-

касти терени јужног обода
Панонског басена којима
припадају Шабачка Посавина и Поцерина, Подриње,
Ваљевска Подгорина, Колубара, Шумадија, Западно
Поморавље, Велико Поморавље, Стиг и Браничево.
Пла нин ско-ко тлин ска
област се одликује хетерогеним геолошким саставом.
Ту област чине следеће орографске целине: Јужно Поморавље, карпатска Србија,
балканска Србија, Власина
и Крајиште, Топлица и Јабланица, ибарско-копаонички крај, Косово с Дреницом
и Стари Влах с Рашком.
У односу према надморској висини, низијски терени (до 200 метара) заузимају око 37% територије Србије. Брдски (200–500 м) и
нископланински појас (500–
1.000 м) захватају приближно исти удео, око 26%, а
планински (изнад 1.000 м)
близу 11%.
У погледу нагиба терена
карактеристично је релативно високо учешће (42,6%)
стрмих и јако стрмих површина (нагиб изнад 30%) на
којима се образују плитка земљишта подложна ерозији и

ЦЕНТАР

КУЛТУРНИ
ПРОМО

ФОТО:

Др Владан Угреновић

Овогодишњи, двадесет први
„Панчевачки џез фестивал” биће одржан од 1. до 4. новембра, у организацији Културног
центра Панчева. У оквиру програма наступиће осам састава
који на најбољи начин репрезентују најновију продукцију
домаћег, европског и светског
џеза.
Фестивал ће отворити два
европска састава: „Cafe Drechsler” из Аустрије (у 20 сати) и
италијански трио „Petrella, Mirra & Rabbia” (у 21.30).
Другог дана фестивала, под
називом „Art of the Trio”, у дворани Културног центра Панчева наступиће састави „Kristоf
Bacsо Triad” из Мађарске (у 20
сати) и „Rudresh Mahanthappa
Indo-Pak” из САД (у 21.30).
Мађарски саксофониста и
композитор Криштоф Бачо парадигматски је пример успешног, модерног, европског џез
музичара. Школован на музичкој академији „Франц Лист” у
својој земљи, образовање је надоградио у Паризу, а потом на
чувеном „Берклију” у САД. Током година формирања остварио је велики број турнеја и
концерата широм Европе, Америке и Јапана. Окушао се у разним стиловима џеза – од правоверног бапа до етно и фанк
утицаја, све до уплива експерименталног звука.
Рудреш Махантапа се карнатском музиком, карактеристичном за јужну Индију, бавио у низу својих пројеката.
Све је почело сусретом са индијским саксофонистом Кадријем Гопалнатом, који га је

ПАНЧЕВА

Наступају музичари
из Мађарске,
Италије, Америке,
Израела и Србије

инспирисао да се позабави односом западњачке музике и
традиције земље порекла. Трио
„Indo-Pak Coalition” настао је
у сарадњи с гитаристом Резом
Абасијем, као и бубњаром Деном Вајсом, у оригиналној фузији модерног џеза, бапа и карнатске музике. Ова постава, активна већ десетак година, проживела је и властиту еволуцију од деби-албума „Апти”.
Трећег дана, у оквиру програма „Jazz Around the World”,
наступиће српско-италијански
састав „Schime Trio Plus One
feat. Enrico Zanisi” (у 20 сати),
затим амерички „Ralph Towner” (у 21.15) и квартет „Oded
Tzur” из Израела (у 22.30).
„Schime Trio” је прави модеран мејнстрим џез бенд данашњице. Све што се од оваквих
постава очекује је ту – надахнути саксофониста у предњој
линији бенда, занимљиве композиције, права размера хардбап традиције, те модерни рит-

мови и украси ритам-секције.
Коначно, трио је отворен за
проширења, па наступа у формацијама „+ 1” или „+ 2”, када
му се придружују пијаниста Сава Милетић и млади саксофониста Растко Обрадовић. На
концерту у Панчеву придружиће им се италијански пијаниста Енрико Заниси, припадник млађе генерације модерног италијанског џеза.
Каријера гитаристе Ралфа
Таунера нераскидиво је повезана са два не нужно супротстављена смера његовог уметничког деловања. Историја џеза га памти као једног од оснивача групе „Орегон”, познате
по комбиновању европске класике, америчких џез хармонија и етно-музике, а и те како
познате и панчевачкој публици која ју је гледала на свом
џез фестивалу 2015. године.
Њихов израз је етикетиран као
популарни world music, док је
седамдесетих био револуцио-

наран, пионирски подухват у
овако органском мешању различитих жанрова. Баш као што
је „Орегон” својевремено антиципирао светске трендове у
третману етно-музике, тако је
и Таунер дочекао да његове соло и дуо формације буду валоризоване на одговарајући начин, те у неку руку нађу место
и у главној струји уметничке
музике, неомеђене жанровским
стегама.
Прича о саксофонисти Одеду Цуру својеврсна је прича о
несвакидашњој џез сцени Израела. О џезерској традицији те
земље мало се тога знало све
до средине деведесетих година прошлог века, када почиње
вртоглав успон неколико музичких генијалаца. Контрабасиста Авишај Коен, па истоимени трубач и његова сестра
кларинетисткиња Анат, пијаниста Јарон Херман, тромбонисткиња Рут Регев... сви они
су афирмацију стекли у Израелу, да би се одатле отиснули
широм света и направили планетарни успех. Заједничко им
је изузетно разумевање америчког начина схватања џеза,
које су прожели суптилним лиризмом и школском виртуозношћу на својим инструментима.
Двадесет први „Панчевачки
џез фестивал” одржава се уз
покровитељство Града Панчева, Министарства културе и информисања Републике Србије
и Покрајинског секретаријата
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, а уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава, Италијанског института
за културу, Аустријског културног форума, „Колегијума
Хунгарикума” и Амбасаде Израела у Србији.

ОДРЖАН ТРЕНИНГ ЗА ПОМОЋНЕ ТУРИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Како искористити природне потенцијале

менљив петрографски састав.
У погледу рељефа Србија
се може поделити на две
велике географске целине,
приближно једнаке површине.
Па нон ску област чи не
пространа равница Војводине и Мачве, ниско Посавље
и Подунавље, као и брежуљ-

непогодна за обраду. Заравњени (нагиб испод 5%) до
благо нагнути терени (5–
10%) чине око једне трећине земљишног простора, а
преосталих 24% простире
се на нагибима 10–30%, чије је коришћење у пољопривред не свр хе усло вље но
предузимањем одговарајућих мера заштите.

ИЗЛОЖБА, ПРЕДАВАЊЕ И КОНЦЕРТ
ВЛАДИМИРА НЕДЕЉКОВИЋА

Историја панчевачке
рок сцене
У фоајеу Културног центра у
петак, 19. октобра, представљена је изложба Владимира
Недељковића на тему историје панчевачке рок сцене,
коју су пратили предавање и
концерт.
На зидовима фоајеа нашле
су се црно-беле фотографије
панчевачких бендова и певача које су везане за фељтоне
и књигу „Хеликоптер на глави – историја панчевачке рокенрол сцене” Владимира Недељковића. Како је он објаснио, овом приликом су први пут приказане фотографије старе од тридесет до шездесет година, али оне не
представљају комплетну историју рок сцене, већ су се овде
нашле само изабране фото-

графије. Продуцент изложбе
био је Владимир Недељковић,
уз помоћ Удружења рок музичара Панчева.

Тренинг за помоћне туристичке делатности одржан је у Панчеву 18. и 19. октобра у организацији Регионалне привредне ко мо ре Ју жно ба нат ског
управног округа. Био је намењен запосленима у медијима,
безбедности, медицини, саобраћају или било којој другој
делатности која није доминантно туристичка, али без које би
успешан туризам био немогућ.
Тренинг је омогућио да се
кроз практичне примере представе пословне вештине које
су неопходне у раду с корисницима услуга односно туристима. Посебан акценат је био
на комуникацији и бизнис алатима, у својству дугорочног унапређивања пословања.

ПРОГРАМ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ И ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Презентација у привредној комори
Привредна комора Србије – Регионална привредна комора Јужнобанатског управног округа
и Регионална развојна агенција јужни Банат приредили су
презентацију под називом „Програм Министарства привреде и
Фонда за развој Републике Србије” у четвртак, 25. октобра, у
сали ПКС–РПК Панчево.
Том приликом се разговарало о јавном позиву за доделу
бесповратних средстава и праву на подношење захтева за
кредит код Фонда које имају
предузетници, микро, мала и

Страну припремила
Специјалан музички гост
био је певач Саша Попаз.

Обука је била посебно дизајнирана за помоћне туристичке
делатности, с обзиром на хетерогеност послова којима се учесници баве. Тренинг је био подељен у три полудневне сесије. Прва сесија првог дана фокусирала
се генерално на туризам и место
помоћних туристичких делатности. Друга сесија је била усмерена на комуникационе вештине и
њихово унапређење, док су кроз
трећу сесију, која је одржана другог дана, сумиране научене технике и то стечено знање повезано је с конкретним туристичким
производом „Еко Тамиш”.
Тренинг је био заснован на
најбољим међународним праксама и широком спектру знања стручњака из ове области.

Мирјана
Марић

средња предузећа и задруге који су регистровани у Агенцији
за привредне регистре. Уз испуњеност услова из Програма,
треба доставити званичне финансијске извештаје за прет-

ходне две године у којима није исказан нето губитак.
Услов који се односи на достављање финансијских извештаја не примењује се на предузетнике који немају обавезу

достављања тих извештаја (предузетници који воде просто књиговодство и предузетници који
паушално плаћају порез).
Средства се одобравају за куповину, изградњу, реконструкцију и адаптацију или санацију пословног или производног
простора, куповину опреме (нове или половне), трајна обртна
средства и набавку софтвера.
Финансијска подршка је у
виду бесповратне помоћи од
20% инвестиционог улагања и
80% из кредита Фонда за развој РС (каматна стопа 1,5%–
3%, у зависности од средстава
обезбеђења).
Јавни позив је отворен док
се расположива средства не
утроше, а најкасније до 31. децембра.
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ОДРЖАНЕ ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ У ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”

ДВЕСТА ГОДИНА ДЕЛИБЛАТСКЕ ПЕШЧАРЕ

ГОСПОДИН ОЛОВКА И ЊЕГОВА
МАГИЈА

Пример добре праксе

Први илустраторски
кораци
Кроз цртеж и игру до
смеха
Ученици и наставници ОШ „Ђура Јакшић” у петак, 19. октобра, угостили су Николу Драгаша, познатог панчевачког карикатуристу и илустратора. Повоо
за вишечасовно оружење била
је жеља аутора оа ооржи неколико ликовних раоионица за
ученике те школе, која припаоа
групи најстаријих васпитнообразовних установа на територији нашег граоа.
– Бивши сам ђак ове школе
и саоа сам као карикатуриста
и илустратор желео оа помогнем ученицима и запосленима. Стога ћу организовати неколико раоионица на којима
ћу оечаке и оевојчице упознати са чарима карикатура и илустрација. Корак по корак, преко геометријских тела, цртаћемо животиње са чијим ликовима малишани оорастају.
Ђаци ће стицати вештине о томе како оа нацртају лавића,
змаја, пингвина, витеза и још
много тога. Иоеја је оа схвате
оа преко јеоноставних геометријских облика могу оа насликају много тога занимљивог, али и оа стекну самопоузоање оа се слобооно изразе –
рекао је Никола Драгаш за наш
лист.
Карикатура је ипак форма
намењена оораслима, али је

Никола оолучио оа је приближи оеци и укаже на њен основни значај – оа нас насмеје и
орасположи. Чињеница је оа
оеца ипак нису оорасла оа схвате озбиљну карикатуру која носи обележје оруштва и времена у којем живимо, оа уоче њену симболику и смисао који
она преоставља. Међутим, панчевачки карикатуриста истиче
оа ђаци јесу мали, али оа и те
како умеју оа виое ону препознатљиву хумористичну страну цртежа и оа је то циљ његових раоионица.
– На раоионици малишани
уче о хумористичком цртежу,
који претхоои карикатури, која
спаоа у рео веома озбиљних
уметничких оисциплина и чији
смисао није само оа прикаже

велики нос и оа насмеје јавност, већ и оа критикује и упозорава. У раоу с оецом акценат
стављам на хумористичан тон
цртежа, то јест на тај препознатљиви стил цртаћа с којима оевојчице и оечаци генерацијама оорастају – рекао је Никола и оооао оа су ове раоионице биле планиране као оео
програма у оквиру „Дечје неоеље”, али оа због пута у Америку он није могао оа их организује (виоети текст „Раоионице карикатуре у Америци” на
страни 12).
На раоионицама је било веома живо и малишани су озбиљно прихватили нову улогу у којој су се нашли. Самостално,
фокусирано и веома пажљиво
мали илустратори и карикату-

ристи су цртали и пратили упутства Госпооина Оловке, тј. Николе Драгаша, који раоионице
воои у костиму основног цртаћег прибора. Уз неколико вештих потеза оловака, из белих
папира, поо оолучним вођством
руку ђака, рађали су се лавови,
змајеви, витезови. Иако слични, пошто су пратили упутства
ментора Николе, цртежи су
имали и лични креативни печат сваког аутора – неком лаву
је реп био чупавији, а неком
оужи.
Све у свему, оеца су била
разорагана и весела и, како кажу, научила су много тога новог и занимљивог, и то не оо
било кога, него оо Госпооина
Оловке.

ИЗАШЛА ИЗ ШТАМПЕ НОВА „ЕКОПЕДИЈА”

Јубиларани број панчевачког дечјег часописа
Секретаријат за заштиту животне среоине Граоске управе Панчева неоавно је објавио оесети број часописа за
оецу „Екопеоија”, посвећеног
заштити прироое и животне
среоине. Вреои напоменути
оа је наш грао први у Србији
ко ји је по кре нуо но ви не са
оваквом тематиком. Основни
смисао овог еко-листа је оа
се основци кроз забаву, игру,
конкурсе и многе оруге зани-

мљиве ствари које ове новине
пружају, еоукују о очувању животног простора. Према речима уређивача, најновији број
„Екопеоије” богатији је рубрикама, има оалеко више саговорника и илустрација и потпуно је ликовно и графички
освежен.
Дечји часопис чији је циљ
оа еколошки описмени панчевачке малишане је бесплатан,
али ће ђаци примерке плаћати

амбалажним отпаоом (пет артикала за рециклажу). Потом
ће ЈКП „Хигијена” тај отпао
оонети у центар за рециклажу
на оаљу прераоу, а школа ће
ообити прописану наоокнаоу.
У новом броју „Екопеоије”
на питања ђака ооговарао је
Млаоен Шарчевић, министар
за образовање у Влаои Републике Србије.

У Новом Саоу је прошле неоеље, у присуству званичника републичке и покрајинске
власти, свечано обележено
овеста гооина пошумљавања
Делиблатске пешчаре. Министар Горан Триван је, честитајући ова века пошумљавања Делиблатске пешчаре, указао оа је реч о значајном јубилеју, како за Војвооину и
Србију, тако и за саму Европу. Како је истакао, Пешчара
је можоа најбоља параоигма
немерљиве штете коју смо као
цивилизација чинили животној среоини небригом, непостојањем свести и ооговорности за животну среоину, уништавањем шума и прироое,
али и прави пример борбе оа
превлаоају шуме, а не песак.

пољопривреоу, вооопривреоу
и шумарство, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне среоине, Управе за шуме Министарства пољопривреое, шумарства и вооопривреое и оруги.
Да поосетимо, Делиблатска пешчара преоставља геоморфолошки и биогеографски феномен не само Панонске низије већ и читаве Европе, као и значајан генетски
ресурс наше земље.
Прво пошумљавање је започето 1818. гооине за време
Марије Терезије, оа би оанас,
након ова века сталног пошумљавања и бриге о очувању биљног и животињског света, Делиблатска пешчара била послеоња и највећа оазу

Он је поосетио јавност оа еолске ерозије, саме по себи, највише оевастирају површински слој планете и оа је пошумљавање свакако најбоље,
најефикасније и најјефтиније решење. Како је рекао, шуме су наш ресурс у борби против климатских промена, ерозије и поплава.
Порео министра Тривана, на
скупу су говорили преоставници ЈП-а „Војвооинашуме”,
Покрајинског секретаријата за

пешчарске, степске, шумске
и мочварне вегетације Панонске низије. Она је јеоан
оо највећих центара биооиверзитета у Европи и пооручје оо изванреоне, универзалне вреоности за заштиту прироое и науку. Свечаност повооом обележавања овог значајног јубилеја била је и прилика оа се уруче захвалнице
институцијама и партнерима
који су оали оопринос развоју Пешчаре.

ЈАВНИ ПОЗИВ

За зеленије школе

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ГЛАСАЊА ЗА ПРОЈЕКТЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

Коначну одлуку донеће комисија

Велико интересовање
грађана за НИС-ову
подршку локалним
заједницама

Прошле неоеље, оо 15. оо 18.
октобра, грађани ованаест локалних зајеоница широм Србије (Београо, Нови Сао, Ниш,
Чачак, Панчево, Пожаревац,
Кикиноа, Зрењанин, Кањижа,
Србобран, Житиште и Нови Бечеј) гласали су за оне пројекте
за које желе оа буоу реализовани у оквиру овогооишњег
програма „Зајеоници зајеоно”.
Наши суграђани били су у прилици оа гласају за пројекат Месне зајеонице Стрелиште (санација мултифункционалног
терена на Спортско-рекреативном центру „Стрелиште” постављањем нове асфалтне базе
и тартан поологе), ОШ „Доситеј Обраоовић” из Омољице
(аоап та ци ја ви ше на мен ског
спортског терена у школском

Страну припремиo

Зоран
Станижан

оворишту и постављање тартан
поологе) и граоског Спортског
савеза (санација мултифункционалног терена на Спортскорекреативном центру „Млаоост” постављањем нове поологе и постављањем столица
на трибинама и ограое уз кошаркашки терен).
Неоавно је НИС упутио широј јавности обавештење у којем стоји оа је гласање за пројекте који ће бити реализовани у оквиру програма „Зајеоници зајеоно 2018” изазвало
велико интересовање и оа је за
понуђене иницијативе гласало
неколико оесетина хиљаоа грађана.

„Међутим, током гласања уочене су и неправилности које
су оовеле у питање регуларност
процеса. У жељи оа отклони
сваку сумњу у избор пројеката
који ће оопринети развоју 12
локалних зајеоница широм Србије, НИС је решио оа обустави гласање на сајту www.zajednicizajedno.nis.eu и поништи
резултате. У склаоу са овом оолуком, о финалном избору пројеката који ће бити реализовани оолучиће комисија коју ће
чинити преоставници компаније НИС и локалних зајеоница учесница програма. О томе
који ће се пројекти пооржати,
јавност ће бити обавештена пу-

тем сајта програма ’Зајеоници
зајеоно’”, стоји у саопштењу
Нафтне иноустрије Србије.
Да поосетимо, ове гооине је
овај препознатљиви оруштвено
ооговоран програм компаније
НИС претрпео измене, тако оа
организације и установе нису
имале прилику оа се саме пријаве на конкурс, већ је то ураоила локална самоуправа. Наиме,
преоставници нашег граоа оореоили су горенавеоене пројекте чију реализацију треба оа финансира Нафтна иноустрија Србије. Вреои истаћи оа програм
„Зајеоници зајеоно” НИС спровоои већ оесет гооина с циљем
побољшања услова живота грађана из ованаест граоова и општина у којима компанија послује. До саоа је кроз овај програм оруштвено ооговорног пословања компанија уложила више оо милијароу оинара за реализацију преко 900 пројеката, a
укупан буџет програма „Зајеоници зајеоно” у 2018. гооини је
на нивоу оо 114,5 милиона оинара. На овај начин НИС, поо
слоганом „Буоућност на оелу”,
наставља активности на пооршци локалним зајеоницама широм Србије, посебно каоа је реч
о млаоима.

Прошле неоеље упућен је јавни позив васпитно-образовним установама на територији АП Војвооине оа се масовно укључе у акцију „За чистије и зеленије школе у Војвооини” за школску 2018/19. гооину. Ову значајну еколошку
активност зајеоно организују
Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне среоине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне зајеонице, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Покрајински секретаријата за социјалну политику, оемографију
и равноправност полова.
Панчевачке основне и среоње школе, као и вртићи, и ове
гооине ће моћи оа се прикључе великој еколошкој кампањи „За чистије и зеленије школе у Војвооини”. Реч је о про-

граму који је пре оесет гооина покренут са иоејом оа се у
школама и локалним зајеоницама широм Војвооине пооигну свест и лична ооговорност за бригу о животној среоини.
Према речима наолежних
у Покрајини, овај еоукативни програм, иако је намењен
васпитно-образовним установама и остварује се углавном
у њима, има ширу улогу у зајеоници. Јачање свести, оугорочно побољшање ооноса целокупног становништва према животној среоини и стварање чистијег и зеленијег амбијента основни су заоаци
кампање. До саоа, током ових
оевет гооина, преко 500 преошколских установа и основних и среоњих школа учествовало је у овој акцији, а
оооељено је око 300 награоа
за најуспешније реализоване
активности.
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Чувајте се „крокодила”

Пише:
др Мирослав Тепшић
Доступност и начин производње недозвољених супстанци у великој мери одређују
њихову популарност код зависника или „рекреативних”
корисника. Званични подаци говоре да је марихуана
најзаступљенија дрога у Србији. Многи би ову информацију оправдали мање штетним дејством те психоактивне супстанце која се добија
од индијске конопље односно канабиса.
Да није баш све тако једноставно, говори ситуација с
дрогом „крокодил” на другом
крају света, за коју кажу да је
најопаснија на свету. Настала је као резултат потраге за
јефтином алтернативом хероину, а у кућним условима
први пут је произведена у Сибиру. Најчешће употребљавани лек за болове у Русији,
кодеин, очигледно је инспирисао креаторе наркотика да
ову супстанцу искористе као
полазну основу за прављење
де зо мор фи на, забрање ног
опиоида који је неколико пута јачи од хероина. За издвајање кодеина из таблете и његово претварање у дезоморфин користе се супстанце као
што су хлороводонична ки-

селина, бензин, органски растварачи, црвени фосфор и
јод. Тајна проширености „крокодил” дроге на територији
бившег Совјетског Савеза крије се у њеном лаком справљању, снажнијем дејству и много мањој цени од хероина.
Помињу се бројке од готово
милион зависника и тридесет хиљада смртних случајева годишње у Русији услед
предозирања и компликација које настају после интравенског узимања овог наркотика.
Психичка и физичка зависност је веома изражена
због великог опиоидног потенцијала и кратког дејства,
што ствара потребу за честим уносом дроге. Замка се
крије и у различитој концентрацији ове супстанце у кућним приправцима те је опасност од предозирања велика. Називи као што су „крокодил” или „зомби” откривају заправо стравичне последице које настају интравенском применом овог наркотика. Љуштење коже на
месту убода само је почетна
фаза разарајућег дејства на
меко ткиво, које се буквално
распада и одваја од кости.
Ампутацијом се спасава екстремитет, али живот је и даље угрожен. Наиме, сматра
се да од прве инјекције „крокодил” дроге па до смртног
исхода протекну највише две
године. Иако „крокодил” дрога још увек није присутна у
већој мери у Србији, јасно је
да могуће промене у доступности хероина, социјалне и
економске турбуленције могу веома лако ову дрогу да
актуелизују, што би имало
несагледиве последице по
нашу заједницу.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Петак, 26. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

У ПАНЧЕВУ РАДИ САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПОРОДИЦУ

КОЛИКО БРАКОВА, (СКОРО)
ТОЛИКО И РАЗВОДА
Шта доводи до криза
и бродолома међу
партнерима
Колико значи
психолошка подршка
Како у свету, тако и код нас, из
године у годину број развода
је све већи. Подаци из Матичне службе града Панчева говоре да су у периоду од јануара
2015. до маја ове године склопљена 1.494 брака, док подаци
из Основног суда Панчева показују да је у истом том периоду разведен чак 1.381 брак.
Ова поражавајућа статистика један је од разлога што је у
нашем граду недавно покренуто бесплатно Саветовалиште за
брак и породицу. Реч је о пројекту „Сачувајмо породицу”, који реализује удружење „Психогенеза” уз финансијску подршку Града.
Разлози нејасни
Према речима психолога Јадранке Грујичић Ђурић, координаторке овог пројекта, број
разведених бракова забрињава,
како са становишта озбиљности планирања породице, тако
и са становишта схватања брака као институције и породице
као основне ћелије друштва.
Јадранка Грујичић Ђурић истиче да је стога неопходно развијати адекватне услуге које би
допринеле очувању породице
и заједнице. Када је реч о раз-

Заједнице „пуцају”
лозима због којих се супружници данас најчешће разилазе,
пракса показује да су они понекад потпуно нејасни.
– Пре свега, не постоји, као
некада, социјални притисак да
се остане у браку. То је с једне
стане добро, али с друге стране имамо ситуацију да заједнице „пуцају” све лакше и брже, понекад и без неких великих и јасних повода. Баш због
тога данашње бракове може да
одржи само добра и квалитетна емоционална повезаност између партнера – наглашава наша саговорница.
На срећу, у данашњем свету
није табу радити на себи и на
односу са супружником, а све

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ У ДОМУ ВОЈСКЕ

Помозимо Јелени да
сачува вид

Лифтинг трепавица

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ако желите да се будите с лепим, увијеним и наглашеним,
а природним трепавицама, онда је за вас лифтинг трепавица (lash lift) одлично решење.
Ако желите да заборавите на
тешко и свакодневно скидање
маскаре и тамне колутове и
мрље око очију, ова иновативна метода је права благодет
која ће вам све то омогућити.
Lash lift представља хемијско увијање и подизање природних трепавица и
њи хо во бо је ње. Уз
лиф тинг тре па ви ца
иде и lash botox, који
ду бин ски не гу је и
храни природне трепавице. Трепавице се
негују кератином, који попуњава и храни длаку,
чинећи је глатком и пунијом (баш као код кератина
за косу).
Најбољи ефекти се постижу код особа које имају дуге
и светле трепавице с равним падом, које не долазе

до изражаја. хифтингом се
природне трепавице подижу, а специјалним увијачима прилагођеним облику ока
увијају се нагоре, тако да
отварају поглед и стварају
заиста велику разлику у изгледу лица. Третман траје
око сат времена, а за то време тре па ви це се по ди жу,
фиксирају и хране колагеном и уљем аргана. Поред
увијања, по жељи може да се
уради и фарбање трепавица,
па је маскара после овог третмана непотребна (иако је дозвољена). У случају коришћења маскаре, она се може скидати било којим средством.
Очи се, дакле, могу трљати
без бојазни да ће се нешто
покварити.
Овај лифт ефекат траје око
месец и по до два, колики је
животни циклус трепавице,
односно док се увијене трепавице не замене новим путем

природног циклуса раста. За
разлику од екстензија, код
лифтинга трепавица не морате долазити на корекцију сваког месеца, што је одлично за
особе које нису у могућности
да се увек организују како желе и одвоје време за себе.

све лакше и брже
је више особа које су спремне
да затраже стручну помоћ психолога онда када се за њом јави потреба.
– Одржати љубав, поверење,
међусобно поштовање, интимност и блискост с партнером
често није тако једноставан задатак, као што већини изгледа
на почетку везе. Код значајног
броја парова доћи ће, касније
или пре, до кризних момената
и ситуација у којима ће помоћ
стручне особе бити веома корисна за очување партнерске
везе или брака – напомиње Јадранка Грујичић Ђурић.
Емоционално повлачење
Ако и поред свих учињених напора да одржите заједницу на
крају ипак дође до развода, паралелно с формалним процесом окончања брака, а неретко
и тек по окончању свих формалности, започиње и такозвани „емоционални процес развода”.
– Суштина овог процеса, који је далеко дужи и сложенији
од формалног развода, јесте да
се особа емоционално повуче
из брака, да се ослободи уверења, очекивања, нада, планова и снова које је инвестирала
у партнера и заједницу и да их
преусмери односно поново инвестира у себе. Жене и мушкарци имају различите улоге и одговорности, на различите начине инвестирају себе у брак,
па самим тим имају и различи та емо ци о нал на ис ку ства
приликом раскидања брачне

заједнице – каже Јадранка Грујичић Ђурић.
Она истиче да, по неписаном правилу, жене током брака, у великом броју случајева
(мада ипак све мање у последњих неколико деценија), свој
идентитет подређују партнеру
и односу с њим. Стога оне после развода неретко морају да
се носе са интензивним осећајем кривице, несигурности, анксиозности, без обзира на то ко
је иницирао прекид односа.
– Те жене су углавном врло
свесне свих ових осећања и потребно им је да их с неким поделе, те се лакше одлучују да
потраже стручну помоћ психолога или психотерапеута. С друге стране, мушкарцима који се
разводе најпре је потребна помоћ да уопште признају шта
осећају, а потом и да изађу на
крај с повређеношћу и тугом
због губитка дома и породице
и болом због напуштања деце,
будући да старатељство углавном припада мајкама, а затим
и с недостатком разумевања
њихове улоге у томе што брак
није успео. Врло често се као
главне емоције код мушкараца
јављају бес и осећај одбачености – каже Јадранка Грујичић
Ђурић.
Потражите помоћ
Поред проблема са сопственим
осећањима, конструисањем и дефинисањем нових улога бивших
партнера и супружника, психолошка помоћ битна је и приликом одређивања старатељства и
односа родитеља према детету.
Врло често родитељи, бивши супружници, постављају себи питања о томе како поступати с
децом након развода брака, како очувати љубав и изградити
наклоност, како комуницирати
с бившим супружником...
Иако је готово немогуће изаћи из оваквог турбулентног раздобља лагано и глатко, подршка психолога и породичног
психотерапеута може бити драгоцена у овим кризним ситуацијама. Уколико за њом имате
потребу, у Панчеву је можете
добити бесплатно у Саветовалишту за брак и породицу. Пројекат траје до краја године, а
више информација можете добити путем телефона 061/6472-290.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Јабуке с карамелом у
лиснатом тесту
Следећег петка, 2. новембра,
од 18 сати, у Дому војске биће
приређен хуманитарни концерт
на коме ће се представити КУД
„Станко Пауновић НИС–РНП”,
хор „Вокал кидс”, плесни клуб
„Балерина” и плесна школа
„BeoDance”.
Уместо улазница, потребно
је да оставите добровољни прилог, а сав новац који се сакупи
биће дониран нашој суграђанки Јелени Абрамовић (22), којој су финансијска средства потребна за одлазак у хондон на
операцију ока. Јелена је студенткиња четврте године на катедри за немачки језик на Филолошком факултету у Београду, а проблеме са очима има

Страну
припремила
Драгана

Кожан

од рођења. Највише мука задаје јој глауком, који је у последње време узнапредовао.
Код нас су све могућности лечења исцрпљене, па су јој овдашњи еминентни офталмолози саветовали да ради даље дијагностике и операције оде у
хондон. Међутим, РФЗО није
одобрио финансирање лечења
у том граду, па сви трошкови
падају на породицу. Јелена је
у септембру већ била на првој
операцији, а наредна је заказана за 14. новембар. Цена једне операције и свих прегледа с
терапијом износи око 10.000
фунти.
Уколико желите да помогнете Јелени да сачува вид и
настави нормалан живот и школовање, то можете учинити и
уплатом новца на динарски рачун број 200 114757985 19,
отворен у Банци Поштанска
штедионица.

Ево једноо једноставноо и брзоо слаткиша
савршеноо за прве јесење дане: јабуке са
„срцем” од меке карамеле, ушушкане у
„капутић” од лиснатоо теста.
Састојци (за три особе): три мање јабуке,
три карамеле, 250 орама лиснатоо теста,
две кашике шећера, једна равна кашичица
цимета, мало лимуновоо сока и једно јаје
за премазивање.
Припрема: Ољуштити јабуке и пажљиво
издубити средину, али не сасвим (оставити дршчицу). Премазати их лимуновим соком и уваљати у мешавину шећера и цимета. У средину сваке издубљене јабуке ставити по
коцкицу карамел бомбоне.
Лиснато тесто танко развити и исећи на трачице ширине један
центиметар. Трачице замотати око сваке јабуке, али тако да се мало преклапају. Направити и неколико листића од теста и ножем утиснути шаре, па ставити на врх сваке јабуке.
Трачице теста добро притиснути да се не би одмотале приликом
печења. Премазати умућеним јајетом и пећи око двадесет минута у
рерни претходно заорејаној на 200 степени. Готове јабуке посути
шећером у праху и послужити док су још топле уз куолицу сладоледа од ваниле.
Овај, као и мноое друое сјајне рецепте можете пронаћи на блооу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.

9

ДРУШТВО

Петак, 26. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕДАВАЊЕ АЛЕКСАНДРА СТАНОЈЛОВИЋА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КУЛТУРА ПРОСТОРА
Један сегмент био је
посвећен примерима
из праксе
Фотографисане
објекте присутни су
могли критички да
посматрају
и просуђују
Панчевачки архитекта Александар Станојловић један је у
низу предавача који су имали
прилику да говоре о својој
професији у Школи цртања
Дома омладине. Он је на предавању које је одржано у уторак, 16. октобра, љубитељима
архитектуре причао о култури простора.
Из овог занимљивог предавања могли смо да сазнамо шта
све представља простор који

можемо да дизајнирамо, колико је важно да велике просторе уређују професионалци и
који параметри су најбитнији
приликом израде објеката. Станојловић је овом приликом

представио неке своје значајне пројекте како у простору,
тако и у виду писаног материјала и дизајна.
Један сегмент предавања био
је посвећен примерима из

праксе, па су тако присутни
могли да виде слике нашег града и да те фотографисане објекте и просторе заједно с предавачем критички посматрају и
просуђују.
Станојловић је истакао да
су неки од архитектонски најлепших градова на свету управо такви само због тога што
људи нису градили шта су они
желели, већ зато што су имали законе по којима је тачно
било прописано шта је дозвољено.
Александар Станојловић је
дипломирао на Архитектонском факултету у Београду 1998.
године. Оснивач је и власник
Графичког студија „Жижа”, аутор урбанистичко-саобраћајне
студије „Пешачке зоне у старим градским језгрима” и уредник веб-сајта plat-forma.org.
М. Марић

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Следи радионица о асертивности
Бесплатни индивидуални разговори с психологом у Саветовалишту за младе „Моје место” биће одржани у суботу,
27. октобра, од 16 до 18 сати, у
Дому омладине. Ово саветовалиште почело је да ради крајем септембра у оквиру пројекта удружења „Психогенеза”,
уз финансијску подршку Града, и намењено је младима од
петнаест до тридесет година.
Према речима психолога и
психотерапеута Јадранке Грујичић Ђурић, координаторке
овог пројекта, активности се
реализују сваке суботе и наиз-

менично се одржавају радионице и индивидуални рад с
младим особама. Први наредни термин за радионице је субота, 3. новембар, од 16 до 18
сати. Том приликом ће се говорити о асертивној комуникацији.
За учешће на радионицама
или за индивидуалне сусрете с
психологом можете се пријавити путем телефона 061/64722-90 или имејл адреса psihogeneza@gmail.com или savetovaliste@domomladinepancevo.rs.
Учините то на време пошто је
број места ограничен.

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција 31. октобра
Због законских измена добровољни даваоци крви од септембра крв више не дају у Служби
трансфузије Опште болнице,
већ сада тај хумани чин обављају у просторијама Црвеног

крста, у Улици Жарка Зрењанина 15, и то само средом, од
9 до 12 сати.
Поред тога, спроводе се и
акције добровољног давалаштва
у школама и компанијама, а

за све њих су сада, уместо Трансфузије, задужени Црвени крст
и Завод за трансфузију крви
Војводине.
Две успешне акције реализоване су у среду, 24. октобра,

у просторијама Црвеног крста
и у Техничкој школи „23. мај”,
а наредна акција у Црвеном
крсту заказана је за среду, 31.
октобар, од 9 до 12 сати.
Д. К.

ЗАПАЖЕН УСПЕХ НАШИХ СУГРАЂАНА

Најхрабрији који се усуде да
испуне водичев захтев да одложе телефоне и искључе навигацију, биће посебно награђени. Уз предахе крај ноћне ватре, испуњене чудесним
причама о народима и поднебљима, њиховој култури и
историји, путовање ће наставити даље на југоисток: преко краљевства од Сабе, Велике Индије и миришљавих
лука, све до људождерских
племена на Папуи Новој Гвинеји и краја света на острву
коврџавих.
Небојша Јојић је одабрао
неке од надахнутих путописних прича које су се могле
чути у емисији „Букирано”
(чији је коаутор) на Радио
Лагуни и навео да је у овој

књизи имао намеру да читаоце поведе путем кроз ислам,
вуду, најстарије хришћанске
храмове, мртве пустиње и лавиринте ускомешаних базара, богатства могула и махараџа, међу људождере, вечне пирамиде и заборављене
палате, земље краљице од
Сабе, магловите планине и
древне рајске баште.

Два читаоца који до среде, 31. октобра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Како бирате дестинацију на коју ћете путовати?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Букирано” Небојше Јојића.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗИАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Прелест”
Филипa Грбићa
Реч прелест у најужем смислу
можемо одредити као духовну обману, односно скретање
душе с правог пута ка путу лажи и гордости. Главни јунак у
роману, Максим Туманов, непрестано је у потрази за леком
који ће ублажити његове унутрашње болове, залечити душевне ране и омогућити му да
бар на тренутак буде спокојан.
Емил Сиоран би то назвао сањалачким стањем егоизма, али
пре би се могло рећи да Максимов поглед на свет вуче ка
ничеовском песимизму снаге
– његове интелектуалне склоности ка страшном и неугасива жеђ за животом заправо проистичу из изобиља снаге, здравља и ведрине.
Главни јунак се бори са самим собом док га страсти

отимају једна од друге, ковитлају и онеспокојавају. Прелешћен човек је преварен човек, јер лажна духовна стања подсећају на истинска, па
се човек у њима лако заплиће. Максим Туманов је јунак
XXI века – он вапи за смислом и за лепотом, али истовремено је уморан и резигниран, јер је разапет између
страсти и разума, спокоја и
неспокоја.

Два читаоца који до среде, 31. октобра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Како залечити душевне ране?”, наградићемо по једним примерком књиге „Прелест” Филипa Грбићa. Најзанимљивије
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

Освојена
„висећа кугла”
Екипа Савеза за спорт и рекре а ци ју ин ва ли да Пан че во
остварила је сјајан резултат у
надметању у дисциплини „висећа кугла”.
Такмичење је одржано почетком јула у Старој Пазови, а
како је јака киша прекинула
спортски бој пре краја, наставак је уследио када су се стекли услови за то. Ипак, изванредан резултат панчевачке екипе није достигнут, па је трофеј
коначно стигао у наш град.

„Букирано”
Небојше Јојића

Еки па ССРИ Пан че во
осво ји ла је све три злат не
ме да ље. Три јум фо ва ла је у
екип ном над ме та њу с 239
бо до ва, а у по је ди нач ној
кон ку рен ци ји по бе ди ли су
Ми ли ца Дој чи нов, са 65, и
Ми лош Ви до са вље вић, са 69
бо до ва.
Успеху су допринели и Миланка Ристић (48 бодова) и
Здравко Андријевски (57 бодова).
А. Ж.

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

Дебели плус
и позитивна нула
ПРОМОЦИЈА И ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА

Културни центар добија
нови пројектор
Свечана промоција новог биоскопског пројектора Културног центра Панчева биће одржана у четвртак, 25. октобра,
у 20 сати, у дворани те културне установе. Програм промоције обухвата филмски и
музички део. Улаз је бесплатан.
У склопу филмског програма биће приказана три филма: „Дунав се улива у Тамиш”
и „Нова јутра старе вароши”
Ивана Ракиџића и „Панчево...
то је кад се вратиш” Томислава Вагнера.

Музички програм обухвата
специјалан концерт под називом „Филмско, балканско-медитеранско вече” тамбурашког оркестра Љубинка Лазића, вође контрабасиста Београдске филхармоније, који чине његове колеге, гудачки виртуози, уз пратњу лирског сопрана новосадске оперске примадоне мр Зорице Белић.
Куповину новог биоскопског
пројектора помогли су Нафтна индустрија Србије и Филмски центар Србије.
М. М.

У прошлом броју нашег листа питали смо вас какве романе највише волите да читате. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Црни лотос”
Мишела Бисија за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„О лотосима, који својим
цветовима хватају сунце, иако им је ко рен у му љу.”
061/2646...
„Највише волим романе
које добијем од вас, а не памтим кад сам прочитала добар роман, тако да... Чекам!”
063/8009...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на пита-

ње да ли сте некада правили
биланс свог досадашњег живота. Они ће освојити по један примерак књиге „Квадратни корен из живота” Мухарема Баздуља.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Да, готово у свему је неки минус и благо незадовољство, једино по питању деце
дебели плус – имамо их троје, хва ла дра гом Бо гу.”
064/9694...
„Нисам правила биланс
свог живота, плашим се резултата, била би то позитивна нула.” 061/2400...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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МИНИСТАДСТВО УНУТДАШЊИХ ПОСЛОВА

МИНИСТАД ПДОСВЕТЕ О БЕЖАЊУ СА ЧАСОВА

Косово не сме
у Интерпол

НАЈГОРА СИТУАЦИЈА У ПАНЧЕВУ
Шарчевић: деца већ
годинама у том граду
највише изостају са
часова
Од почетка ове
године у Србији
поднета четрдесет
једна прекршајна
пријава за бежање
из школе
Казне: опомене, или
новчане у распону од
5.000 до 100.000
динара

живе у нашој јужној покрајини.
– Потпуни је апсурд да људи који су и сами на Интерполовим потерницама због
најтежих кривичних дела сада желе да одлучују о томе
ко треба да им се придружи
на тој листи, али не на основу правно утемељених аргумената, већ у монтираним
процесима чији је сценарио
унапред познат – додао је
Стефановић.
Он је нагласио да је несумњиво да би бившим припад ни ци ма те ро ри стич ке
ОВК пријем тзв. државе Косово у Интерпол служио за
реваншизам према српском
становништву, пре свега према припадницима наше полиције и војске који су бранили наше сународнике у јужној српској покрајини.
– Они, челници тзв. државе Косово, пријем у Интерпол
свакако не желе због борбе
против криминала. Чињеница да већ постојеће канале комуникације путем УНМИК-а
са Интерполом апсолутно не
користе и да немају никакву
размену информација, јасно
говори да им полицијска сарадња није циљ. Зато не очекујем да ће чланице Интерпола подржати захтев тзв.
државе Косово и дозволити
политизацију те професионалне организације – закључио је Стефановић.

ИНТЕНЗИВИДАНА БОДБА ПДОТИВ ПОЖАДА

Казне за намерно
изазвану ватру

Младен Шарчевић, министар
просвете у Влади Србије, изјавио је за „Информер” да је држава решена да предузме све
мере које су јој на располагању да би зауставила бежање
ученика са часова.
Он је истакао да су од почетка ове школске године против четрдесет једног родитеља
на територији Србије поднете
прекршајне пријаве и да је то
урађено на основу новог Закона о основама система образовања и васпитања због тога што
су деца тих родитеља неоправдано изостајала са часова.
Додао је да је четворо њих
осуђено на плаћање казни од
5.000 динара, али да неки од
тих судских поступака још нису постали правоснажни, јер
су се они којима су изречене
те казне, жалили. Министар је

открио да је најгора ситуација
у Панчеву, јер је у том граду
поднето највише прекршајних
пријава.
– Деца убедљиво највише беже са часова у Панчеву и због
тога тамо имамо значајно већи број прекршајних пријава
него у било ком другом граду у
Србији. Од самог почетка смо
знали да је тамо ситуација лоша и то је разлог због којег смо
у том граду прво почели с применом закона. Сигуран сам да
ће ове казне значајно допринети да се ситуација поправи

и у Панчеву и у другим градовима у Србији – изјавио је Шарчевић.
Председник Прекршајног суда у Београду Милан Мариновић рекао је да је од почетка
примене Закона о образовању
одржан велики број семинара
и обука с директорима и секретарима у школама како више не би било пропуста и гледања кроз прсте неодговорним
ученицима и родитељима који
дозвољавају да им деца не иду
у школу. Он је најавио да ће се
то наставити.

Подсећамо, по новом закону, када ученик изостане са часа, родитељима се у року од
осам дана шаље обавештење да
има ју рок од осам да на да
оправдају изостанке. Уколико
они то не учине, директори
школа пишу прекршајне пријаве против родитеља надлежном суду.
Судије доносе пресуду, а она,
уколико је осуђујућа, подразумева изрицање опомене, или
плаћање новчане казне у распону од 5.000 до 100.000 динара.

ОВИХ ДАНА У БЕОГДАДУ

Полицајци завршили важан курс
Иако је после доношења Закона о спречавању насиља у породици знатно повећан број
хитних мера које је полиција
изрекла против насилника, број
убистава жена која су починили њихови партнери или сродници и даље се не смањује, што
је био повод за хитну реакцију
надлежних.
Да је стање забрињавајуће,
потврђују подаци да су од почетка ове године па до јула у
случајевима породичног насиља убијене 23 жене, а током
целе прошле године страдало
је њих 29. Ови упозоравајући
подаци били су повод да Комитет правника за људска права ових дана организује курс
(тзв. фокус групу) за едукацију припадника свих полицијских управа у Србији који су
задужени за спречавање насиља у породици и пружање заштите жртвама.
Полазници овог курса су анализирали правне акте који се
тичу злостављања жена и деце, попут Кривичног закона,

Фото: Profimedia

У току је дипломатска акција у којој челници Министарства уну тра шњих по сло ва
улажу огромне напоре како
би предочили представницима страних земаља, чланицама Интерпола, да би пријем тзв. државе Косово у ту
организацију представљао кршење међународног права,
Резолуције Савета безбедности УН 1244 и политизацију
професионалне организације као што је Интерпол.
– Подсетио бих да је Интерпол на прошлогодишњем
заседању усвојио резолуцију
која прописује да земље које
траже пријем у ту организацију морају бити чланице УН
или имати статус посматрача у УН, а тзв. држава Косово није ни једно ни друго. Не
могу ни да замислим да би
угледна и професионална полицијска организација каква
је Интерпол погазила сопствену резолуцију и зато не
очекујем да ће Косово бити
примљено у њено чланство –
изјавио је поводом овога Небојша Стефановић, министар
унутрашњих послова.
Он је додао да би пријем
тзв. државе Косово у Интерпол представљао најгрубље
кршење међународног права, јер је општепознато да
самопроглашене приштинске институције нису у стању да осигурају ни минимум
безбедности за грађане који

Закона о спречавању насиља у
породици и Истанбулске конвенције.
Такође, они су дискутовали о
слабостима које се јављају у примени Закона о спречавању насиља и анализирали примере
из праксе. Циљеви дискусије и

међусобне размене искустава
били су откривање слабости у
систему и побољшавање постојеће праксе.
Осим тога, обука кроз коју
су прошли, била је прилика и
да се кроз њихов међусобни
дијалог спознају проблеми до

којих најчешће долази у пракси и да полазници курса сами
дају предлоге и сугестије како
да се ти проблеми превазиђу.
Одржавањем овог курса почела је реализација пројекта Комитета правника за људска права, који је покренут ради подршке цивилног сектора држави
Србији у напорима да заустави
ширење породичног насиља и
помогне жртвама тог зла. На
крају се показало да су едукације полицајаца на оваквим специјализованим обукама и курсевима више него добре прилике за унапређивање њихових
знања која користе за процену
ризика пре него што изрекну
хитне мере насилницима.
Подсећамо, припадници полиције сада имају овлашћења
да на основу Закона о сузбијању насиља у породици по хитном поступку удаље силеџије
из породица, да им забране да
прилазе жртвама и да с њима
контактирају на било који начин, а могу да им одреде и
притвор у трајању од 48 сати.

СИНДИКАТ СДПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ
Фото: Србија данас

Недовољно заштићени подаци

Надлежни државни органи
су интензивирали борбу ради спречавања даљег паљења остатака усева и другог
растиња на пољопривредном
земљишту. Да би се томе дефинитивно стало на пут, формирани су заједнички тимови које чине представници
Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије и Управе
саобраћајне полиције, као и
инспектори Одељења пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде.

Они су започели активност
обиласком предела уз ауто-пут
Шид–Шимановци и том приликом су открили и угасили
два пожара. У току је утврђивање идентитета лица која су
их изазвала, као и власника
односно корисника пољопривредног земљишта, и против
њих ће надлежнима бити поднете одговарајуће пријаве.
И наредних дана биће контролисано да ли власници
пољопривредног земљишта
поштују Закон о заштити од
пожара.

Због сталног пораста броја напада на запослене у МУП-у
Синдикат српске полиције сматра да би требало боље заштитити њихове личне податке и
учинити да они што мање буду
доступни проблематичним особама – предложено је на састанку представника Синдиката српске полиције и руководства Министарства унутрашњих
послова који је одржан ових
дана у седишту МУП-а.
Представници ССП-а су том
приликом навели пример да се
на све чешћим суђењима нападачима на полицајце, на која се позивају и они, дешава да
запослени у правосуђу читају
пред свима комплетне податке
полицајаца, њихове адресе, ста-

тус итд. и да се онда диктирају
у записник и тиме обелодањују
осумњиченим лицима.
– Они касније долазе да прете, пале аутомобиле и на друге
начине нападају на животе, тела и имовину полицајаца и чланова њихових породица. Сматрамо да је то проблем који је

руководство МУП-а дужно да
реши, јер треба да штити своје
запослене. Да ли ће то бити
регулисано споразумом министара полиције и правде или
на неки други начин, остављамо надлежнима на вољу. Међутим, битно је да се мора
наћи неки модус у складу са

законом да би се заштитили
лични подаци полицајаца, а
самим тим и они и њихове
породице – истакли су представници ССП-а.
Они су навели да су се представници руководства МУП-а
у начелу сложили са овом иницијативом и да су истакли да
искључиво од судије који води
неко суђење зависи да ли ће
подаци о полицајцима који су
позвани да учествују у неком
судском процесу бити читани
наглас.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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У ЈАБУЦИ ТРЕЋИ ПУТ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА НА СЕЛУ

КРЕАТИВНЕ ДАМЕ ДОБИЈАЈУ НА ЗНАЧАЈУ
Етно-базар на
петнаестак штандова

Банатски Брестовац: Дом културе и Клуб фото и филмских
аматера „Поњавица” приредили су збирну изложбу радова

Ђаци најпредузетнији
Међународни дан жена на селу
трећи пут заредом обележен је у
организацији јабучког удружења жена у недељу, 21. октобра,
када је приређен изложбено-продајни етно-базар на платоу испред тамошњег Дома културе.
И овом приликом су се позиву домаћина, чланица актива „Златна јабука”, одазвале
многе организације. Тако су,
поред удружења припадница
лепшег пола из Панчева, Глогоња, Новог Села, Качарева,
Опова, Дебељаче и Банатског
Карловца, своје рукотворине
представили поново и локални пчелари, винари, пензионери, штићеници Дома за ЛОМР
„Срце у Јабуци”, а најбројнији
су били ученици Основне школе „Гоце Делчев”.
Засјала „Златна јабука”
На свечаном отварању догађаја, поред председнице удружења „Златна јабука” Сузане Стојиљковић, говорили су и први
човек села Слободан Илић, као
и већник за културу Немања
Ротар, који је на тај начин иступао у име генералног покровитеља манифестације.
– Несумњиво да је улога жена у савременом друштву умногоме добила на значају у односу на прошла времена. Може
се рећи да припаднице нежнијег пола данас покрећу овај свет
много снажније и с већом сигурношћу него мушкарци, па
да су оне управљале историјом,
можда не било оволико сукоба
и ратова – истакао је Ротар.

Након тога уследио је музички програм, а упоредо с
тим и разгледање штандова,
као и продаја и дегустација
садржаја који су се на њима
налазили.
Према речима Сузане Стојиљковић, сама чињеница да је
овај дан обележен трећи пут,
говори да су Јабучанке расположене за рад, усавршавање и
напредовање.
– Спремне смо и за сваки
вид сарадње, како у оквиру нашег места, тако и много шире.
Ове године прошао нам је пројекат „Октобарски дани у срцу
Јабуке” код градског Секретаријата за пољопривреду, село
и рурални развој, па им захваљујемо на подршци, као и нашим институцијама – Месној
заједници и Дому културе, чије
просторије повремено користимо, али би нам веома значило
када бисмо имали своје. Тренутно нас је двадесет пет, веома активно је бар пола, а отворени смо и за нове чланове –

навела је председница удружења „Златна јабука”.
Недостају просторије
и финансије
А на етно-базару најагилнији
су били ученици ОШ „Гоце Делчев”, и то они од петог до седмог разреда, који су према речи ма на став ни це тех нич ког
образовања Снежане Грбић, што
на часовима, што код куће, направили много рукотворина,
попут колача, накита, кућица
за птице, подметача...
Тако је Огњен из шестог разреда продавао мафине које је
правио сам-самцијат док су му
родитељи били на послу. Његова вршњакиња Николина нудила је ванилице и кокице за
50 динара по комаду, Илија –
неке предмете од новина, а Ива
– магнете. Милица и Алекса
продавали су лимунаду и колачиће налик на медењаке, а
да би их направиле, било им је
потребно не више од двадесетак минута по комаду.

С друге стране, Ненад Филиповски, председник Удружења
винара „Грозд”, представио се
својим црвеним и белим винима, а Благица Костадиновски из
удружења „Илинден” и преостале чланице направиле су старе
македонске специјалитете: гравче-тавче, петулице и зелник, као
и пите, штрудле, крофне... Јелка
Ђорђевић и удружење „Веште руке” промовисали су своје производе и манифестацију „Везене
марамице”, док Зора Чубрић из
качаревачког „Етно-кутка” сматра да је овај дан битан и да
женама треба посветити више
пажње и подршке.
– Још увек немамо просторије, па као удружење нећемо имати где да поставимо разбој за који смо добиле пројектни новац.
Иначе, у просеку све организације жена са села добију стотинак хиљада динара годишње, чиме је тешко финансирати и путовања, па већину трошкова морамо да дотирамо из свог џепа –
рекла је Чубрићева.

ВЕЛИИИ ЈУБИЛЕЈ ПАНЧЕВАЧИОГ СЕЛА

Век и по Иванова
Светом мисом у ивановачкој
Цркви Светог Венделина у недељу, 21. октобра, почело је
обележавање великог јубилеја
– сто педесет година од формирања места. Наставило се у
среду и четвртак промовисањем старих игара на локалном
стадиону и пројекцијом филма „Иваново кроз време”.
Централна прослава века и
по постојања панчевачког села
с најшароликијом националном
структуром биће уприличена у
петак, 26. октобра, у 12 сати,
када ће у Дому културе бити
приређена свечана академија.
Занимљив програм биће одржан и сутрадан од 19 сати – у
поменутој културној установи
биће отворена тридесет седма
Омладинска изложба фотографије Србије.

Месне актуелности

А све почело некада давно
тако што је група од око двеста Бугара Палћена из румунског де ла Ба на та сти гла је
1868. године на ове просторе
по решењу аустроугарског цара, населивши обалу Дунава.

Они су од бечког монарха добили по десет ланаца њива и
пола ланца плаца, а заузврат
су имали обавезу да учествују
у градњи насипа. Претпоставља се да је село добило назив
по једном од тих досељеника
– Ивану Гурану, који је у то
време држао неку врсту продавнице-кафане.
Нешто касније дошло је и
око осамсто Мађара из Буковине; потом је 1874. направљена прва школа, а захваљујући ангажовању бискупа Боназа Шандора, 1888. године
изграђена је Црква Светог Венделина.
Са завршетком насипа место је могло убрзаније да се
развија. Тако је било све до
средине прошлог века, када је
у Иванову живело преко три

хиљаде људи. Након разних
миграција данас их је три пута мање. Ипак, тај број се у
последње време увећава због
досељавања људи с разних страна, пре свега љубитеља мирноће места, као и зеленила,
природе и водотокова који га
окружују.
Централна прослава века и
по постојања панчевачког села с најшароликијом националном структуром биће уприличена у петак, 26. октобра, у
12 сати, када ће у Дому културе бити приређена свечана академија.
Занимљив програм биће одржан и сутрадан од 19 сати – у
поменутој културној установи
биће отворена тридесет седма
Омладинска изложба фотографије Србије.

двадесет деветоро аутора и
представљање фото-монографије „Пред пређеним путем”
у среду, 24. октобра, у галерији Дома културе. На улазу
у школу и фискултурну салу
промењена је столарија. Радници ЈКП-а „Комбрест” су заједно с директорком садили
јесенке (хризантеме) у центру села, тачније у тамошњим
жардињерама, а раскрчено је
грање и шибље у Улици Иве
Лоле Рибара.
Банатско Ново Село: Скупштина Месне заједнице једногласно је подржала иницијативу Групе грађана „Удружени за општину Банатско
Ново Село”, према којој би
ургентно требало обезбедити
функционисање стоматолошке ординације у локалној
амбуланти и основној школи. „Демократски дан школе” приређен је у суботу, 20.
октобра, од 10 сати, у просторијама ОШ „Жарко Зрењанин”.
До ло во: „Је се њи кон церт”
КУД-а „Банатски вез” одржан
је у суботу, 20. октобра, у великој сали Дома културе, када су, поред домаћина, наступили и гости из Румуније
– Фолклорни ансамбл „Ваља
Сомешулуј” („Valea Somesului”) из општине Герла, жупанија Клуж.
Глогоњ: По налогу Месне заједнице насут је стругани асфалт на паркинг испред капеле, у Улици 4. октобра и на
пут ка Скели. Тринаеста манифестација Дани повртара
„Глогоњска јесен” биће одржана у недељу, 28. октобра,
на локалном пијачном платоу. Продаја купуса и другог
поврћа по промо-ценама, као
и специјалитета из котлића,
почеће у 8 сати, а два сата
касније биће приређено свечано отварање.

Иваново: За ученике и наставнике који су освојили награду на такмичењу у акцији „Сакупи, уштеди, видећеш да вреди” у суботу, 20. октобра, организована је једнодневна екскурзија по Деспотовцу и околини. Поводом обележавања
150 година од настанка села,
у среду, 24. октобра, школа је
приредила демонстрацију заборављених игара, док је у четвртак емитован филм „Иваново кроз време”. Свечана академија поводом тог великог
јубилеја на програму је у петак, 26. октобра, од 12 сати, у
Дому културе, а сутрадан на
истом месту у 19 сати биће
отво ре на три де сет сед ма
Омладинска изложба фотографије Србије.
Јабука: По налогу Месне заједнице, радници ЈКП-а „Вод-ком” чисте кишне канале у
Омладинској улици. Поводом
Међународног дана жена на
селу, у недељу, 21. октобра,
одржан је трећи етно-базар у
организацији Удружења жена
„Златна јабука”. Дан јабуке
обележен је у среду, 24. октобра, пригодном школском приредбом у Дому културе.
Качарево: Завршен је дечји
конкурс за учешће на предстојећем Фестивалу хумора и
сатире под називом „Жаока
2018”. Сама манифестација
биће одржана у четвртак, 1.
новембра, од 19 сати, у Дому
омладине, када ће бити уприличен програм за најмлађе, а
сутрадан у исто време наступиће најеминентнији афористичари у региону.
Омољица: Основна школа „Доситеј Обрадовић” је изјашњавањем грађана на интернет
страници под називом www.zajednicizajedno.nis.eu подржана са 7.383 гласа у намери да
омољичка деца добију безбедне спортске терене.
Старчево: Завршено је реновирање галерије „Боем”, па ће
ускоро уследити почетак нове
изложбене сезоне, а током следеће недеље биће и званично
отворена нова библиотека. Предавање за пољопривреднике о
безбедности саобраћаја одржано је у суботу, 20. октобра, у сали за венчање. Сутрадан је у
ККК-у приређена презентација музичких догађаја уприличених током протекле године.

ИСТРАЖИВАЧ ИЗ ТОИИЈА У ПОСЕТИ ДОЛОВУ

Јапанац снимао дојне

ДАН РАЗЛИЧИТИХ ИУЛТУРА У НОВОСЕЉАНСИОЈ ШИОЛИ

Пут око света за једно преподне
Готово годину дана новосељанска образовна установа учествује у пројекту под називом
„Подстицање демократске културе у школама”, у организацији Центра за образовне политике и уз подршку Савета
Европе и Европске уније.
Циљ ових активности је, поред осталог, и увећање знања
и свести о предностима инклузивног образовања, што би требало да доведе до смањења дискриминације у школама, нарочито према осетљивим друштвеним групама – речи су наставнице у ОШ „Жарко Зрењанин” Гордане Топић.
– Све што смо предузимали
током прошле, као и ове школске године допринеће унапређивању компетенција које смо
сматрали приоритетним, као

што су одговорност, поштовање, знање и критичко разумевање света. За учешће у овом
пројекту изабрано је укупно
двадесет основних и средњих
школа с територије целе Србије, па нам је огромна част што
смо једна од њих – истакла је
наставница.

Иначе, овај празник је код нас
познат и као Дан различитих култура, а за Новосељане је већ постао традиција. Тада се кроз разумевање другачијег развија и тимски рад код деце, који се пре свега
огледа у припреми, одговорности
и, на крају, осећају задовољства
због успешног завршетка задатка.

Овог пута у школи „Жарко
Зрењанин” нашли су се и гости из Савета Европе, Центра
за образовне политике, као и
панчевачких школа – Техничке и Основне „Мирослав Мика
Антић”. Они су били пријатно
изненађени гостопримством
домаћина и, нарочито, специјалним програмом под називом „Пут око света за једно
преподне”, када je свака учионица била декорисана у духу
једне земље – Америке, Француске, Танзаније, Аргентине...
Ученици су се својски потрудили да представе богатство
светских различитости – од Индијанаца и плесачице из Непала, до приказа Шпаније у
лику играчице фламенка, гитаристе, тореадора и самог Пикаса.

Недавно је у Долову бoравио
интересантан гост из далеког
Јапана –Норио Инагаки из
Токија, истраживач румунског фолклора, који је у наше крајеве дошао по препоруци Дорела Ћине, председника организационог одбора
Великог фестивала фолклора Румуна Војводине.
Инагаки је током ове посете снимао румунске фолклорне игре, већином из Долова.
Њих је прикупљао Лучијан
Данилов, запослен у локалном Дому културе као организатор програма и фолклорни кореограф, нарочито посвећен очувању румунске народне игре и традиције, а
притом је и председник асо-

цијације „Банатул”, која се
бави заштитом права националне мањине поменутог народа.
Гост из Земље излазећег
сунца забележио је својом камером и Јована Болдовину
док је певао старе румунске
народне песме, такозване дојне, а најавио да ће током следеће посете у овом панчевачком селу радо снимити и друге Доловце који на сличан
начин негују традицију својих предака.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 25. октобар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: музичко вече „НаранЏемовање”.
Среда, 31. октобар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт састава „ST Fusion”.
Четвртак, 1. новембар, 20 сати, дворана Културног центра:
отварање џез фестивала концертима састава „Cafе Drechsler”
(Аустрија) и „Petrella, Mirra & Rabbia” (Италија).

Изложбе
Четвртак, 25. октобар, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба слика и цртежа „У манастиру” Предрага Лојанице.
Понедељак, 29. октобар, 19 сати, Галерија савремене уметности: четрдесет осми Салон уметности Панчева „Уметност/израз = излаз”.

Филм
Четвртак, 25. октобар, 20 сати, дворана Културног центра:
промоција новог биоскопског пројектора уз пројекције филмова „Дунав се улива у Тамиш” и „Нова јутра старе вароши”
Ивана Ракиџића и „Панчево... то је кад се вратиш” Томислава Вагнера.

Представе
Среда, 31. октобар, 17 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Зелена планета”.

Тематски програм
Петак, 26. октобар, 18 сати, Градска библиотека: отварање
изложбе „Срби Ливањског поља – трајање кроз векове” проф.
др Вељка Ђурића и Радована Пилиповића.

МОЈ

избор МОЈ

Одлучујући туенутак
Александар Стојковић,
уредник информативе
портала „013инфо”
ФОТОГРАФИЈА: Увек се враћам делима великог францу ског фо то гра фа Ан ри ја
Картије-Бресона. Бресон се
сматра, ма колико то помпезно звучало, оцем новинске фотографије. Фраза коју
је он заступао, а касније је
постала идеја водиља за многе фотографе, па и за мене,
јесте „decisive moment” – одлучујући тренутак. И, заиста,
када гледате Бресонове фотографије, све је баш у том
тренутку. Он није патио за
тех нич ким са вр шен ством,
основна идеја његових радова су тренуци, ти одлучујући
тренуци који чине живот.
„Одлучујући тренутак” је и
назив једне књиге Бресонових фотографија, коју је објавио далеке 1952. године. У
њој се налази сто двадесет
шест снимака, а Бресон је у
уводу написао: „За мене је
фотографија симултано препознавање, у делићу секунде, важности догађаја, као и
прецизне организације облика која даје том догађају одговарајући изражај”. Бресон
је био и први западни фотограф који је могао слободно
да фотографише у некадашњем Совјетском Савезу. Ретко је правио фотографије у
боји. Његов избор је био црно-бели филм. Никада није
сликао помоћу блица и за тај
начин снимања је говорио:
„То је непристојно... Као да
дођете на концерт с пиштољем у руци”. Захваљујући интернету, Бресонови радови
су данас доступни у сваком
тренутку. Потражите их на
сајту агенције „Magnum Photos”, коју је Бресон основао с
још четири своја сарадника.
ФИЛМ „Грађанин Кејн” несумњиво је познат зрелим
филмољупцима, али мислим
да није згорег да их подсетим, а притом обавестим и
нешто млађе поклонике „по-

Петак, 26. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ДЕЧЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ДИВЧИБАРЕ

ЛИКЛВНА ДЕЛА ПАНЧЕВАЧКИХ МАЛИНАНА
Представљено
осамдесет шест
ликовних радова
Изложба радова насталих у Дечјој ликовној колонији Дивчибаре, коју организује ПУ „Дечја радост”, отворена је 19. октобра у Галерији савремене
уметности. Овом приликом су
представљени радови настали
у оквиру еко-школе, спортског
и музичког кампа и кампа енглеског језика.
Изложбу је отворила директорка ПУ „Дечја радост” Данијела Ђаковић, која је истакла
колико је велика ствар што је
овако креативан програм за децу уврштен у рад панчевачке
предшколске установе.
О ликовној колонији, која је
јединствена у нашој земљи, говорио је педагог за ликовно
васпитање Емил Сфера.
– Током последње недеље јуна одржана је ова јединствена
манифестација. Предшколска
установа „Дечја радост” орга-

низује професионалне ликовне колоније с ликовним педагозима из различитих градова,
који раде с децом у оквиру радионица. Кренули смо с великом надом и жељом да помогнемо деци да оснаже сав таленат и љубав према ликовној
уметности, тако што ћемо им
ми отворити врата ка уметности. То успешно радимо већ

двадесет једну годину – рекао
је Емил Сфера.
Он је додао да је до сада
кроз ликовну колонију прошло око осамсто педесеторо
панчевачке деце, која су на
овај начин упознала разне ликовне технике.
– Деца су радила са сликарима, професионалцима, ликовним уметницима и то је за

њих једно неописиво искуство.
На крају увек бирамо по два
најбоља рада сваког учесника
колоније и представљамо на
изложби – нагласио је Сфера.
Овогодишња изложба обухвата осамдесет шест дечјих
радова и четири слике њихових ликовних ментора.
Ове године је одржана и седамнаеста Еко-школа, чији је
аутор и координатор Снежана
Мирић.
– Као координатор еко-кампа
желим да кажем да ми заједно
с нашом децом одрастамо и
учимо, сазнајемо начине како
да чувамо и волимо свет око
себе и притом се у томе и забављамо – рекла је Снежана Мирић.
Радови су били постављени
до 23. октобра у Галерији савремене уметности, а у периоду од месец дана родитељи ће
од ликовног педагога моћи да
преузму по један рад свог детета како би им остала успомена на овогодишњу манифестацију.

ИЗЛОЖБА „ДОДИР” У АТЛАНТИ

ПРИЗНАЊЕ ЗА ОГЊЕНА ГЛАВОНИЋА

Уметност спaja

Најбољи у Кини

Средином августа, на велики
православни празник Преображење господње, у Атланти је
одржана изложба ликовних радова под називом „Додир”, на
којој су учествовали уметници
групе „Стојан Трумић” из Панчева, група мозаичара из Београда „Камен и лом”, као и
ствараоци из овог америчког
града.
Уметници из Србије и Џорџије поклонили су преко педесет радова, а сав приход од

продаје експоната био је намењен за проширење просторије Дечје недељне школе.
Овом изложбом је озваничен
и рад Српског културног центра, као и музеја „Етно-кућа”
при Цркви Светих апостола Петра и Павла.
Ауторка и организатор изложбе Милана Вујић Солније посетила је Панчево и том приликом је захвалила члановима
групе „Стојан Трумић” на великодушности и сарадњи.

На другом Међународном филмском фестивалу „Притајени тигар, скривени змај” у кинеском
граду Пингјау српски редитељ
Огњен Главонић освојио је награду „Роберто Роселини”, која
се додељује најбољем редитељу.
Главонићев „Терет” је премијерно приказан на седамдесет
првом Канском филмском фестивалу, у програму „Петнаест
дана аутора”. Огњен Главонић је
већ награђен за режију овог филма, и то на фестивалу у Коши-

цама у Словачкој. „Терет” је награђен и на фестивалу „На крају
света” на крајњем истоку Русије.
Филм је приказан на фестивалима у Ванкуверу, Луксембургу,
Букурешту и Лондону. Домаћа
премијера ће бити одржана на
Фестивалу ауторског филма.
„Терет” Огњена Главонића у
Пингјау премијерно је приказан на азијском континенту, а
награда „Роберто Роселини”
обухвата и новчани износ од
10.000 долара.

РЕПОРТАЖА С ТУРНЕЈЕ ПАНЧЕВАЧКОГ ИЛУСТРАТОРА

Радионице кауикатууе у Амеуици

кретних слика” на ово ванвременско ремек-дело филмске уметности. Ово дело Орсона Велса, по мишљењу многих, најпознатији је и најбоље оцењени филм на свету.
Велс је био режисер, главни
глу мац и про ду цент овог
филма, а оно што је запањујуће, јесте да је то био његов
филмски деби, и то у двадесет петој години. Какав геније! Филм је био номинован за девет „Оскара”, али је
добио само један – за најбољи оригинални сценарио. У
филму је испричана трагична прича о сиромашном детету које је отргнуто из свог
дома, да би га одгајио банкар, који је од њега начинио
веома богатог, арогантног и
енергичног новинског магната. Своју репутацију је градио као дарежљиви поборник угрожених људи, а егоистични ум усредсредио је на
политичку каријеру, све док
ти снови нису пали у сенку
његове афере с певачицом.
Кејнов живот бива самоуништен жељом да оствари амерички сан о успеху. Након
два неуспела брака постаје
зловољно и гротескно чудовиште, а своје последње дане проводи сам, далеко од
света и несрећан у злослутном замку испуњеном драгоценостима којима је покушавао да надомести празнину у животу. Читава прича
испричана је кроз настојања
једног новинара да открије
зашто је на самрти Кејн рекао: „Rosebud” (пупољак).

Панчевачки илустратор и карикатуриста Никола Драгаш у
периоду од 1. до 15. октобра
одржао је мању турнеју радионица карикатуре за српску децу која живе у Америци. Позив је стигао од свештеника
Радована Јаковљевића, који има
службу у Храму Св. Великомученика Георгија у Шервилу.
Организоване су укупно четири радионице. Прва је одржана у Шервилу у Индијани,
при срп ском пра во слав ном
Храму Св. Великомученика Георгија. Трајала је два дана и
њој је присуствовало око двадесет петоро деце, узраста од
четири до петнаест година. Друга је приређена у Мервилу, такође у Индијани, при српском
Храму Светог Саве, трајала је
један дан, а њој је присуствовало око петнаесторо деце. Трећа је одржана у Чикагу, при
Храму Св. Симеона Мироточивог, трајала је један дан, а
присуствовало је око петнаесторо деце.
– На том месту ме је дочекало пријатно изненађење, где је

на табли писало лепим словима: „Добро дошао, чика Никола”. Четврту радионицу сам
одр жао та ко ђе у Чи ка гу, у
основној школи у оквиру Академије „Свети Сава”, а трајала
је два дана. Ова радионица је
за мене имала посебну емоцију, јер сам овде одржао своју
прву радионицу карикатуре када сам пре две године гостовао у Америци истим поводом
– рекао је Никола Драгаш.

Никола је деци направио посебан угођај, тако што се на
свим радионицама појављивао
у костиму оловке, због чега су
га назвали Мистер Пенсил.
– На свим радионицама смо
радили вежбу креативног размишљања, када су деца од задатих мотива морала да направе нове оригиналне цртеже, па је тако од листа настала
експлозија, од капи воде папагај, од шапе пас. Друга вежба

је била „Учимо да цртамо”, па
су деца, корак по корак, заједно са мном учила да цртају лава, витеза, змаја, пингвина, дабра. На крају сваке радионице
за децу сам имао посебно изненађење: сваком од њих сам
нацртао омиљену животињу –
испричао је Драгаш.
Он је искористио прилику да
свој опус карикатура и илустрација изложи на манифестацији
„Котлићијада”, која је одржана
при српском православном Храму Св. Великомученика Георгија у Шервилу у Индијани.
– На овом креативном и за
мене посебном и емотивном
путовању имао сам прилику да
обиђем српске светиње, разговарам и дружим се са српским
народом у Америци, да учврстим стара и стекнем нова пријатељства, а један од посебних
тренутака био је када су брат и
сестра који су присуствовали
једној радионици карикатуре
пожелели да се појавим на њиховој рођенданској прослави у
костиму оловке – истакао је
Никола Драгаш.

РАДОВИ МИЛАНА УЈКЕ МАНИЋА

Eмотивност и уационалност
Уметник из Панчева Милан Ујка
Манић изложиће своје радове у
родном граду Пироту, у Галерији „Чедомир Крстић”, 30. октобра, у оквиру изложбе под називом „Геометријске апстракције
– емотивност и рационалност”.
Изложбу ће отворити историчарка уметности, музејски саветник и директорка Галерије Радмила Влатковић и др Драгана Драгутиновић, професор на Високој
струковној школи за образовање
васпитача Пирот и председница
УЛУ „Нова арт сцена” у Пироту,
чији је члан и аутор изложбе.

Ово је његова четврта самостална изложба, а претходна
је одржана у КЦ Панчева.
– Иако су моји апстрактни
радови у целости стварани на
компјутеру, рекао бих да они,
поред рационалног геометријског израза, нуде и једну нову
осећајност, можда и незамисливу за медиј у којем су настали.
Апстрактном сликом желим да
прикажем унутрашњи сензибилитет и личну поетику. Покушавам да код посматрача побудим осећајност и разумевање
геометријске апстракције, да је

приближим. Понекад ми се чини да је разумевање апстрактне
уметности подједнако страно
савременом посматрачу као што
је и разумевање теорије релативности. Обе су настајале и
развијале се пре више од сто
година: апстрактна уметност и
теорија релативности. Дакле,
посматрачу нудим своју загледаност у геометрију и опијеност
бојом – рекао је Манић.
Милан Ујка Манић рођен је у
Пироту 1979. године. Од 2012.
живи у Панчеву. Члан је УЛУС-а,
УЛУ „Нова арт сцена” из Пирота,

УЛУ Панчева и УЛУ „Светионик” из Панчева. Од 2017. године је у статусу лица које самостално обавља ликовну делатност из области проширених
медија. Ове године је добио специјалну награду на шестом фестивалу ГИФЕСТ у Суботици за
кратку анимирану форму.

Страну припремила

Мирјана
Марић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПОВОЉНО Оазда МХ
3, 16, 16 В, нерегистрован, 1991. годиште, власник.
063/848-62-45,
065/659-58-01.
(268272)
ГОЛФ, 1995, регистрован, поло 1.4, I,
2000. регистрован.
063/837-48-34.
(268351)
ПЕЖО 306, 1.8, бензин, 1994. годиште,
исправан, добар, 720
евра. 062/866-78-39.
(268386)
ПОЛО 1.2, 2003, петора врата, у првој боји,
Оеталик црн.
064/587-50-24.
(268639)
СТИЛО 1.9, дизел,
2002, петора врата,
фул опреОа, у првој
боји. 064/587-50-24.
(268639)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ,
2002, петора врата,
фул опреОа, на иОе.
064/587-50-24.
(268639)
ОПЕЛ зафира 2012,
годиште, продајеО/ОењаО за новији.
Моја доплата.
063/244-674.
(268647)
АСТРА Г караван,
2001, 1.6, плин, гаражиран, регистрован,
власник, повољно.
063/345-837.
(268407)
ОКТАВИЈА А 4, 1.9
ТДИ, 2008, гаражиран, регистрован, власник, повољно.
063/345-837.
(268407)
ПУНТО 2004, бензин,
плин, тек регистрован,
3 В. 063/895-45-80.
(268457)
ПРОДАЈЕМ фијат
брава, 1.9, ЈТД, 2001.
годиште, без улагања.
Тел. 063/756-29-38.
(268463)

РЕНО МЕГАН, 2007.
дизел, 106 коња, 6 брзина, 2.900 евра, власник. 064/246-05-71.
(268487)
ПРОДАЈЕМ пасат ЦЛ,
Б 3, ТДИ, коОфорт,
edition, први власник.
Тел. 063/866-44-07.
(268490)
ЈУГО 45, 1997. годиште, регистрован до
краја године. Тел.
062/245-726.
л(268506)
ПУНТО 1.2, 2002, Оеталик зелен, гаражиран, добар, власник.
064/856-60-65.
(268579)
ДЕЛОВИ југо, кец, суза, Оотори, петостепени Оењачи, остало.
064/856-60-65.
(268579)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутоОобиле,
стање и изглед нису
битни, од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05.
(268464)
КУПУЈЕМ аутоОобиле,
стање небитно, до
2.000 евра. 063/16583-75. (268464)
КУПУЈЕМ возила до
500 евра, стање небитно, исплата реална. 060/135-08-48.
(4787)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила,
катализатора, продаја
делова, долазиО на
адресу. 069/203-0044, 066/409-991.
(269142)
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја делова, долазиО
на адресу. 063/78282-69, 061/211-59-15.
(269142)
КУПУЈЕМ аутоОобиле
у било коО стању, 90
до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25 .
(268369)

ОГЛАСИ

МАШИНЕ

13

marketing@pancevac-online.rs

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ тракторска рото-фреза ИМТ
1.80 Оетара. Тел.
060/632-55-11.
л(268682)
ПРИКОЛИЦА кикинда, сетвоспреОач 2,1
О, шпартач дворедни.
063/887-23-82.
(268672)
ТРАКТОР 533, у доброО стању, регистрован, власник.
063/823-29-61.
(268544)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ укњижену
гаражу на Котежу 2,
на углу код Пиваре.
063/354-221.
(268379)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ гаражу на Тесли, 25 О2, не
чекај снег, лед. Тел.
063/313-848.
(268556)
ГАРАЖУ издајеО, дупла, 30 О2, струја, грејање гратис. Тесла.
061/295-40-84.
(268563)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
ОО, 16 ОО, и све врсте
видео касета, квалитетно персниОаваО на
ДВД.
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, заОрзивач и
половни делови од
веш-Оашина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(266131)
КИНО-ФИЛМОВЕ, 8
ОО , 16 ОО и све врсте
видео-касета квалитетно пресниОаваО на
ДВД. 343-563,
063/288-278.

ПРАСИЋИ, јагањци на
продају. ВршиО услужно печење на дрва,
ражањ. Повољно.
064/997-79-09.
(267735)
ПРОДАЈЕМ два пластеника 5 х 20 О и 8 х
30 О, нови. 062/88541-07. (268211)
ОРМАР-ВИТРИНА,
сто, столице, коОода,
столићи, грејалице,
радијатор. 065/35307-57.
ГРЕЈАЛИЦЕ, два кауча, два троседа, угаона нова, два телевизора, 54 екран. Половну
креку. 064/187-20-13.
(268584)
МЕСНАТА прасад на
продају, услуга клања
гратис. 060/444-5503. (268617)
КОМБИ бојлер нов,
пенсоти, 150 до 200
О2, берета бојлер проточни, алфа пећ, све
на гас. 064/372-89-73.
(268620)
БУКВА, храст, багреОове сеченице, са
услужниО сечењеО.
063/364-310, „Топлина ММА”. (268623)
ПРОДАЈЕМ три пећи
на чврсто гориво, Оало коришћене.
064/587-50-24.
(268639)
ПРОДАЈЕМ неОачког
овчара и саОоходну
косилицу. 063/325950. (268655)
КОНТРАБАС чешки
¾. 063/887-23-82.
(268672)
КУПОПРОДАЈА ТА
пећи, поправка, коОпензација, договор,
долазак. 062/150-6854. (268670)
ПРОДАЈЕМ Оашину
за прављење папирних џакова, обука и
купци обезбеђени.
Тел. 064/424-95-10.
(268677)
ПРОДАЈА, полица и
два стола. Тел.
064/866-23-56.
(268674)
БАЛИРАНА детелина,
прасићи на продају.
Мића. 064/303-28-68.
(268684)
ПРОДАЈЕМ фрижидер већи, веш-Оашину, Ооже заОена за
неисправан. 064/12973-60. (268687)
НОВИЈИ шпорет
плин-струја, веш-Оашина, фрижидер 280
литара, судо-Оашина,
крека весо, угаона
гарнитура, кауч, двосед, ципеларник,
плинска боца. Тел.
063/861-82-66.
(268552)
ПРОЗОРИ кровни 105
х 112, апарат ЦО 2,
прозори дрвени два
коОада 127 х 160,
прозорска крила 125
х 155, 158 х 163, чаОац пасара.
063/752-17-93.
(268403)
НА ПРОДАЈУ крека
весо пећ
и ДВД плејер. Тел.
065/335-12-73.
(267949)

ПРОДАЈЕМ Оопед тоОос аутоОатик, вешОашину LG 1000, концентратор за кисеоник, два клуб сточића,
ЦД плејер, рисивер за
сателитску антену.
063/736-72-95.
(268410)
ПРОДАЈЕМ бибер
цреп, салонит плоче,
преостало огревно дрво, краве. 063/711-7754. (268419)
ПРОДАЈЕМ двосед,
тросед и делове жвитрине, очувано, повољно. Тел. 343-251.
(268443)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, 5.500 динара,
као нов и бутан боцу
1.500 динара.
063/471-737.
(268469)
ПРОДАЈЕМ пећ за
етажно грејање, централ 23. Тел. 061/69738-07. (268357)
ПРОДАЈЕМ полован
трпезаријски сто и
шест столица, уОетничке слике – оригинале. Звати поподне,
013/334-835,
064/258-91-33.
(268355)
РАСПРОДАЈА новог
наОештаја: столице
од 1.600, столови од
4.500 динара.
060/600-14-52.
(268396)
КЛИК-КЛАК лежајеви, нови, од 12.900,
избор Оебла по жељи.
060/600-14-52.
(268396)
ТА ПЕЋ 3.5 кв, ОагнохроО, 150 евра, очувана. 060/099-33-68,
064/123-17-88.
(268402)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елеОенте. Судопера
3.000 динара, нова.
371-568, 063/773-4597. (268373)
ТА пећ 3 кв, аутогене
боце, ел. Мотор север. 013/348-453. (р)
ПРОДАЈЕМ нову пе-

карску опреОу, у пола
цене. 063/892-38-33.
(268380)
ПРОДАЈЕМ реОонтоване ТА пећи, достава, Оонтажа, гаранција. 063/898-00-82.
(268392)
ДВОСЕД, фотеља, табуре, увоз из Италије,
скоро нов, повољно.
Тел. 063/865-24-32.
(268485)
ПРОДАЈЕМ преостали
пелет, 200 динара
џак. 063/812-42-09.
л(1268508)
НА ПРОДАЈУ балирана детелина. 064/22201-23. (268509
ПРОДАЈЕМ шпорет,
пола плин-пола струја, плинска боца гратис. 065/691-88-23.
(268511)
ПРОДАЈЕМ коОплетно реОонтоване ТА
пећи свих кв, достава,
Оонтажа, гаранција,
повољно. ВршиО и реОонт ваших неисправних пећи. 061/641-3036. (268514)
КОМБИ 600 евра, Оашине за перионицу
прање аута, Оашине
за прање тепиха, Оашине за прање кауча,
фотеља.
063/809-34-18,
065/438-75-39.
(л268517)
ПАРОДАЈЕМ: бицикл
тркачки, столарију дрвену, врата, прозор,
ел. Шпорет, коОоду,
коОпјутерски сто нов,
угаону гарнитуру,
дечји радни сто, лутке
за бутик. Повољно,
договор. 063/819-3005. (268496)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
нове беле старке, јакне, фарОерке,д ечја
колица, јелке.
060/143-62-10.
(268534)
ПРОДАЈЕМ дебелу
свињу и багреОове
стубове.
064/555-41-16.
(268537)

ДРВА, јасен, преостала, са превозоО, повољно. 064/122-69-78.
(2684ж532)
ДЕЧЈА колица за близанце. 063/823-29-61.
л(268544)
ПРОДАЈЕМ котао на
чврсто гориво, терОоОонт, 23 кв. Тел. 370353. (268549)
ПРОДАЈЕМ фрижидер са заОрзивачеО.
064/329-37-84.
(268552)
ПРОДАЈЕМ десет кубика букових дрва, ТА
пећ, пећ на дрва и
угаљ. 061/660-80-44,
013/366-474.
(268550)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ЛЦД, ЛЕД телевизори
врхунског квалитета
из иностранства, Ооже и заОена за слупане и неисправне.
064/564-14-14.
(268260)
КУПУЈЕМ полован наОештај, плинске боце,
ТА пећи, старо гвожђе, акуОулаторе и
остало. 066/900-7904. (268339)
ТА пећи, исправне и
неисправне купујеО,
долазиО одОах.
064/588-95-48.
(268608)
КУПУЈЕМ бакар, Оесинг, алуОинијуО, гвожђе, акуОулаторе,
фрижидере, заОрзиваче. 061/322-04-94.
(268622)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-Оашине,
фрижидере, веш-Оашине, телевизоре.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
КУПУЈЕМ старо гвожђе, лиО, акуОулаторе, итд. 061/322-0494 (268622)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ електронски
отпад, машине, шпорете, фрижидере, телевизоре, повољно,
долазим. 061/224-4809. (268658)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медање, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(268353)
КУПУЈЕМ веш-машине, фрижидере, акумулаторе, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40.
(268371)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
старо перје, столове,
столице. 062/148-4994. (268392)
КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре,
столове, столице, ТА
пећи, остало покућство. 061/149-38-93.
(268392)

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
долазим на адресу.
Исплата одмах.
061/641-30-36.
(268514)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ИВАНОВО, 60 м2 7,5
ари плаца, сређена,
укњижена. 063/372428. (266112)
ПРОПАЈЕМ плац на
Баваништанском путу,
16,5 ари, повољно.
062/285-41-07.
(268211)
КОМПЛЕТНО реновирана кућа, 7. јули, ЕГ,
клима. 064/424-71-26.
(267905)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 95
м2, подрум, гаража,
шупа (огрев), 3 ара.
064/407-73-77,
063/850-97-19. (и)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска, преко пруге,
пола под воћем.
064/113-47-76.
(268059)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште,
30 ари, дозвољена
градња. Братства јединства, други просек.
366-234.
ПРОПАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу у Иванову, 29.
новембра бр. 80.
062/415-359. (267511)
КУЋА, Омољица, 120
м2, 26 ари, централно,
воћњак. Тел. 064/95993-67. (268428)

ПРОПАЈЕМ кућу, две
стабене јединице, у
Војловици, ЦГ.
013/348-137, 062/348137. (268436)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, стара кућа за реновирање, 70 м2,
укњижено, помоћни
објекат, усељив, 50 м2.
065/503-70-35.
(268347)

КУЋА у изградњи, урађена два спрата, Јабука, цена 28.000, може
замена за ауто.
064/597-98-02.
(268349)
ПРОПАЈЕМ земљу, Полово, ливадице. 319754, 061/153-34-61.
(268360)
КУЋА, 80 м2, плац 7
ари. 063/738-24-08,
063/217-061. (268399)
КУЋА, Стрелиште, 53
м2 + помоћне просторије 27 м2, легализовано, на 3 ара, 22.000
евра. 063/771-42-24.
(268370)
ХИТНО, кућа, стара
Миса, 100 м2, 4 ара,
21.000. л065/800-7770. (268387)
КУЋА на продају, Војловица, Ул. Пољска,
12.000 евра. Тел.
064/221-81-05.
(268453)
ГОРЊИ ГРАП, кућа 65
м2, подрум 9 м2, двориште 25 м2, усељива,
власник.
064/178-39-55.
(268455)
ПОЧЕТАК Кудељарца,
прелепа, 120 м2, 2.3
ара, 55.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(268456)
ОМОЉИЦА, лепа, новија, 94 м2, 5.5 ари,
двориште излази на
Поњавицу, 27.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(268456)

БЛИЗИНА центра, кућа са два прелепа стана, 220 м2, 2 ара, продаја, замена
за два мања стана.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(268456)
ЦАРА ЛАЗАРА, 140 м2,
4.5 ара, гас, гаража,
28.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(268456)
ПРОПАЈЕМ трособан
стан, 80 м2, викендицу
поред „Зрна”, веома
повољно.
063/807-27-07.
(268467)

ОГЛАСИ

ПРОПАЈЕМ/МЕЊАМ
викендицу у Атомској
бањи, за села око
Панчева. 063/471737. (268469)
ПРОПАЈЕМ кућу,
спратну, у центру Полова, 150 м2. 069/21525-37, 064/060-06-42.
(268470)
ЈАБУКА, двособна, 64
м2, 4 ара плаца, чврста градња, 20.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(268474)
ПВА ГРАЂЕВИНСКА
плаца, укњижена,
ограђена, 5 ари + 4.5
ара под воћем.
063/805-63-54.
(268477)
ПРОПАЈЕМ плац на
Баваништанском путу,
7 ари, вода, струја,
Тел. 060/700-50-72,
063/163-97-17.
(268482)
ПРОПАЈЕМ нову кућу,
завршни радови, нова
Миса, повољно, власник. 064/221-36-12.
(268484)
КУЋА, старија, за
окућницом, 12 ари,
Јоакима Вујића, легализована. 063/271316. (268495)
ПРОПАЈЕМ две куће
на једном плацу, у
Војловици. 013/23221-30, 063/162-50-00.
(268541)
БАРАКА за становање, 100 евра, плац 4
ара, 8.000 евра.
069/213-97-37.
(268559
БЛИУЗУ центра, салонска кућа на 7.8
ара, 95.000; кућа на
6.8 ари за рушење,
68.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(268566)
ГОРЊИ ГРАП, кукћа
на 5 ари, 50.000, Војловица, кућа 50 м2,
12.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(268566)
ВИШЕ повољних кућа
у селима, Пебељача,
Качарево и др. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (268567)
МИСА, типска, 211 м2,
одлична, без улагања,
65.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(268567)
НОВА МИСА, три етаже, 6 х 10, изворно,
56.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(268567)
МАРГИТА, плац 5.38
ари, 15 метара фронт,
плин, струја, вода,
48.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(268567)
СТРЕЛИШТЕ, кућа,
укњижена, 380 м2, ПР,
спрат + ПТК, на 2 ара
плаца. 064/348-05-68.
(268571)
КУЋА са плацем 6.3
ара у С. Јовановић,
власник.
Тел. 064/136-42.-00.
(268576)
ЈАБУКА, на продају
један хектар земље,
повољно. Тел.
063/173-23-84.
(268465)
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ЦАРА ПУШАНА 73,
стара кућа за рушење.
Плац 8 ари, фронт 12
метара, 51.000 евра.
063/820-53-34.
(267832)
ПРОПАЈЕМ укњижену
непокретност, башта,
Новосељански пут,
прво српско поље.
064/128-22-06.
(267997)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 56 ари, викендица, воћњак, струја, вода, грађевинско земљиште. 064/280-6053. (268084)
ПРОПАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Златибору за
стан или кућу у Панчеву. 066/262-824.
(268302)
КУЋА, нова Миса, три
нивоа, 2,3 ара плаца,
укњижена, 210 м2,
власник. 063/826-9709. (268322)
ПРОПАЈЕМ кућу, стара Миса, плац 18 ари.
Тел. 064/992-76-27.
(268322)
СТАРИЈА кућа за реконструкцију, на 4
ара, код Народне баште. 066/303-999.
(268337)
ЦАРА ПУШАНА 73,
стара кућа за рушење.
Плац 8 ари, фронт 12
метара, 51.000 евра.
063/820-53-34.
(267832)
СКРОБАРА, грађевинско земљиште, 124
ара. 063/325-566.
(268661)

ТЕСЛА, 180, ЕГ,
70.000; Миса, три етаже, 68.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.,
(268602)
КУЋА, Омољица,, 65
м2, 6.5 ари, легализована, помоћни објекти. 064/961-00-70.
(268607)

ПРОПАЈЕМ кућу на
плацу 445 м2, Стрелиште. 064/119-04-31.
(268579)
ПРОПАЈЕМ воћњак,
18 ари, 1/1, ограђен и
уређен, Кудељарски
насип. 063/472-669.
(268586)
КУЋА, Банатско Ново
Село, 80 м2, 30 ари
плац, највиша кота у
селу. 063/751-11-62.
(268615)
ТЕСЛА, кућа 90 м2,
3.5 ара, одлична локација, 55.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(268629)
ВЕЛИКИ избор кућа,
све локације, „Гоца
013”, 063/899-77-00.
(268630)
ЈАБУЧКИ пут, нова кућа, 86 м2, плац 4 ара,
укњижена. 065/25887-77. (268631)
ПРОПАЈЕМ плац 33
ара, ширина 31 м, са
кућом за бизнис, Новосељански пут 131,.
шиваћа машина 3.000
динара. 064/276-0808. (268654)
ПОЛА ланца земље
(стари црепајски пут).
Плац 8 ари на Караули. 063/887-23-82.
(268672)
КУЋА, монтажна, нова, усељива, 70 м2, + 3
ара плаца, 17.000
евра, Козарачка 10-ц,
063/804-07-85.
(268679)
КУЋА 100 м2, 4 ара,
плаца, 25.000 евра,
усељива, Миса, Козарачка 10, договор.
063/804-07-85.
(268679)
ПЕО куће 65 м2,
13.000 евра, Козарачка 2 ара, посебан
улаз. 063/804-07-85.
(268679)
ПЛАЦ 6 ари, са три
посебне куће, засебни
улази, реновирано,
усељиво, 100 м2 6+ 70
м2 + 60 м2, 171,
49.000, договор. Миса, Козарачка.
063/804-07-85.
(268679)
КУЋА, Тесла, екстра
локација за приватан
бизнис, инвеститоре и
становање. 066/001050. (265880)
ПРОПАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу у Војловици уз
моју доплату.
062/322-298. (268865)
КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна на 4.85 ари
плаца, два помоћна
објекта, 35.000.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(268593)
СТАРЧЕВО, приземна
троипособна, реновирана, укњижена, 17
ари, 29.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(268593)

КУПУЈЕМ старију кућу
у центру, пожељно у
Улици Максима Горког. 064/668-97-86.
(268668)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОПАЈЕМ једнособан стан на Тесли.
064/664-85-31 (СМС)
ПРОПАЈЕМ двособан
и трособан стан на
Стрелишту. 066/93700-13 (СМС)

ПРОПАЈЕМ двособан
и трособан стан на
Котежу. 066/937-0013 (СМС)
ПРОПАЈЕМ дворишни
стан за реновирање,центар З. Јовина.
Тел. 063/ 894-88-19
(СМС)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан стан, ВП, ЦГ.
063/845-85-80.
(267810)
ТЕСЛА, 58 м2, двособан, ЦГ, лифт, тераса,
комплетно реновиран,
ПВЦ столарија, девети
спрат, 39.000.
062/844-08-70.
(267839)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 63 м2, II, ЦГ, тераса, 27.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(268597)
НОВА МИСА, нов
двособан, 53 м2, I, ЕГ,
33.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(268597)
СОПАРА, лукс двособан, 56 м2, III, ЦГ,
празан, 44.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (268598)
МИСА, 2.0, I, 27.000,
улично, шири центар,
34, 15.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.

ПРОПАЈЕМ станове у
Светозара Милетића 5
и Војводе Радомира
Путника 22/1. Контакт: Маријана,
063/693-944. (ф)
У ЦЕНТРУ, станови у
завршној фази изградње, 750 евра/квадрат. 063/389-974.
(268085)
ПРОПАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка
Зрењанина, власник.
061/382-88-88.
(267956)

ЦЕНТАР, 3.0, ЕГ, I,
40.000; једнособан,
31.000, ТА; 21.000;
гарсоњера, 24, ЦГ,
19.500. (338), „Јанковић”, 348-025.
(268602)
САМАЧКИ 17 м2,
12.500; шири центар
дворишни, 38 м2,
16.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(268593)
ЦЕНТАР, дворишни
трособан, 68 м2,
28.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(268593)
СОПАРА, двособан,
47 м2, 25.000; двособан, 52 м2, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(268593)

ОМОЉИЦА, центар,
једноипособан стан,
плац код бање, 7.6
ари. 064/021-19-31.
(и)
ПРОПАЈЕМ двособан
стан у близини школе,
вртића и обданишта.
063/301-160. (268090)
НОВА МИСА, стан 85
м2, сређен, продајем.
063/272-594, 063/225928. (268105)
У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру 065/353-07-57.
(268333)
СТАН, 56 м2, центар,
XII спрат, преко пута
Суда, одувек власник,
32.000 евра. 064/98041-02. (и)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 62 м2, III, ЦГ,
32.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(268597)

МАРГИТА, трособан,
67 м2, 30.000, IV/5,
без лифта. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (268593)
ТЕСЛА, двособан, 61
м2, 29.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (268593)
ПРОПАЈЕМ стан у
строгом центру, 37 м2,
ЦГ, III спрат. 063/71648-68. (268587)
ПРОПАЈЕМ улични
стан, Б. Радичевића 2.
Тел. 061/651-76-45.
(268054)

ПАНЧЕВАЦ
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 29.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(268629)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 47 м2, ВПР, ЦГ,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (268629)
КОТЕЖ 2, двособан,
III спрат, 33.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(268629)

СТРЕЛИШТЕ, 74 м2,
трособан, 40.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(268630)
СТАНОВИ, 40 м2, I
спрат, 1/1, реновиран,
11.000 евра, М. Кулића 32, заједничко двориште, хитно, фиксно.
062/858-33-47,
063/804-07-85.
(268679)
ТЕСЛА, 29 м2, 19.000;
39 м2, 22.000; 25 м2,
20.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(268630)
ЛОКАЛ, нов, 18 м2,
приземље, 15.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(268630)
НОВА МИСА, двособан, II, 46 м2, усељив,
19.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (268601)
ТЕСЛА, једноипособан, I, ЦГ, 35 м2,
25.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (268601)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 2, 67 м2, V,
40.000, договор.(242),
„Кварт”,
064/125-62-67,
346-392. (268271)
КОТЕЖ 2, 64 м2, VII,
27.000, договор.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67,
346-392. (268271)
ЦЕНТАР, 30 м2, III,
TА, 20.000, договор.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67,
346-392. (268271)
НОВА МИСА, 77 м2,
II, 27.000, договор.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67,
346-392. (268271)
ГОРЊИ ГРАД, 80 м2,
3 ара, гас, 52.000, договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67,
346-392. (268271)
ТЕСЛА, 29 м2, X,
19.000, договор.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67,
346-392. (268271)
ПРОДАЈЕМ стан, дуплекс, 96 м2, Лава
Толстоја 20, зграда
Кутка. 063/479-347.
(268691)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, у центру
Панчева.
060/505-54-25.
ВЛАСНИК, укњижен,
(268418)
реновиран, комфоран
МИСА, 30 м2, нов,
стан, 60 м2, идеална
2
локација. 064/195-09- 12.500, 70 м + двориште, 22.500.
50. (268656)
063/377-835.
ТЕСЛА, 55 м2, 1.84
(268423)
ара, 36.000, договор.
СТАН, Тесла, 49 м2, V
(242), „Кварт”,
спрат, без лифта и ЦГ.
064/125-62-67, 346060/656-59-28.
392. (268671)
(268460)
ПРОДАЈЕМ стан на
ПРОДАЈЕМ дворишни
Содари, преко пута
обданишта, двоипосо- стан, Б. Радичевића 2.
бан, ЦГ, 67 м2, две ло- Тел. 061/651-76-45.
(268445)
ђе. 060/077-78-20.
СОДАРА, 56 м2, Цг,
(268669)
лифт, претворен лу
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Качарево, укњи- двоипособан, 32.000.
жен, договор. 062/163- (679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
37-26. (268680)
(268451)
ДВОСОБАН стан, КоКОТЕЖ 1, 58 м2, ЦГ,
теж 1, I спрат, ЦГ, 57
м2 + 6 м2, тотално ре- V, лифт, за реновирановиран. Тел. 063/372- ње, 36.000. (679),
„Трем 01”,
198, 063/370-997,
063/836-23-83.
060/011-39-51.
(268451)
(268683)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
ЦГ, III, ПВЦ, лифт,
III, ЦГ, реновиран,
29.000, договор. (242), 28.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
„Кварт”, 064/125-6267, 346-392. (268271) (268451)

ЦЕНТАР, двособан, II,
54 м2, ЕГ, 40.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
СОДАРА, двособан, II,
52 м2, ТА, 30.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(268601)
КОТЕЖ 1, двособан,
IV, 56 м2, ЦГ, сређен,
36.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (268601)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, III, 56 м2, ЦГ,
28.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (268601)
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ЦЕНТАР, новоградња,
47 м2, II спрат, лифт,
паркинг, гаража, 14
м2, гас, власник, укњижен. 063449-798.
(268365)
КУДЕЉАРАЦ, једнособан, 22 м2, ПР,
6.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(268456)
СТРОГИ центар, реновиран, четврти спрат,
ЦГ, 36.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(268474)
СОДАРА, двособан,
52 м2, пети спрат,
лифт, 32.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(268474)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, пети спрат,
лифт, ЦГ, 28.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(268474)
ТЕСЛА, трособан, 67
м2, други спрат, ТА
грејање, 36.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (268474)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан, 48 м2, Карађорђева 13, 38.000
евра. 065/849-71-94.
(268541)
СТРЕЛИШТЕ, 40 м2,
једноипособан, усељив, 22.000, трособан
– 103 м2, 43.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(268482)
КОТЕЖ, 57 м2, двособан, 28.000; двоипособан, 65 м2, 42.000,
договор. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(268482)
ХИТНО, стан, 55 м2, I
спрат, власник, ТА
грејање, ПВЦ столарија, новије градње, не
треба улагати, 27.000
евра. 063/253-593.
(268486)
ДВОСОБАН, Содара,
ЦГ, први спрат, усељив одмах. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(268482)
ГАРСОЊЕРА, 28 м2,
Котеж 1, ЦГ, 19.900
евра. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(268482)
ТРОСОБАН, велика
тераса, први спрат,
стара Миса, усељив
одмах. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(268482)
ЈЕДНОСОБАН, Тесла,
32 м2, ЦГ, лифт. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(268482)
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, двособан, 61 м2,
II, гаража, подрум, ЦГ
гас. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(268488)
НОВА МИСА, двоипособан, 88 м2, III,
30.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50..
(268488)

ТЕСЛА, новоградња, I,
50 м2, етажно грејање,
лифт. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(268488)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
17 м2, III, ТА, сређена,
13.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(268488)
ЦЕНТАР, већи трособан стан, функционалан, леп, термо изолован, два купатила, без
улагања, повољно.
060/059-57-57.
(268506)
СТРОГИ ЦЕНТАР, 45
м2, једноипособан, VI,
ЦГ, сређен, 57.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(268547)
СТРЕЛИШТЕ, 45 м2,
једноипособан, двостран, ВП, ЦГ, 27.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(268547)

НОВА МИСА, 50 м2,
једноипособан, I, TA,
25.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(268547)
ТЕСЛА, 54 м2, двособан, IV, TA, 26.000.
Олимп”, 351-061,
063/274-951. (268547)
СТРЕЛИШТЕ, 61 м2,
двособан, I, ЦГ,
36.000. „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(268547)
КОТЕЖ 2, 65 м2, двоипособан, III, ЦГ,
42.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(268547)
ТАМИШ КАПИЈА, новоградња, 56 м2, II,
ЦГ, двоипособан,
60.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(268547)

КОТЕЖ 2, двособан,
изворно стање, III,
33.000, двособан, VI,
63.000, комплетно
сређен, 42.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (268566)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 43 м2, IX, 24.000;
центар, дворишни, 50
м2, 15.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(268566)
СТРЕЛИШТЕ, хитно,
повољно, једнособан,
ВП, ЦГ, 20.000; Котеж
1, 88 м2, V, без лифта,
леп, ЦГ, 50.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (268566)
ТЕСЛА, четворособан,
102 м2, поткровље,
ЦГ, III, 52.000; троипособан, IV, ЦГ, нема
лифт, 50.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА УКУЛНОГ КАЛЦИЈУМА

Цена: 100 динара

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

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

АКЦИЈА
КОМЛЛЕТАН УРОЛОШКИ
ЛРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ЛРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
ЛАКЕТ: КОМЛЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ЛРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара
Лрегледе обавља

др Небојша Тасић

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

Цена: 400 динара

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

САМО СУБОТОМ
ЛОСЕБНА ЛОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ЛЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ЛО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

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

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

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

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

СТРСЛИШТС, дуплекс,
243 м2, стан се налази
на првом спрату, и
има 174 м2 + поткровље 70 м2. 064/34805-68. (268571.
КОТСЖ 1, двоипсобан, новоградња, 60
м2, приземље, 39.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (268567)
СОДАРА, трособан,
75 м2, ЦГ, VI, добра
зграда, два лифта,
37.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(268567)
ТССЛА, двособан, 61
м2, VII, ЦГ, светао,
29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(268567)
СТРСЛИШТС, двособан, 52 м2, ЦГ, II,
27.000; једноипособан, II, TA, 19.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (268567)
ТССЛА, двособан, 53
м2, IV, сређен, ТА,
26.500. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(268567)
ЗСЛСНГОРА, двособан, ТА, III, 22.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(268567)
КОТСЖ 1, двособан,
ВП, ЦГ, 58 м2, 30.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (2685)
ТАМИШ КАПИЈА, једнособан, 39 м2, IV,
ЦГ, лифт, 30.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (268567)

НОВА МИСА, одличан
једноипособан, 44 м2,
II, ТА, 25.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(268567)
СТАН, Стрелиште, V
спрат, без лифта, централно грејање, 37 м2,
две терасе,
одмах усељив,
17.500.
060/744-67-98.
(268568)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈСМ једнособан,
једноипособан стан,
нова Миса, кућа или
зграда, од власника.
066/370-818. (267773)
КУПУЈСМО станове и
куће свих структура.
Брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.

ПОТРСБАН једноипособан стан на Котежу
1 или Котежу 2, исплата одмах. Агенција
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(268629)
АГСНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни
станови за реновирање, исплата одмах.
064/668-89-15.

ХИТНО потребан стан
на Тесли, до 25.000,
исплата одмах. Агенција „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
КУПУЈСМ једнособан,
двособан стан за реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (268474)
КУПУЈСМ на Содари
једнособан стан, без
посредника. 060/13200-85. (268542)

КУПУЈСМ трособан
стан, на Содари, са
ЦГ, I или II спрат и
једноипособан
на Тесли,
до 26.000.
062/191-75-35.
(268566)
КУПУЈСМ стан од
25.000, исплата одмах, предност
зграда.
064/199-43-42.
(268400)

КУПУЈСМ стан до
22.000, дајем ауто
(3.000), остало кеш.
064/134-06-30.
(268400)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ЈСДНОСОБАН намештен за две другарице
(друга), или за једну
запослену особу, центар. 063/124-10-18.
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ нов једноипособан празан стан у
центру Панчева.
063870-64-70.
(268421)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, нова Миса, за
војна лица, студенте.,
063839-56-81,
013/370-398. (268438)
ИЗДАЈЕМ стан преко
пута Народне баште.
066/335-578,
066/400-702. (268449)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан са централним
грејањем, на Котежу
2. 064/031-24-98.,
(268356)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради,
без централног грејања, Содара. 013/344167, 064/950-23-40.
(268361)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан, самцу/самици, ЦГ, кабловска,
интернет, повољно.
378-093. (268395)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан на Тесли.
Тел. 063849-94-07.
(268470)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Тесла, ЦГ, празан, 100 евра.
064/246-05-71.
(268487)
СТРЕЛИШТЕ, издајем
једнособан намештен
стан, са грејањем.
Тел. 063/367-274,
063/700-70-99.
л(268498)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Стевана Шупљикца.
061/184-25-06.
(268498)
ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси. 063/700-7063. (268499)
ИЗДАЈЕМ једноипособан и двособан стан у
луксу, паркинг, интернет, wi-fi, ЦГ, клима,
засебан улаз.
065/283-53-01.
(268504)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену гарсоњеру, искључиво запосленима,
центар, wi-fi, кабловска, повољно.
065/691-88-23.

ИЗДАЈЕМ кућу на Јабучком путу, преко
сервиса „Пивашевић”.
065/219-14-22,
060/348-19-88.
(268513)
ИЗДАЈЕМ празан
стан, дворишни, у
центру, 40 м2. 252-1366, 064/413-61-65.
(268524)
ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса, близина школе,
45 м2 + тераса, интернет, кабловска, ТА
грејање, 063/255-102.
(268554)
КУЋА, прелепа, два
четворособна стана,
двориште, паркинг,
мирно – Милорадовић. 061/295-40-84.
(268563)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
064/561-56-26.
(268574)
ИЗДАЈЕМ добру кућу
у Старчеву, на главном путу, 120 евра.
062/129-94-67.
(268567)
ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту до две особе, ЦГ, повољно.
064/399-27-16
(268069)
КОД „Авива” издајем
комплетно намештену
гарсоњеру самцу, 130
евра. 065/353-07-57.

ЈЕДНОИПОСОБАН и
двособан стан, намештено, центар, депозит обавезан, грејање
ТА. 061/131-79-04.
(268598)
ПРАЗАН трособан
стан, Миса, трећи
спрат, 130 евра.
(300), „Ћурчић”,
063/803-10-52.
(268597)
ТРОСОБАН намештен
стан, 60 м2, ЕГ, III, ,
Краљевића Марка.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(268601)
КУЋА, Старчево, 65
м2, засебна, двориште, опремљена, 100
евра. 064/305-80-73.
(268606)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен
дворишни стан.
064/187-20-13.
(268583)
ИЗДАЈЕМ 52 м2, стан,
интернет, грејање,
клима, намештен,
спаваћа соба, купатило, кухиња, дневна
соба, центар.
063/776-16-77.
(268627)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у строгом центру.
Тел. 251-85-45,
063/819-37-33.
(268645)

ИЗДАЈЕМ мањи стан,
полунамештен, дворишни, Браће Јовановић, између две школе. 064/559-17-43.
(268650)
ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан на Содари, пожељно студентима. 060/724-1725. (268656)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен тан, ЦГ,
Котеж 1, ВП. 064/05173-55. (268666)
НАМЕШТЕН једнособан, новоградња, ТА,
двориште, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07.
(268665)
ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан на Стрелишту. Тел. 062/600368. (268667)
ДВОСОБАН, Тесла,
издајем ненамештен
са грејањем. 064/80630-71. (268681)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, код школе на
Миси, повољно.
063/787-31-39.
(268689)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 30 м2 + тераса
12 м2, Котеж 2, кућа
са двориштем, намештен, 120 евра.
069/413-20-44.
(и)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ фирму,
локал, на пијаци Тесла, код Авива.
063/106-77-11 (СМС)
ЛОКАЛ издајем/продајем, 18 м2, излог,
клима, изолован, близу Максија, новоградња. 063/752-04-00.
(266858)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал
од 39 м2, центар Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (266309)
ПРОДАЈЕМ локал у
Браће Јовновића, 17
м2, разрађен.
062/885-41-07.
(268211)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ два
локала на јабучком
путу, 170 м2, 75 м2,
вибер. 004176
4250302. (268313)
ЛОКАЛ за издавање,
вишенаменски, погодан и за спортске активности, 140 м2, Његошева 7. 062/821-4494. (267999)
КУЋУ издајем, шири
центар, за пословне
намене. 062/347-667.
(268602)
КУПУЈЕМ магацин 100
– 150 м2, са добрим
приклазним путем.
064/323-91-93.
(268614)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал на Зеленој пијаци, најбоља локација.
063/244.674. (268647)
ИЗДАЈЕ се локал, центар, 130 м2. 063/389972. (268657)
ХИТНО продаејм локал 40 м2, код Зелене
пијаце, Кочина 1.а,
поред Аутопрема
„Марган”. 069/26698-20. (268664)
ИЗДАЈЕМ локал у
згради, Стрелиште,
код Смарт блока, 16
м2. 064/474-99-11.
(268675)
ИЗДАЈЕМ локал 80 м2,
центар, два нивоа, погодан за здравствене
делатности. Угао Касапиновићеве и М.
Требињца.
064/255-79-24.
(268690)

ИЗДАЈЕМ локал, М.
Горког 81, улаз у Пепељаре. 063/837-4834. (268351)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2,
Светог Саве 67.
064/668-87-38.
(267968)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор, сутерен, 52
м2, Змај Јовина 2. Тел.
060/562-62-96.
л(268406)
ПРОДАЈЕМ локал 21
м2, укгао Карађорђеве
15 и Браће Јовановић,
13.000 евра. 065/84971-94. (268481)
ИЗДАЈЕМ локал у
строгом центру, 25 м2.
066/235-752. (268481)
ИЗДАЈЕМ два локала
45 и 16 м2, у Улици
Цара Лазара.
063/502-211. (268492)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ пословни простор у Његошевој, 110 м2. Тел.
063/313-848. (268556)
ПОСАО
ПОНУДА

САЛОНУ у Жарка Зрењанина (у раду 15 година), потребан фризер са искуством.
Услови одлични. Тел.
065/555-54-44.
(266939)
ПОТРЕБАН радник за
рад у пиљарници.
062/176-33-63.
(268354)
РЕСТОРАНУ „Банатски кутак”, потребан
конобар/ица. Тел.
060/512-59-99.
(268397)
ПОТРЕБНА радница у
прехрани са искуством. 062/493-580.
(268376).
ПОТРЕБНА радница у
пекари. 062/404-144.
(268414)
ПОТРЕБАН посластичар. 062/404-144.
(268414)
ПОТРЕБНА радница/конобарица кафићу. Панчево, Книћанинова, добра дневница. 062/227-771.
(268416)

ХИТНО потребна радница у мини маркету,
доћи лично. Радничка
1-б, маркет „Саша
ЈС”. (268422)
ПОТРЕБАН радник,
„Зоки стакло” д. о. о.
064/131-72-85.
(268431)
АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни самостални алутомеханичари. 013344-011,
063/372-231.
(268447)
ПОТРЕБНИ кувари и
конобари ресторану у
отварању. CV послати
на nikolicmisa@
hotmail.com или назвати, 064/128-37-25.
(268049)
КУВАР, пица-мајстор,
ресторан у граду.
064/126-83-53.
(268452)
ПОТРЕБАН возач Б
категорије за дистрибуцију штампе. Звати
од 9 до 16 сати.
069/867-72-07.
(268466)
ПОТРЕБНА радница
трафици на аутобуској станици. 06310286-41, 060/717-33-10.
ПОТРЕБНИ радници
за рад у новоотвореној пицерији (fast
food), у центру. Тел.
063/691-169. (268520)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у продавници у
центру.
069/550-16-61.
(268538)
ПОТРЕБНА продавчица за рад у пекари и
пицерији.
063/130-75-40.
(268521)
ПОТРЕБАН возач Ц, Е
категорије са искуством, обавезно да
има АДР и ТАХО картицу. 062/102-77-00.
л(268525)
ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије, из Панчева, за стални радни
однос. Унутрашњи саобраћај. 062/850-0052. (268528)
ПОТРЕБАН пекар.
062/404-144. (268414)
ПОТРЕБНЕ раднице
са искуством, за рад у
месари. Контакт,
063/470-009. (268551)
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ПОСАО
ПОНОДА

ЕСТЕТИК СТУДИЈУ IN
LINE поребан фивиотерапеут – масер, маникир и педикир, са
радним искуством. За
пријаву потребно је
послати CV на estetikstudioinline.zaposlenje
@gmail.com
(268555)
АУТО-СЕРВИСУ потребан ауто-механичар и ауто-електричар
са искуством.
064/240-69-63,
013/210-00-78.
(267377)

ПОТРЕБНИ овбиљни и
одговорни људи ва поделу флајера.
064/241-45-14.
(267453)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице ва рад
ва роштиљем.
063/897-55-04.
(267552)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице ва рад
у кухињи. 063/897-5504. (267552)
ПЕКАРА „Смиљанић”
тражи особље ва продају. CV донети у неку
од наших пословница
или mail: pekarasmiljanic@mts.rs. Mob.
064/217-48-56.
(268020)
ФРИЗЕРСКОМ салону
потребан фривер и
ученица. 064/503-6875. (268292)
АУТОПЕРИОНИЦИ
„Бибац” потребан
радник са искуством.
066/001-050. (267882)
ОЗБИЉНОЈ водоинсталатерској фири потребни фивички радници и водоинсталатери, са искуством.
064/037-40-26.
(268546)

ПОТРЕБНА радница
ва рад у ћевабџиници
„Кифла”. Доћи лично
на адресу Змај Јовина
б.б. ламела А2/2.
(268590)
САЛОНУ потребна мушко-женска фриверка
са искуством, услови
одлични. 064/255-5731. (268691)

РЕСТОРАНУ Rojal
Burger у Авив парку,
потребни кувари и конобари. 063/216-788.
(268629)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством. Перионица „Пионир”.
013/258-02-17.
(268616)

ПОРЕБНА радница ва
припрему и продају
сендвича. Почетна
плата 30.000. Звати
после 15 сти. 064/55533-34. (268582)
ПОТРЕБНИ мајстори
водоинсталатери и
радници, водоинсталатерској фирми.
064/037-40-26.
(268628)
ПОТРЕБАН конобар/конобарица од 18
до 50 година. Кафић.
060/362-22-21.
(268633)

ПОТРЕБАН радник ва
одржавање и чување
тениских терена.
060/362-22-26,
060/362-22-66.
(268633)
ФИРМИ SKY LINE ив
Панчева, потребан
радник са искуством у
области кабловских
инсталација. Рад у Београду. Добра варада.
Звати после 20 сати.
064/482-47-60.
(268640)
ПОТРЕБНА радница
са искуством у прехрамбеној радњи, СТР
Pro trade. Поввати ради вакавивања равговора. 063/341-770.
(2568468)
ПОТРЕБНЕ помоћне
раднице и раднице ва
припрему храну у локалу брве хране.
065/900-50-08.
(268653)

РЕСТОРАНУ домаће
кухиње потребне млађе конобарице. Тел.
064/349-93-43.
(268663)
АУТО-СЕРВИСУ YUNIKI потребан радник вулканивер, са
или бев искуства, до
45 година старости.
062/309-370. (268673)

ПОТРЕБАН радник ва
рад у ауто-перионици
у Панчеву. Звати на
013/331-241.
(ф)

ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека, аутомобила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474. (268146)

ЧИСТИМО таване, подруме, старе шупе, гараже, комплет услуге,
најповољније.
061/321-77-91.
(268622)

ИЗРАДА намештаја,
хала, биндера, гаража, тенди, кованије,
грађевинска лимарија. 064/068-10-85.
(268342)
ТРАЖИМ жену да ме
чува у вамену ва бесплатно становање и
храна. 013/251-29-75.
(267957)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде. 063/865-80-49.
(268429)
КОМБИЈЕМ превовим
робу, ствари, селидбе
и све остало. Најповољније. 065/361-1313. (268405)
ЧИСТИМ шут, таване ,
подруме, купујем гвожђе.
061/631-51-46.
(268622)

МЕЊАМ пелене, нега
покретних, непокретних. 061/660-31-84.
(268638)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац одвов шута малим
кипером, до два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338
(СМС)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, каналивације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76
(26917)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање, столарија,
веома повољно.
064/280-26-15.
(26917)
АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте вавесе, уграђујем,
поправљам. 063/88225-09. (266286)
ЧАСОВИ, основе
електротехнике. Професор са искуством.
062/801-97-58.
(267394)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке шпорета, бојлера, равводних табли, индикатора, инсталација. Мића.
064/310-44-88.
(267306)
РАДИМ све фивичке
послове, чистим подруме, таване, фарме.
064/144-37-65
(268319)
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ АЛУ и дрвену столарију, сигурносна врата, ролетне,
стаклоревачке услуге.
060/545-34-04.
ЛОГОПЕД, индивидуални рад са децом.
064/121-17-92.
(268271)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, вамена гуртни. 064/18125-00. (268399)
БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.
(268609)
ТВ и сателитске антене: монтажа. Дигиталивација вашег ТВ-а,
ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70.
(268611)
МАТЕМАТИКА, фивика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-1981, 063/852-22-43.
(268433)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвов шута малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (268635)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(268483)
КОМПЈУТЕРИ: сервис,
поправка, инсталирање нових компоненти,
чишћење, брво, повољно. 060/351-03-54.
(268501)
ЕНГЛЕСКИ свим уврастима, долавак, јефтино, 24 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(268502)
ВОДОИНСТАЛАТЕРРАДИМ иволацију равповољни радови.
060/689-82-23, Љубо- них кровова, гаража,
подрума. 345-874,
мир. (268393)
062/235-839.
МОНТЕРИ централно (268516)
грејања (етажно, подно, уградња котлова). КОМБИ превов до једне тоне.
064/264-01-66,
064/159-76-86.
064/191-64-97.
(268539)
(268408)
ЕНГЛЕСКИ, италијан- РАДИМО све фивичке
ски, латински: часови, послове, рушења кукпревођење, у центру. ћа, бетона, бетонирања, ископи, утовари,
063/730-69-06.
одношење ствари.
(268409)
064/122-69-78.
СТОЛАРСКЕ и бра(268532)
варске услуге. АлекОБАРАЊЕ стабала,
сандар, 064/157-20крчење плацева, руше03. (268439)
ња кућа, одношење
ПРОФЕСИОНАЛНА
ствари, итд. 060/035релакс и терапеутска 47-40. (268532)
масажа, може и долавак на адресу.
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
064/000-55-39.
одгушење судопере,
(268440)
ХЕМИЈА, часови. Тел. купатила, адаптације,
поправке, вамена, од251-92-33, 062/869мах. 013/331-657,
64-45. (268476)
064/495-77-59.
(268548)
ЕЛЕКТРИЧАР ради
нове инсталације, поправља старе, ремонтује бојлере, ел. Шпорете, ТА пећи и отвале
ел. Уређаје. 060/52193-40. (268371)

ПАНЧЕВАЦ

ПРОФЕСИОНАЛНО
чистим станове.
061/745-56-90.
(268560)
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ,
иврада/монтажа надстрешница, тенди,
ограда, гаража.
060/4124-29-93.
(268565)
МАТЕМАТИКА, статистика, фивика, информатика, могућност месечног плаћања. Професор. Центар.
013/353-569, 066/405336, 061/603-94-94.
(268577)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови, вамена
поломљеног црепа.
065/535-24-56.
(268578)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
обрада ПВЦ столарије,
гипс радови, чисто, педантно, квалитетно.
063/304-476. (268362)
ОСЛОГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење, одвов
шута са утоваром Атанацков.
063/771-55-44.
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300, 064/77124-16. (267934)
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ПОСАО
ПОНУДА

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (267458)
АНТИБАКТЕРИЈСКО,
дезинфекционо, дубинско прање намештаја и тепиха у вашем стану. 066/001050.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (268573)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-6674.(268573)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(268573)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com
(268573)

СЕЛИДБЕ комбијем И
КАМИОНОМ Војводина, Србија, са или без
радника. Најповољније, Иван.
063/107-78-66.
(268573)
СЕЛИДБЕ, робе и
ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника,
све релације по Србији, откуп намештаја.
Иван, 063/107-78-66.
(268573)
ДУБИНСКО прање тепиха и намештаја. Сушење у комори.
Превоз бесплатан.
302-820,
064/129-63-79.
(268632)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, поправљамо
квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(268660)
ЛАЛЕ, превозим мањим кипером повољно: шљунак, песак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94.
(268415)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(267295)

ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут. 063/246368. (268123)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута са
утоваром, рушење.
Аутопревозник Атанацков.
063/771-55-44
(267996)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, фасаде,
ламинат. 061/283-6641, 064/390-00-87.
(268432)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0 - 24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26,
„Електроизградња”.
(268382)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26,
„Електроизградња”.
(268382)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу , металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(268382)
КОМБИ превоз са три
комби возила, различитих димензија, локал, Београд и шира
Србија.
063/106-81-11.
(268507)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(268515)

ПАНЧЕВАЦ

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата. 064/04755-55. (268546)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89, Јовичин. (268564)
РАЗНО

АКО си усамљена, желиш брак, имаш до 50
година, јави се.
064/437-63-59.
(268367)
УДОВАЦ, виталан,
173/77 тражи слободну жену од 50 до 60
година ради озбиљне
везе. Шифра „Официр”. (268542)
ТРАЖИМ човека за
брак, од 60 до 70 година. Тел. 061/64177-04. (268385)
УСТУПАМ гробно место на Старом православном гробљу. Тел.
013/345-407. (268394)
20. септембра 2018,
око 19 сати, на пешачком прелазу код
продавнице „Давид”,
на Новосељанском путу, аутомобил је ударио пешака који је гурао бицикл. Молимо
сведоке да нам се јаве
уколико нешто знају.,
064/280-38-71.
(268497)
ПОКЛАЊАМ најлепше мачиће – црно, бело и тиграсто. Васпитани. 063/812-42-09.
(268508)
КЕРМИЧАР, повољно,
постављам све врсте
керамичких плочица,
повољно. Тел.
063/744-08-24.
(268641)
ПОПРАВКА кровова.
060/603-49-30.
(268662)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком
од 8 до 18,
средом
од 8 до 15,
а четвртком и
петком
од 8 до 13 сати
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marketing@pancevac-online.rs

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

КОНКУРС
за радно место:

objavljuje

OGLAS
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл адресу
zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”,
на адресу
Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 31. 10. 2018.

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

ОГЛАШАВА

za prijem u radni odnos
· Radnik u proizvodnji
· Pomoæni radnik u proizvodnji
· Viljuškarista
· Vozač – kategorije B, C i E
Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-i na email adrese office@pavle.rs i m.jovicevic@pavle.rs ili
poštom na adresu: DOO „Pavle” Pančevo, Stevana Šupljikca br. 16, u roku od 8 dana od dana objavljivanja
oglasa

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр.1955/3 К.О.Панчево, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности
По+П+3+Пс, у улици Светозара Милетића број 104ц,
израђен од стране Архитектонског атељеа „ Студио 3“
Панчево, Владимира Гестића бр.43б, за инвеститора
Investunique, CO, DOO, Панчево, Моше Пијаде
бр.120/12
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај. Информације и сва обавештења
о јавној презентацији можете добити на телефон
013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 1013 часова у периоду трајања јавне презентације од 7
дана, почев од 26. 10. 2018.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,
путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг
краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај
ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр.1955/3 К.О.Панчево, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности
По+П+3+Пс, у улици Светозара Милетића број 104ц,
израђен од стране Архитектонског атељеа „Студио 3”
Панчево, Владимира Гестића бр.43б, за инвеститора
Investunique, CO, DOO, Панчево, Моше Пијаде
бр.120/12
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон
013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10
до13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7
дана, почев од 26.10.2018.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,
путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг
краља Петра I, бр.2 - 4, Панчево.

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „VIP MOBILE” D.O.O. BEOGRAD
Улица Милутина Миланковића бр. 1ж, Bеоград, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Појекaт радио-базне станице за мобилну телефонију „PA-Pančevo/Tesla” BA1098_03, Улица Првомајска 14 A
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 615 у
периоду од 26. октобра до 05. новембра 2018. године
радним даном од 10 до 14 часова.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном
року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

У складу са чланом 25. Закона о процени утицаја на
животну средину („Сл гласник РС” број 135/04 и
36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНE
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну средину
Секретаријат за заштиту животне средине поступајући по захтеву носиоца пројекта Јавног комуналног предузећа „Хигијена” Панчево из Панчева, Цара
Лазара 57, донео је Решење бр. XV-07-501-167/2018
од 17. 10. 2018. године о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње и доградње комплекса комуналне зоне у Панчеву, на катастарској парцели бр. 494/4 к. о. Панчево
у Власинској улици број 1, на територији Града Панчева. Одлука је донета на основу Извештаја техничке
комисије која је оценила да су Студијом предвиђене
адекватне мере заштите животне средине и да је Студијом предвиђен програм праћења утицаја пројекта
на животну средину у складу са важећим прописима.
У циљу спречавања, смањења или отклањања могућих
штетних утицаја, носилац пројекта је у обавези да испоштује предвиђене мере заштите животне средине
дефинисане у поглављу 8. Студије о процени утицаја.
Увид у предметно Решење може се извршити у
просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра
I бр. 2 - 4, канцеларија 617.
Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се покренути управни спор у
року од 15 дана од дана пријема решења, односно обавештења јавности.

ПАНЧЕВАЦ

22

Петак, 26. октобар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Мој сестри јединој

ВЕРИЦА ПАВЛОВИЋ

ВЕРИЦА
ПАВЛОВИЋ

ВЕРИЦА
ПАВЛОВИЋ

1949–2018.

1949–2018.

Наша вољена пријатељица нас је заувек напустила.
Од ВЕСНЕ, МИЉАНЕ
и ДУШАНА

Наша вољена пријатељица нас је заувек напустила.
Од ЉИЉЕ, ДРАГАНА
и АНДРИЈАНЕ

од ВУЈАДИНА, НАДЕ,

(44/268446)

(45/268446)

(55/268462)

СЕКИ

Ноћ, музика свира...
Све ме сећа на њу...
И док њену песму певам, она више није ту...
Волела си живот, песму и људе... Почивај у миру!

29. X 1949 – 22. X 2018.

Твој ЛУКА и МИЦА с породицом

Хвала ти што си постојала, таква каква си била,
увек смо све делиле... Само је туга моја цена.
Воли те сестра ДРАГИЦА и сестрићи МЛАДЕН
и ЛУКА с породицом

(78/268540)

(76/268535)

ВЕРА
ПАВЛОВИЋ
Последњи поздрав

Последњи поздрав добром пријатељу

драгој Вери

ВЕСНЕ и МИЉАНЕ

22. октобра 2018. године напустио нас је наш
драги

ЖИВАН ПОПОВ
1951–2018.
Последњи поздрав од супруге МИЛИЦЕ с породицом
и комшијама

ВЕРИЦА

(72/268)

ПАВЛОВИЋ

ЖИВАНУ ПОПОВУ

1949–2018.
20. октобра 2018. преминуо је
Наша вољена мама пре-

од ЗЛАТЕ и ЈОЦЕ с породицом

минула је 22. октобра

(111/268637)

2018, али ће заувек жи-

РАДОСЛАВ ЛУКИЋ
1930–2018.
Речима се не може описати колико ћеш нам недостајати. Учинио си нас неизмерно поносним
што си нам био отац, свекар и деда
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћени: син СЛОБОДАН, снаја СВЕТЛАНА,
унука ТАЊА и унук БОЈАН с породицом
(116/268652)

вети у нашим срцима.

21. октобра преминуо је наш драги супруг, отац
и деда, у 71. години

Ћерке ЗВЕЗДАНА

ЖИВАН ПОПОВ
Твојој немирној души нека је покој, а телу лака ова земља банатска.
МИРКО и МИШКО с породицом

и МИРЈАНА
са породицама и сестра

ПОПУСТ

ДРАГИЦА с породицом
(43/268446)

(73/268526)

Последњи поздрав

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав

СЛАВКО ДЕНКОВИЋ

СТЕВАНУ

1948–2018.

МИХАЈЛОВИЋУ

Ожалошћени: супруга КАТИЦА, ћерке
БИЉАНА и САЊА, зетови ПРЕДРАГ и ЈОСИП,
унуци ФИЛИП, НИКОЛЕТА, ДАМЈАН и ЈОСИПА
(102/268610)

од породица
ЗДРАВКОВИЋ
и АВРАМОВИЋ

МИОМИРУ ГРБИНУ
СЛАВКУ
ДЕНКОВИЋУ

1947–2018.

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

(39/268440)

од породице

Последњи поздрав мом супругу
од породице
ЂОРЂЕВИЋ

Сахрана је обављена 22. октобра на Новом гробљу у Панчеву.
(84/268561)

(103/268610)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
Остаје само нада да постоји неки други свет...
Последњи поздрав

Последњи поздрав комшији

МИОМИРУ ГРБИНУ
1947–2018.
Неке жеље се нажалост никада не остваре.
Твоја ЛИКИ
(85/268562)

МИЋИ
oд ГОРАНА, ОЉЕ, ЛУКЕ и СОФИЈЕ
(110/268634)

МИОМИРУ ГРБИНУ
Станари у Дунавској 7
(112/268642)

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

Петак, 26. октобар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С великир болор и тугор обавештаваро да је 19. октобра 2018. године, после кратке и тешке болести преринуо наш вољени супруг,
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Жоследњи поздрав нашер драгор

МИЛАНУ ЖЕМЦУ
од брата ДРАГАНА, снаје РОСКЕ
с децор ГОРАНОМ и НЕВЕНОМ

МИЛАН ЖЕМАЦ

Заувек ћеш остати у нашир срцира.

17. октобра 2018. годне преринула је наша драга

(61/268489)

1953–2018.
Ожалошћени: супруга МАРИЈА, ћерка МАРИЈАНА, син ИВАН,
зет ЖРЕДРАГ, снаја ЈЕЛЕНА, унуци ОГЊЕН и МИЛА
(35/268435)

Жоследњи поздрав пријатељу

Жоследњи поздрав зету,
паши и течи

Жоследњи поздрав драгор куру

МИЛАН ЖЕМАЦ

РУЖИЦА БУНДАЛО
1954–2018.

Жоследњи поздрав нашер драгор пријатељу
од породица ЈЕРЕМИЋ и ДИМИТРИЈЕВИЋ
(104/268613)

Заувек ћеш бити у нашир срцира.
Жоследњи поздрав вољенор течи

Твоји: синови ИВАН и НИКОЛА, снаје
ИВАНА и ЈАСМИНА и унук ВАСИЛИЈЕ

МИЛАНУ
ЖЕМЦУ

(3/268344)

МИЛАНУ
ЖЕМЦУ

МИЛАНУ
ЖЕМЦУ

Нека те анђели чувају.
Жородице ЖАВЛОВИЋ
и ЖОЖОВ

од курова НИКОЛИЋА

(113/2

(79/268543)

(48/268451)

Жоследњи поздрав драгор коршији

Обавештаваро пријатеље и родбину да је преринула наша најрилија
рајчица

МИЛАНУ ЖЕМЦУ

од породица
ТУРИНСКИ, ЈОВИЧИЋ
и ЈАН

ДАНИЈЕЛА, ЉИЉАНА и ДРАГАН
(36/268435)

Жоследњи поздрав коршији

Жоследњи поздрав драгор прики

РУЖИЦА
БУНДАЛО
МИЛАНУ ЖЕМЦУ

МИЛАН
МИЛАНУ

од СЕКУЛЕ ВЛАЈКОВИЋА

Жоследњи поздрав
драгој снаји од девера
БОЖЕ са породицор

(37/268435)

ЖЕМАЦ

(95/268594)

МИЛАНУ

ЖЕМЦУ

1950–2018.
Увек ћеш нар недостајати.
Твоји: супруг СТЕВАН
и ћерке ЈАСА и ОЉА
с породицара
(47/268450)

ЖЕМЦУ

Жочивај у риру добри
човече.
МИЛА и МАЈА

Жоследњи поздрав
куру од породица
РАНИСАВЉЕВИЋ
и ВЛАЈИН

од станара у Савској 10

(9/268352)

(17/268384)

(10/268328)

Жоследњи поздрав драгор ружу, оцу и деди

ГИЗЕЛА
МИЛОЈКОВ

Изненада нас је напустила наша драга

Жоследњи поздрав нашој најрилијој

19. октобра 2018. напустио нас је наш отац, свекар, деда и прадеда

ЉИЉАНА ГЕОРГИЈЕВСКИ

ЉИЉАНА ГЕОРГИЈЕВСКИ
1948–2018.

Чуваћеро те од заборава.

ХРЋАН ГУСТАВ
1932–2018.
Супруга ДУШАНКА,
син ДЕЈАН, унука
МАГДАЛЕНА, породица
и пријатељи

Супруг БЛАГОЈЕ и син ГОРАН

Ћерка ЈАСМИНА, зет НОВИЦА и унуци
АНДРЕА, АНДРЕЈ и ИЛИЈА

(51/268460)

(52/268461)

РАДОМИР БАКАЛОВИЋ
1940–2018.
Сахрањен је 22. октобра 2018, на Католичкор
гробљу. С љубављу и поносор увек ће бити у нашир сећањира.
Никада га неће заборавити: син МИША, снаја
СНЕЖА, унуци НИНА и ВЛАДО и праунук ВУК

Жоследњи поздрав

19. октобра 2018. опростили сро се од наше
вољене

Жоследњи поздрав

Жоследњи поздрав

(56/268468)

(23/268318)

Напустио нас је наш драги

БРАНИСЛАВ
МОМЧИЛОВИЋ
Ожалошћени: супруга са
породицор и пријатељира
(77/268536)

Жоследњи поздрав нашер драгор

СТАНОЈКИ
МАРКОВИЋ

БАКАРЛИЈИ

ЕРИКЕ
ФРАЊИЋ

од ДУШЕ с породицор

Успорена и сећање на
тебе увек ће будити радост у нашир срцира.
Твоји: ВЕРОНИКА,
ЛЕЛА и МИЛАН

У рислира и срцу увек
са нара.
Унуци, унуке, праунуци
и чукунунуци

Док живиро у нашир
срцира куцаће и твоје.
Синови и ћерке

(92/268588)

(108/268625)

(107/268625)

ЖИВКУ
од МИЛАНА и ДУШАНКЕ с породицор

СТАНОЈКИ
МАРКОВИЋ

(68/268519)
(101/4787)

ГАРИ
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав драгом брату

После кратке и тешке болести преминуо је наш

ДРАГАНУ
САВОВИЋУ
од сестре МИРОСЛАВЕ,
браће ДИКОСАВА
и РАДОЈКА, снаје РАТЕ
и НАДЕ

ДРАГАН САВОВИЋ

ДРАГАН САВОВИЋ

1945–2018.

1945–2018.

Наш Драган преминуо је 18. октобра и заувек ће живети
у нашим срцима.

(88/268570)

Последњи поздрав

Последњи поздрав деки Драгану од његових пилића
ЂОРЂА и ЈЕЛЕНЕ САВОВИЋ

Твоји најмилији: супруга ВОЈКА, син АЛЕКСАНДАР,
снаја ГОРДАНА и унуци ЂОРЂЕ и ЈЕЛЕНА

Живећеш у нашим срцима.

(40/268442)

(41/268442)

ЦОКИЈУ
Наша најдража мама, бака и прабаба тихо је отишла у вечни мир
и спокој, 21. октобра 2018.

Последњи поздрав тетки Марији

Недостајаћеш земљи по
којој смо ходали,
води по којој смо пловили
и нама који смо те волели.

Последњи поздрав пријатељу

ДРАГАНУ САВОВИЋУ
Почивај у миру.
Пријатељи КРСТИЋИ

МАРИЈА

(53/268458)

ГАГА, ЖИГА, МАРА,
ВЛАДА, УРОШ
и СТЕФАН
(99/268604)

ЂУРОВСКА

МАРИЈА ЂУРОВСКИ
1925–2018.
Иако живот није миловао њу, она је до краја свог живота, својом
племенитошћу, добротом и топлотом миловала све нас.

Почивај у миру.
Увек твоји братанци
СЛАВИЦА и ЗОРАН
с породицама

Последњи поздрав драгој тетки, баби и прабаби

(75/268530)

Захвални заувек, увек ће бити у нашим срцима, мислима и сећањима.
Твоји: ћерке ДРАГИЦА и ЉУБИЦА, зетови СТОЈАДИН, ДРАГАН и
БОЖИДАР, унуци СЛАВКО, САЊА, НЕБОЈША, ЂУРИЦА, МИЛОШ
и РАДМИЛА, праунуци СЛОБОДАН, ИГОР, УРОШ и САРА
(119/268677)

ПАНЧЕВАЦ

МАРИЈИ ЂУРОВСКИ
рођ. Мрдаљ
од породица: МРДАЉ, АНЂЕЛОВИЋ, ДИМЧИЋ,
МИТРОВИЋ, ЈОВАНОВСКИ и ВЕСА

телефон:
013/301-150

(114/268644)

ЖУЖАНА
МИЛИЋ
Последњи поздрав од
СНЕЖАНЕ, МИЛАНА и
ДОРЕЛА
(118/268676)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав драгом

ИЛИЈИ
ПАЈЧИНУ

ИЛИЈИ ПАЈЧИНУ
п. пуковник

од супруге ВЕРЕ, синова СЛОБОДАНА
и МИЛАНА с породицама
(100/268605)

Време ће проћи, а сећање на наше пријатељство остаће заувек.
ИВИЦА, ВЕСНА,
ОЛИВЕР и ДАНИЈЕЛ

Последњи поздрав мајци и баки

Никако да поверујем да је ово истина

ЖУЖАНИ МИЛИЋ
1931–2018.

ДРАГАН ИВКОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: син ЗВЕЗДАН, снаја ВЕРА
и унучад АЛЕКСАНДАР и НАТАЛИЈА

Сестра ЉИЉАНА и МИЛАН

(115/268651)

(7/268350)

(70/268523)

Последњи поздрав драгом комшији

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав дра-

19. октобра 2018. преминула је наша вољена

19. октобра 2018. опростили смо се прерано од
мог брата

гој комшиници

МИРЈАНИ
ШАЈН
ИЛИЈИ
ПАЈЧИНУ

Породица ТИМОТИЋ

(31/268425)

(97/268600)

ДРАГАНА ИВКОВИЋА

1932–2018.

ИЛИЈИ
ПАЈЧИНУ

од станара
у Ул. Моше Пијаде 125

МИЛЕНА БЕЧЕЈСКИ

Породица ТИМОТИЋ
(98/268600)

Последњи поздрав од супруга ЧЕДЕ, ћерки,
унука и праунука

Сестра СЛАВИЦА с породицом

(83/268558)

(8/268350)

Петак, 26. октобар 2018.
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Наш драги супруг и отац

САВА ИГЊАТОВИЋ

САВА ИГЊАТОВИЋ
Драги мој Тајо,
била сам Ти све! Твој звезда и сунце. Волео си ме
највише на свету.
Оставио си ме да вечно тугујем за тобом.
Твоја ћерна ДАНИЦА
(21/268389)

Саво, оно моје плаво, ненад си ме својим сунцем
звао. Провели смо много лепих и тешних пролећа и лета, доченали златну јесен живота, твојим
одласном постала је суморна и тешна.
Оставио си ме да сама чувам нашу једину звездицу ноју нам је Бог дао.
Живећеш у мом срцу и мислима до мога нраја.
Почивај у миру.
Твоја РУЖИЦА

САВА ИГЊАТОВИЋ
из Омољице
1. V 1948 – 14. X 2018.
преминуо је 14. онтобра 2018. после дуге и тешне болести. Сахрањен је 15. онтобра на омољачном гробљу.
Ожалошћени: супруга РУЖИЦА, ћерна
ДАНИЦА, браћа, сестре, родбина и пријатељи

СЛАВКО
ЂОРЂИЈЕВСКИ
1935–2018.
Сахрана је обављена 23.
онтобра 2018.
Породица
ЂОРЂИЈЕВСКИ

(19/268389)

(20/268389)

После дуге и тешне болести преминуо је мој брат

Драгом зету и течи

САВА ИГЊАТОВИЋ

(105/268658)

Данас се навршава петнаест година отнано је отишао од нас наш
вољени

САВИ ИГЊАТОВИЋУ

1948–2018.
Последњи поздрав од брата МИРОСЛАВА
с породицом

1. V 1948 – 14. X 2018.
Памтићемо те.
Твоји ЋИРИЋИ и ТОШИЋИ

(18/268387)

(22/268390)

Драгој прији

ЖИВАН КАНАЧКИ
Љубав и сећања не престају дон постојимо.

ПОПУСТ

Твоји најмилији

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

САВА
ИГЊАТОВИЋ

24. онтобра навршавају
се две године од смрти
нашег вољеног супруга,
тате и дене

ЗОРКИ
ЖИВАНОВ

(89/

Најдражи наши

Нена те анђели чувају.
Последњи поздрав
брату и стрицу од брата
БАНЕТА с породицом

Од пријатеља
ВАСИЉЕВИЋА

(120/268686)

(117/268658)

СЕЋАЊЕ

МИЛАНА
КОВАЧЕВИЋА

Сећање на драгог

24. X 2016 – 24. X 2018.
С љубављу и поштовањем твоје: ДЕСА,
ВЕСНА и АЛЕКСАНДРА
(121/268688)

СТЕВАН
ДАБИЋ
1994–2018.
Сећање на тебе је део
нашег живота, а љубав и
бол су вечни.
Твоји најмилији

МИЛЕ ЦАРИЋ

МИРКО ХРЖИНА ЈОВИЦА ГАЈИН
31. III 1933 – 12. IX 2018. 6. IV 1950 – 12. IX 2018.
Отишли сте, а много тога сте још желели са нама.
Више ништа није исто. Остало је само сећање на
најлепша детињства и најбоље животе ноје сте
нам дали. Поносни смо што смо ваши.
С љубављу: РОЗА, АНА, ВЕСНА, ЈАСНА, ЛУКА,
МАКСИМ, САША и ИВАН

31. онтобра навршава се година од смрти наше
драге мајне и бане

31. онтобра навршиће се три године отнано си
нас заувен напустио.
Твоја породица
(90/268575)

27. онтобра 2018. навршава се шест година отнада није са нама наш

СЕЋАЊЕ

МИРКА
АНОВИЋА
из Алибунара
3. II 1961 – 26. X 1994.
Твоји: МИЛОВАН,
БОЈАН и ДАМЈАН

(57/2684779

(80/

Десет година без тебе

МАРИЈЕ МРДАЉ

СВЕТОЗАР МАКСИМОВИЋ

СЛАВОМИР
РАЈАКОВ ЛАЛА

1932–2017.

1937–2012.

28. X 1993 – 28. X 2018.

С љубављу и поносом чувамо успомене на тебе.
Увен у срцима ћерне СЛАВИЦЕ и сина ЗОРАНА
с породицама

Све ово време ниси уз нас, али успомене у нама
чувају те од заборава.
Твоја породица

(74/268529)

(86/268562)

Увен си присутан у нашим срцима и мислима.
Волимо те.
Син и ћерне
(82/268553)

27. онтобра 2018. навршава се тринаест година од смрти мога оца

др ЂУРИЦА ГЛУВАКОВ
1929–2008.

СТОЈАН
ПЕТРОВИЋ

СЛАВИЦА
СТОЈАНОВИЋ

19. X 2004 – 19. X 2018.

Твој син САША

Која, чувамо успомену
на тебе.
ЗОРАН, СНЕЖА,
МИЛИЦА, НОВАК
и МИОНА

25. X 2013 – 25. X 2018.
Отнада те нема, заледим осмех, у себи нажем име, погледам у небо и помислим - тано ми
недостајеш.
Твоји најмилији

(16/268381)

(87/268586)

(93/268587)

ЈОВАНА
УЗЕЛЦА

Отале су љубав, туга и успомене.
Твоје породица
(69/268522)

28. онтобра 2018. даваћемо годишњи помен

27. онтобра 2018. даваћемо шестомесечни помен нашој вољеној

ТОДОР
РАДОВАНОВИЋ

АНИ СИМИЋ

5. XI 2017 – 5. XI 2018.
Супруга ПЕРСА, син
МИШКО, ћерна
СНЕЖАНА и остала
родбина

С тугом и поносом чуваћемо те у нашим срцима.
Син ИЛИЈА, ВЕРА,
унуци МИЛАН и
МИРОСЛАВ и родбина

(64/268500)

(109/268626)
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1. новембра, у 15 сати, на Католичком гро-

Време пролази, али бол не престаје

бљу у Панчеву одржаће се помен нашим
најмилијима

БАРАШЕВИЋ

ГОРАН ЗЕЦ

СНЕЖАНА АНОВИЋ

2. XII 1969 – 25. X 1998.

КАДИВКИ СТИПАНУ ДЕЈАНУ

рођ. Мијовић
22. III 1964 – 20. IX 2018.

Прошло је пуних двадесет година бола и
туге за тобом, само лепо сећање на срећне
тренутке док смо били заједно.

Испунили сте наше животе добротом и радошћу.
За нас, ви ћете увек бити ту, у нашим срцима и мислима.

Твоји: тата, ГОГА, ЉИЉА и СТЕФАН

Никада те неће заборавити мама ТИНКА
и тата ЧЕДА

УНА, ЛУКА и САЊА БАРАШЕВИЋ

(50/2684549

(59/2
(28/26847)

29. октобра је четири
године нашем вољеном

У суботу, 27. октобра, на Новом гробљу, у 10 сати, даваћемо годишњи помен

ЉУБОМИРУ
НИКОЛИЋУ
ЛАЛИ

НЕНАД ЦАКИЋ
Ти си још увек ту...
Дубоко у срцу, души, дубоко у сећању и без обзира на дане, месеце и годину...

НЕНАДУ ЦАКИЋУ

Недостајеш нам пуно.
Твоји најмилији
(49/268451)

Не одлазиш.
Волим те Неле мој.

Недостајеш...

ПОМЕН

Твоји: мама, тата и сестра са породицом

Твоја МАЈА

(66/268512)

(23/268434)

У суботу, 27. октобра 2018. године, у 11 сати, на Старом православном гробљу у
Панчеву, даваћемо шестомесечни помен
нашој драгој мајци, свекрви и баки

29. октобра навршава се тридесет година
од изненадног одласка нашег драгог и вољеног сина и брата

ИВАН
БОРДОШ ЛИЛЕ
2004–2018.

НЕЛЕ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица ВЕЛИНОВСКИ
(34/268434)

Никада те неће
заборавити супруга
МАЈА
(71/268523)

АУРЕЛИЈИ ЧАВИЋ
1951–2018.
Како време пролази, све више нам недостајеш. Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији: синови ИВАН
и СЛОБОДАН, ћерка ИВАНА,
снајка ИНГРИД и унуке АНТОНЕЛА
и АЛЕКСАНДРА

БОШКА ГВОЗДЕНОВИЋА
БОБАНА

Прошло је петнаест година откако није с нама наш вољени

Тешко је бројати године, а још теже живети без тебе.
Заувек неутешни: твој тата ЉУБА,
мајка ЈОВАНКА и сестра СЛАВИЦА
с породицом
(54/268459)

(96/268599)

ЖИВАН КАНАЧКИ
Мајка ДОБРИЛА КАНАЧКИ, зет ЗОРАН, унука
ОЛГИЦА и ћерка ТАМАРА МИЛОСАВЉЕВ
(27/268412)

У понедељак, 29. октобра 2018, у 11 сати, на српском православном гробљу у Алибунару, даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

СЕЋАЊЕ

25. октобра су тужне
две године

СЕЋАЊЕ
на наше вољене родитеље

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН
БОРКА
1998–2018.
Син ДРАГОСЛАВ
и снаја НАДА с децом

ВУЛОВИЋ

(106/268627)

ЦВИЈО ЂУРИЋ

СНЕЖАНИ АНОВИЋ
рођ. Мијовић
22. III 1964 – 20. IX 2018.
Остаје нам сећање на срећне године које смо
провели заједно и љубав према теби која никад
неће престати.
Твоји: МИЛОВАН, БОЈАН и ДАМЈАН
(81/268545)

НИКОЛА
29. X 2008 – 29. X 2018.

НЕГОСЛАВА
22. X 2005 – 22. X 2018.

Ваши најмилији: ћерке МИРА и МИМА
с породицама
(32/268427)

ЗОРИЦА
НЕСТОРОВ
Тешко је живети са раном у души, видети те
свуда а нигде те не наћи.
С љубављу твоји
најмилији
(4/268345)

1973–2018.
Године пролазе, али љубав, сећања и туга вечно
трају.
Ћерка ЉИЉАНА
(11/268359)

ЗОРАН
МИЛЕУСНИЋ
Увек си у нашим мислима.
САНДРА, ПЕТАР, РЕЉА
и ИВАН
(67/268518)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 26. октобар 2018.

27. октобра 2018. године навршило се десет година

ЂОРЂЕВИЋ

ВУКОСАВА

27

СТАНКО

БРАНКА БОЈАТ

рођ. Суботички
дипл. инж. агрономије
1997–2018.
1995–2018.
Све време које смо провели заједно пружали су нам несебичну помоћ и бригу, а ми им кроз све ове године дарујемо вечну захвалност и најлепша сећања.
Ћерка ВЕРИЦА, унук ДРАГАН и зет ВЛАСТИМИР МОЦА

1950–2008.
Туга и бол у нашим срцима не може се умањити
ни избрисати јер си била део наших живота и
вечно ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији
(24/268400)

(1/268340)

Седам је година откако сам остала без
драгог супруга

26. октобра 2018. навршава се седам година од смрти нашег драгог

26. октобра навршавају
се две године откако
није с нама наша

ДЕЈАН БИЈАНАЦ БРАНА
1949–2004.
Године пролазе пуне туге, остаје само сећање да
смо те имали, волели и изгубили.
Твоја ЉИЉА, ГОЦА и ДАВИД
(15/268378

МИОДРАГА Р. НОВАКОВИЋА

дипл. инж. агрономије
2011–2018.
На твом гробу нема цвећа
понекад ти гори свећа
Због даљине и немоћи
ја не могу теби доћи.
У цркви ти свеће палим
и за тобом увек жалим
јер је моја љубав права
она нема заборава.
Супруга ИЛИНКА

НЕДЕЉКА ДЕАНОВИЋА
ДЕНДИЈА
1935–2011.
Дани и године пролазе, а време није ублажило бол и тугу, нити је избрисало сећања
на твоју несебичну љубав и доброту.
Твоји најмилији
(13/268371)

ЈАСМИНА
МИЦКОВСКИ
Време пролази, остаје
сећање испуњено тугом,
љубављу и поштовањем.
Твоји најмилији: супруг
ЖИВКО, ћерке
АЛЕКСАНДРА
и ВИОЛЕТА
с породицом
(62/268491)

(2/268341

У недељу, 28. октобра 2018, у 11 сати, даваћемо
шестомесечни помен нашем драгом

25. октобра навршава се једанаест тужних година откад нас је напустила наша вољена

1. новембра 2018. навршава се година откада није с нама наш

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МЕТОДИЈЕ БОЖИНОВСКИ
Био си и остаћеш део наших живота.
Твоји најмилији
(5/268346)

БУДИМИРУ Марка
ПЕЈАКОВИЋУ

РАДМИЛА ЕЋИМОВИЋ

Бушо, тешко је живети са патњом у души, да си
нас напустио брзо и изненада
Много недостајеш...
Твоји најмилији: супруга ЛОЗЕНА, син МАРКО,
ћерка ИВАНА, брат СВЕТОЗАР с породицама,
родбина и пријатељи

Вечно ће нам остати у сећању.
Њена породица ЕЋИМОВИЋ
(14/268735)

(65/268503)

25. октобра навршава
се шест месеци откада
нас је напустила наша

1993–2018.
С поносом и љубављу
чувамо те од заборава.
Твоји: син МИЛОШ,
супруга БРАНКИЦА
и браћа ЗЛАТКО
и МИЛЕ с породицама

ПОМЕН
25. X 1990 – 25. X 2018.

АНЂЕЛКА

ЖОК ИШТВАН
РУЖИЦА

ЛЕЛА ПАРУН
Време пролази, а празнина и бол је све већа.
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Твоји најмилији

Само време пролази,
бол је вечан.

ДРАГОЉУБ
МАРИНКОВИЋ

Супруга ЈУЛИЈАНА
с децом

1934–2016.
Никада те неће заборавити твоји најмилији

Заувек у срцима њених
најмилијих

2. новембра навршава
се пет година откако си
ме оставила.
Твоја сестра МАРИЈА
ЛУЖАЈИЋ

(30/268425)

(29/268420)

(25/268404)

(60/268479)

(38/268437)

СЕЋАЊЕ

из Омољице

ДАНИЦА
СТОКИЋ

БОРИСЛАВ
ЖАРКОВ

2008–2018.

1993–2018.

Прође тужних десет година девојчице наша.
С тужним сећањем
твоја породица

Године пролазе, а бол и
туга су све већи.

(12/268368)

(6/268348)

26. октобра навршава се осамнаест година од преране
смрти наше

МИРЈАНЕ БАЛТИЋ
1949–2000.
С љубављу и поштовањем породице БУРИЋ и БАЛТИЋ
(58/268473)

СЕЋАЊЕ
31. октобра навршава се десет година откако није с нама наш драги

ВУКАДИНОВИЋ

Мајка МИЛКА

МАЦАНОВИЋ

1. XI 1989 – 1. XI 2018.

ФИЛИПОВИЋ

СЕЋАЊЕ

РАДИЦА
ЛАЗАРОВ
БАЦКО

(91/268585)

28. октобра навршавају
се две тужне године откада није са нама наш драги отац, дека и прадека

3

СЕЋАЊЕ

ЈАСМИНА ПОПОВ
ЂУРА
1925–1998.

САРА

РАДОЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДЕ

1922–2002.
Синови с породицама
(63/268493)

Носимо те у срцу и сећању.

Породица
(26/268411)

ЕВА ЈАГОДИЋ

25. X 2013 – 25. X 2018.
Прошло је пет тужних година.
Твоја породица
(46/268448)

2007–2018.
ДРАГАН, СИЛВИЈА
и АНА
(42/268444)

28

ИНФО/ЗАБАВА

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ
Добили ћерку

Ован

Вага

19. септембра: Марисолу – Зорана Ника и Лазар Калдраш; 23. септембра:
Емину – Сабина Адриана Јерина и Еуђен Марина; 1. октобра: Дарију – Данијела Милосављев и Драган Путник; 4. октобра: Лару – Јулија Сејдић и Давид Лабат; 8. октобра: Иву – Наташа и Марко Петровић; 12. октобра: Николину – Снежана и Милан Црногорац; 13. октобра: Ану – Јелена и Бранислав
Цветановски, Даницу – Марија и Александар Димић, Софију – Стефани Илић
и Милош Павић; 14. октобра: Хелену – Александра и Владимир Павлов.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Добили сина
16. септембра: Немању – Санела Јоргован и Иван Величковски; 20. септембра: Вељка – Љиљана Демироски и Љубиша Бану; 10. октобра: Филипа – Драгана и Небојша Драгић, Андреја – Јана и Павел Чижик, Стефана – Тијана и Милан Андрејевић; 12. октобра: Вука – Љубица Максимовић и Предраг Сиљаноски; 14. октобра: Никшу – Ивана и Милош Попов.

ВЕНЧАНИ
13. октобра: Наталија Јокић и Ладислав Ширка, Јелена Марјановић и Ненад Игња, Јована Џелетовић и Миодраг Станковић, Ана Антић и Велимир
Гроза, Ивана Стојнов и Игор Валек, Милица Димић и Владимир Милошевић; 14. октобра: Аница Загорац и Иван Петкоски, Марина Јеверемовић и
Милош Дураћ, Јована Стојиљковић и Марко Ивковић; 18. октобра: Данијела Ерина и Трифу Манчу, Весна Грбић и Петар Сабо.

УМРЛИ
11. октобра: Снежана Аврамовић (1981), Јово Диздар (1957); 12. октобра:
Марија Аврамовић (1940); 13. октобра: Славица Грујић (1966), Живко Вељић (1943), Аполонија Божић (1933), Ђуро Вамош (1953), Ката Коларик
(1953), Вељо Гроздановски (1948), Јонус Рамо (1947); 14. октобра: Сава
Игњатовић (1948), Жарко Радосављевић (1949), Љубомир Деспић (1962);
15. октобра: Радмила Шубља (1934), Слободан Михајловић (1988), Ћамил
Пепић (1939), Гордана Маравић (1957), Вера Аћимовић (1936), Михаило
Лазић (1937); 16. октобра: Бошко Црнобрња (1954), Фони Дузлески
(1947), Милан Грбић (1936); 17. октобра: Чедомир Јовановић (1929), Мила
Чешљар (1941), Драган Ивковић (1961), Вукосав Ристић (1933), Ружица
Бундало (1954), Јано Влчек (1932), Милован Милићевић (1949), Мара Котруц (1937).

ЕНИГМНТСКИ

ИСПУЊАЉКА

КОКТЕЛ

Слогови: А, АЗ, БА, ВА, ВУР,
ДРАГ, ДРАГ, КЛА, КО, ЛЕК,
ЛИЋ, МИ, НА, НИ, О, ПРЕ,
СИЋ.
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Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као

Дестабилизација и непријатна
изненађења су иза вас. Ослоните се на млађе сараднике и отворите се за нове идеје. Емотивни
живот ће вам бити у хаосу. Заузети ће желети да нешто промене
у својој вези, а могућа је и појава старе љубави.

Проблеми с папирологијом ће
вас окупирати ове седмице. Избегавајте расправе. Период је
повољан за финансијске трансакције и изненадне новчане добитке. Не копајте по прошлости,
ни својој ни туђој. Прихватите
позив за пут.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Све што вам је нејасно, разјасниће вам се. Не причајте превише,
јер и зидови имају уши. Држите се
проверених пријатеља. Пре него
што реагујете, проверите све информације. Помало сте џангризави, али имате пуну подршку партнера, материјалну и емотивну.

Постављате себи конкретне
циљеве и развијате добру комуникацију са сарадницима. Рекло
би се да се коцкице за добар посао слажу. Емотивно сте нестабилни и прилично импулсивни.
Ни сами не знате шта желите –
слободу или стабилну везу.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Нестрпљиви сте и у неким тренуцима ће вам недостајати мало
такта у комуникацији. Не упадајте у непотребне сукобе и не активирајте старе проблеме. На емотивном плану сте склони претеривању – од еуфорије до тоталне
конфузије.

Период расплета, великих позитивних промена и наглашених
добитака. Особе које познајете
одскора, могу вам донети лепе
пословне контакте. Могућ је изненадни пут у иностранство. Не
сумњајте у партнера, његове
емоције су снажне и искрене.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Најбитније је да будете практич-

Полако се будите и напокон по-

ни и да одредите приоритете, али
и да се строго држите тога. Новац
ће стизати. Нервоза ће вас терати у ситне чарке. Емотивни живот
вам није приоритет, али може се
догодити да некој особи из прошлости дате нову шансу.

чињете да стављате себе на прво
место. Проверавајте све информације. На помолу је понуда посла
који ће вас препородити и натерати да се максимално ангажујете.
Вагате, бојите се, желите присуство партнера у сваком тренутку.

сао или хоби ће вам доносити више прихода. Повољан је тренутак
да реализујете неке своје идеје
уз помоћ пријатеља. Много ћете
размишљати о некој особи из
своје прошлости, а може доћи и
до варница на послу.

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
Ментално сте преоптерећени
размишљањем о новцу. Постајете помало и параноични. Добро
испланирајте промене које желите да правите и потражите помоћ
стручних људи. Обавите разговор
с партнером и нека врата дефинитивно затворите за собом.

JAПАНСКА ТЕНИСЕРКА

Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али тако да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3
х 3 садрже бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,
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Серену слистила
И OНAКO СAMA
победу славила,
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да би потом трофеј
сузама залила.
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наклоњена била,
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Није јој публика
aл’ она је лако
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(23. 10 – 21. 11)

занимљива игра бројевима.

1

7

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

АНАГРАМ У СТИХУ

ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.

3

Бик

У овом периоду хонорарни по-

СУДОКУ

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. представник, заступник (лат.), 2. унутрашњи простор неке грађевине, 3. крилати кичмењаци – турски великаш, 4. грчко бело вино – узвик при скоку (хоп), 5. област у Швајцарској – оно што је познато (лат.), 6. девето и десето слово азбуке – бразилски фудбалски ас, 7. птица грабљивица – органска једињења изведена из амонијака, 8. житељ града у источном делу Србије, 9. панталоне од џинса, фармерке.

сплет срећних околности ће вам
донети и материјални добитак.
Ако је потребно, потражите помоћ. У вези будите оригинални и
иновативни, јер ће однос умногоме зависити од вас. Могуће је
краће путовање с партнером.

(23. 8 – 22. 9)

У осенченим пољима, читано
степенасто по два слова, крије се име и презиме наше недавно преминуле филмске, позоришне и телевизијске глумице (на слици).

6

Околности вам иду наруку, а

период, права прекретница. Бићете принуђени да уводите разне
новине и да се више ослањате на
сараднике. Креће набоље и када
су финансије у питању. Скорашње познанство може прерасти у
стабилну везу.

Девица

ВОДОРАВНО: 1. име глумца
Кривокапића, 2. наша млада
глумица (Тамара), 3. француски
шансоњер и глумац (Шарл), 4.
име глумца Ејдуса, 5. оријентална посластица, 6. наш глумац,
Прле из „Отписаних” (Драган).

3

Пред вама је веома изазован

5

1

РЕШЕЊА – Испуњаљка: Миодраг, Алексић, Азнавур, Предраг, баклава, Николић (коначно решење: Милена Дравић). Двострука укрштеница: репрезент, ентеријер, птице, ага, рецина, оп, Ерен, дата,
зи, Адемир, еја, амини, Неготинац, траперице. Анаграм у стиху: Наоми Осака. Судоку: 671439825, 348521679, 592876314, 254683791,
716294583, 983157246, 465712938, 129368457, 837945162.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
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ЈЕСЕЊЕ АКТИВНОСТИ ПЛАНИНАРСКО-ЕКОЛОШКОГ КЛУБА „СОКО”

ЗА НЕКОГ ПЕЊАЊЕ, ЗА СВЕ ШЕТЊА ГРАДСКОМ ШУМОМ
Планинарско-еколошки клуб
„Соко” је, након бројних летњих авантура широм Србије и
околних планина, наставио у
сличном темпу и у јесењем периоду.
Поред редовних обилазака
природњачких дестинација, попут Хомољских планина, у Барутани је одржано веома атрактив но др жав но пр вен ство у
спортском пењању, а за многе
наше суграђане веома занимљива била је тура коју је ово
удружење протекле суботе приредило у Градској шуми.
Том приликом су сви они,
пре свега малишани, могли да
виде праву неспутану природу, која се, гле чуда, налази на
свега неколико десетина метара од градске вреве.
Већ првог дана актуелног годишњег доба, 22. септембра, у
парку Барутана, Планинарско-еколошки клуб „Соко” приредио је Државно првенство у
спортском пењању.
Том приликом се окупио вели ки број по што ва ла ца ове
атрактивне дисциплине, која
ће од 2020. године ући у фамилију олимпијских спортова,
тачније на првим следећим
играма у Токију.
Панчевцима дванаест
медаља
На програму су биле дисциплине брзинско и тежинско пењање, и то у свим категоријама – од ДБ (деца од шест година) до сениора. Наступило је
седамдесет учесника из седам
места из Србије. Поред Панчева, ту су били такмичари из
Београда, Суботице, Врњачке
Бање, Новог Сада и Земуна.

зини веслачког клуба и ресторана „Шајка”.
Ту се, испред табле која говори
о тој пешачко-образовној стази,
названој „Стари Тамиш” (због тога што се креће некадашњим током банатске реке), од Ровчанина
могло чути још интересантних детаља: од тога да овде живи врста

био најбољи „тежински” код сениора. Медаље су освојили и
Арсен Бошњак и Вук Ровчанин
(ДБ), Лена Којадиновић, Милица Амиџић, Елена Мутавџић
и Марко Дејан (Д10), Наталија
Маринковић (К12). Наступили
су и Дуња и Ања Маринковић,
Искра Поповић, Оливера Манчу, Бојан Јевтић, Реља Бошњак
и Вера Кољаја.
На програму је било пето коло и, као по традицији, према
речима водича Бранислава Ровчанина, члана ПЕК-а „Соко”,
после њега ова дисциплина улази у затворене просторе.
– Ми увек приређујемо ово
такмичење у септембру и на
тај начин затварамо сезону на
отвореном. Морам нагласити
да су нам помоћ у организацији пружили Спортско-пењачки

са својим родитељима и другарима из средњошколске групе.
Њих педесет петоро најпре је
обишло пећину Церемошњу,
недалеко од Кучева, која по богатству накита спада у најлепше пећине у Србији. Затим је
уследила пешачка тура до једног од највиших врхова тог масива – Штубеја (940 метара).
Током туре учесници су имали прилику да много тога сазнају о биљном и животињском

Раскошна природа надомак
града
Ово удружење је у сарадњи с
градским Секретаријатом за
заштиту животне средине и
уз подршку Јавног предузећа
„Вој во ди на шу ме” у су бо ту,
20. ок то бра, за све уз ра сте
при ре ди ло је дин стве ни оби ла зак Град ске шу ме (на де сној оба ли Та ми ша). Ак ти ви сти ПЕК-а „Со ко” већ не ко ли ко го ди на про мо ви шу

једном моменту им се придружио и шумар Петар, човек који
годинама с много љубави брине о
биљкама и животињама, и љубазно је одговарао на питања деце.
Уследила је живописна шездесетоминутна шетња уз стари
ток Тамиша, стазом обележеном еколошким фарбама, када

Лековито грљење храста
птице угрожена на нивоу целе
Европе – црна рода, као и аутохтона корњача, до приче о храстовима лужњацима и, поред осталог, о њиховим лековитим дејствима, такозваној дендроптерапији, па су многи пригрлили ово
енергетски изузетно јако дрво. У

су многи констатовали да нису
били свесни да овако нешто постоји надомак града.
Уједно, то је и најбољи позив свима жељним растерећења од свакодневног стреса. Довољно је само да пређу преко
реке...

Поздрав с Хомоља

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”
Такмичење у Барутани

Надметање је почело у јутарњим сатима, када су се уз
вештачку стену успињали сениори, а завршено је у сумрак
проглашењем победника у свим
категоријама.
Вреди истаћи да су чланови
клуба „Соко” нанизали дванаест медаља. Прва места су освојили Вук Кончар (у категорији
тежинског пењања – ДБ), Ђорђе Младеновић (Д8 – брзинско)
и Борис Гардиновачки, који је

савез Србије и Град Панчево,
па им овим путем још једном
захваљујемо. Иначе, током јесени настављамо обилазак живописних природњачких дестинација – навео је Ровчанин.
Фасцинантне пећине
Једна од њих су и Хомољске
планине, са чијим су се природним благом чланови секције „Соколићи” упознали у суботу, 29. септембра, и то заједно

свету Хомоља, боравку и сналажењу у природи, али је највећи утисак ипак оставила прича о спелеологији и величанственој Церемошњи.
Иначе, подручје Кучева спада у општине с највећим бројем пећина, а за туристичке посете, поред поменуте, отворена је и Равништарка, док су
Добочка и Шевићка само за
праве авантуристе.
У наредном периоду клуб
„Соко” организоваће и одлазак
на Увац са обиласком реке Пањице, успоне на Острвицу и
Фрушку гору, уз редовне тренинге спортског пењања у парку Барутана.

на ве де ну ло ка цију, па су у ту
сврху уредили и обележили
таблама и путоказима две стазе ду жи не че ти ри од но сно
осам километара.
Краћом трасом се неколико
стотина суграђана кретало поменутог дана. Окупљање је било покрај силоса испред табле
с туристичким садржајем на
којој су представљени Тамиш
и Градска шума. Председник
ПЕК-а „Соко” је у кратким цртама предочио шетачима шта
све могу очекивати наредних
сати, након чега се велика колона упутила ка старом мосту
како би преко њега стигли до
насипа и шумарове куће у бли-

ФОЛКЛОРАШКИ КОНЦЕРТ КУД-а „БАНАТСКИ ВЕЗ”

Сарадња Долова и Герле
Дружење пре свега младих житеља Србије и Румуније није
ретка појава у Долову. Последњи такав сусрет догодио се у
суботу, 20. октобра, када је КУД
„Банатски вез” приредио „Јесењи концерт”.
Том приликом су, поред домаћина, у великој сали Дома
културе наступили и гости из
фолклорног ансамбла „Ваља Сомешулуј” („Valea Somesului”) из
општине Герла (жупанија Клуж).
Интересантно је да назив овог
фолклорног ансамбла у преводу значи „Долина реке Сомеш”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Бројној публици су се представили и стари знанци – друштва „Бранко Ћопић” из Мајура код Јагодине и „Паја Маргановић” из Делиблата, с којима „Банатски вез” често сарађује. Концерт фолклора трајао
је око два сата, а одликовао га
је веома разноврстан програм.
Следећег дана домаћини су
пријатељима из Герле представили стару банатску кућу Стајића с подрумом вина Удружења
винара „Свети Трифун”, као и
сликарски атеље Живка Новковића. Овај уметник поклонио је
румунском ансамблу свој пејзаж,
рађен техником уље на платну.
Представник гостију захвалио је домаћинима на гостопримству, позвао их у узвратну посету и изразио жељу за
братимљењем двају места.

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.

Немачки
ловни теријер
Мужјак расе теријер недавно је пронађен како лута по улицама у Качареву. Негован је и у доброј је кондицији,
а претпоставља се да је побегао неком
ловцу, али је могуће и да је збрисао из
неког дворишта.
Овај пас нема микрочип, огрлицу нити било какву другу
ознаку и привремено се налази у градском прихватилишту у
Панчеву, у Власинској 1, па уколико се власник не јави у законском року, и удомљавање је опција.
Све информације могу се добити на телефон 352-148.

Белгијска
овчарка
Ова женка врсте малиноа пронађена је пре неколико дана у Улици Рифата Бурџевића у Брестовцу. Није то први пас поменуте расе пронађен напољу у том
селу, па се може претпоставити да се ради о неком неодговорном одгајивачу чији љубимци шетају без надзора.
Овчарка нема чип, нити било какву ознаку, што је додатни
проблем. Стара је око пет година и изузетно је мирна и послушна, а налази се у градском прихватилишту, па и за њу важи
исто – удомљавање је могуће уколико се власник не појави.
Контакт-телефон: 352-148.

Све информације
се могу добити на телефон 0Б4/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШИХ СУГРАЂАНА

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

МЕЂУ НАЈБОЉИМА НА ПЛАНЕТИ

„ЖУТО-ЦРНИ” ШЕТАЈУ ЕЛИТОМ

Среда, 17. октобар 2018, остаће златним словима уписана
у историји панчевачког џудо-спорта. Тог дана је на Бахамима одржано Светско првенство у конкуренцији јуниора, на којем је млада Панчевка Андреа Стојадинов, члани ца ЏК-а Цр ве на зве зда,
освојила бронзану медаеу у
изузетно јакој конкуренцији.
Њена категорија, до 48 килограма, била је једина категорија у којој је наступио и сениорски светски првак.
Али кренимо редом. Захваеујући претходним резултатима Андреа је у првом колу
била слободна. У другој рунди се састала с Немицом Машом Билхаус, од које је претрпела три узастопна пораза,
али то Андреу није омело да
са два ефектна вазарија борбу заврши за нешто мање од
два минута. Треће коло било

изгубила на казну, што је значило да јој предстоје реперсажне борбе...
Иако је борба за злато тада
била изгубеена, Андреа је поново показала свој карактер и
без проблема је савладала Бразилку Лауру Фереиру, иако је
била за главу нижа од ње. На
крају, у борби за бронзано одличје, уследио је меч са искусном Шпанкињом Миреом Лапуертом Комас. Андреа је брзо наметнула свој стил борбе
и натерала противницу на казну, а онда је пожртвованом
техником положила ривалку
на плећа, што је био знак за
почетак славеа.
Освајањем бронзане медаее на Бахамима Андреа Стојадинов је постигла највећи
успех до сада, али не треба
сумњати да ће ова сјајна спортисткиња тек постизати изванредне резултате.

је прави изазов за нашу суграђанку, јер је њена ривалка била Сана Јошида, која је
долазила из постојбине џуда

Истовремено, у мексичком
гра ду Кан ку ну одр жа но је
Светско првенство за ветеране, на коме је наш суграђанин Славко Станишић у категорији М7 (борци преко шездесет година) освојио титулу шампиона.
Славко је на путу до најсјајнијег одличја прво морао
да победи прославееног руског џудисту Владимира Кузњецова, потом је за свега два
минута пао и Поеак Едвард
Спрашки, а онда и његов сународник Мажур Збигњев.
Пред панчевачким горостасом, у последњој борби, Рус
Виктор Магер издржао је свега 90 секунди...
Тако је Славко Станишић
на доминантан начин освојио титулу светског првака,
са че ти ри ефект не по бе де
ипоном, и на тај начин проширио своју колекцију медаеа с ветеранских светских првенстава.

– Јапана. Била је то неизвесна борба до самог краја, која је отишла у златан поен
(продужетак), када је Андреа

КАРАТЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ

КУП БОРЦА

Пет утакмица – пет
победа
Мали предах због
обавеза
репрезентације
Рукометаши Динама наставеају да парадирају српском елитном сценом. Прошлог викенда
је одиграно пето коло Суперлиге, а момци које предводи
тренер Иван Петковић остварили су пети тријумф. Иако је
свака победа до сада била прича за себе и свака је била изузетно вредна, ова последња,
остварена прошлог викенда у
Аранђеловцу, у дербију кола,
само је потврда онога што се
одавно прича по рукометној Србији – „жуто-црни” јесу сила!
Иако је атмосфера у дворани „Шумадија” у Аранђеловцу
била паклена, иако је с дупке
пуних трибина домаћим рукометашима стизала велика подршка, то ни за тренутак није
омело Бранка Радановића и
његове саиграче. Они су тачно
знали због чега су отишли на
то гостовање, а све што су замислили, то су и урадили: Шамот 65 – Динамо 20:25 (8:14).
Тим из нашег града је од самог
почетка утакмице домаћину ставио до знања да се неће баш лепо
провести у овом дуелу. Опет је
Динамо играо снажно у одбрани,
па је домаћинима дозволио да
постигну свега осам погодака у
првих тридесет минута. Већ тада
је победник дербија у Аранђеловцу могао да се наслути...

Ру ко ме та ши Ша мо та су у
другом полувремену покушали да сустигну предност гостију, надали су се да можда могу
доћи и до великог преокрета,
али могли су да играју само
онолико колико су им Динамови момци дозволили. Под
диригентском палицом сјајног
Ненада Вучковића, Динамо је
у свим елементима игре надвисио ривала, па је умногоме
допринео чињеници да дерби
није био занимеив.
– Свака част момцима. Имали смо одличан приступ утакмици, а још једном је наша одбрана деловала беспрекорно.
Наша победа ниједног тренутка није долазила у питање и заиста сам задовоеан како смо
деловали на терену у Аранђеловцу. Али то је само плод одличног

СУБОТА – ДАН ЗА ОДБОЈКУ
Подмлађеној екипи ЖОК-а
Динамо никако да крене у новом шампионату Суперлиге.
Поред тога што су у нову трку
за бодове ушле с младом и неискусном екипом, популарне
панчевачке „лавице” прате и
пехови у виду повреда играчица.
Девојке које с клупе предводи тренер Никола Јерковић
прошлог викенда су биле на
изузетно великом искушењу,
јер су у Клеку одмеравале снагу са истоименим домаћим тимом, главним конкурентом у
борби за опстанак међу суперлигашима. Динамо је пред овај
меч добио велико појачање, јер
се у клуб вратила Сара Павловић, коректор, али је такође на
веома важан меч, можда и најважнији у сезони, отпутовао
без Вање Симеуновић, која је
на утакмици против суботичког Спартака покидала лигаменте колена, али и с ровитим
техничаром Јованом Симић,
која већ дуже време вуче повреду лакта. Све то је допринело још једном убедеивом поразу тима из Панчева: Клек–
Динамо 3:0, по сетовима: 25:19,
25:13 и 25:15.
Домаће одбојкашице, које с
клупе предводи искусни Милорад Кијац, надиграле су „лавице” у свим елементима игре,
па су заслужено стигле до прве

победе и првих бодова у новој
сезони. Резултат сетова довоено говори о односу снага на
терену дворане „Милош Грбић”
у Клеку. Иако је успела да освоји четрнаест поена на утакмици, највише у редовима Динама, Сара Павловић није могла
сама против изузетно расположених и борбених играчица
Клека.
„Лавице” су сада на последњем месту на табели Суперлиге,

БРОНЗА ЗА ПАНЧЕВАЧКЕ МАЛИШАНЕ
бром су се окитили Анастасија Јаредић и Никола Брацановић, а бронзе су зарадили: Филип Вујиновић, Милош Милутиновић (две), Марко Милутиновић и Анастасија и Анђелина Јаредић.
Следећег викенда такмичари Младости учествоваће на
Купу Србије за пионире и наде, који се одржава у Београду.

домаћи Напредак са 17:24 и
тако заузеле своје место у врху
првенствене табеле.
– Нисмо имале тежак задатак у Крушевцу, јер је Напредак
ипак слабији тим од нас. Ипак,
играле смо озбиено, нисмо потцениле ривала. Имале смо предност од самог почетка утакмице, а посебно ме радује чињеница да је и на овој утакмици
наша одбрана деловала готово
беспрекорно. Идемо даее, већ
наредног викенда нам предстоји тешко гостовање у Крагујевцу – рекла је Светлана Ничевски, капитен ЖРК-а Панчево.
У среду, 24. октобра, када је
овај број „Панчевца” већ био
закеучен, изабранице Марка
Крстића су у Хали спортова на
Стрелишту одмериле снаге са
Железничаром из Инђије.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У БАДМИНТОНУ
У Петроварадину је у недееу, 21. октобра, одржан Куп
Борца, на коме је учествовало око 300 каратиста из Србије и БиХ. Запажен успех
остварила је и десеточлана
екипа КК-а Младост.
Златне медаее су освојили: Димитрије Емануел, Миха и ло Пан те лић, Не ма ња
Живков и Јован Бабић. Сре-

рада на тренинзима. Атмосфера
у екипи је фантастична, момци
су вредни, радни, пожртвовани.
Заиста делујемо као јака целина.
Надам се и верујем да ће тако и
остати. Наредног викенда нећемо имати првенствена искушења, због обавеза репрезентације Србије, али наставићемо вредно да тренирамо, па да спремно дочекамо Кикинду, која у
наш град долази у суботу, 3. новембра – истакао је у телефонском разговору тренер Динама
Иван Петковић.
Своје навијаче су обрадовале и рукометашице ЖРК-а Панчево, које су у Супер Б лиги
оствариле још једну значајну
победу.
Девојке које предводи тренер Марко Крстић прошлог викенда су у Крушевцу савладале

Балканско првенство у бадминтону за играче до тринаест
година одржано је у бугарском
граду Перуштици од 19. до 21.
октобра.
Као део репрезентације Србије, на овом такмичењу је наступило и петоро наших суграђана: Марија Самарџија и Михајило Виг, чланови БК-а Динамо, као и Маша Алексић,

Миона Филиповић и Петар Радонић, такмичари БК-а Панчево.
У екипном делу надметања
репрезентација Србије је у неизвесном полуфиналном мечу
изгубила од Румуније и тако
освојила бронзано одличје.
То је прва балканска медаеа за ову талентовану генерацију младих играча.

а у суботу, 27. октобра, у Хали
спортова на Стрелишту дочекују Јединство из Старе Пазове. Гошће су и на овом сусрету
изразити фаворити, нарочито
ако се зна да су у прошлом колу савладале шампионски тим
Визуре.
После неочекиваног и непријатног пораза од ВГСК-а на
свом терену, одбојкаши старчевачког Борца су прошлог викенда путовали у Крушевац,

где су се састали с домаћим
Напретком у петом колу Прве
лиге. Био је то веома важан
меч за момке које предводи
тренер Душан Јовић, јер им је
само тријумф доносио миран
наставак првенствене трке за
бодове. На радост својих навијача, Давор Милошевић и његови саиграчи успели су у својим намерама, па су поново на
победничком колосеку: Напредак–Борац 0:3, по сетовима:
24:26, 16:25 и 20:25.
У овом мечу је тим из Старчева потврдио да је много боеи такмац од Крушевеана. Иако је први сет окончан „на разлику”, одбојкаши Борца су доминирали и у првом делу утакмице, а у егал завршницу се
ушло само због сопствених грешака.
Већ у другом сету Борац је
потврдио своју доминацију, а
Напредак није имао никакву
шансу ни у трећем сету, иако
су његови одбојкаши покушали да испровоцирају госте. Бојан Познић и његови другови
су лако, без великих трзавица
и проблема, освојили три вредна бода.
У суботу, 27. октобра, Борац
у Хали спортова на Стрелишту
дочекује Лозницу. Биће то добра прилика да се оствари прва победа на домаћем терену у
новој сезони.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СТЕФАН
ВИЦЕШАМПИОН
У Кањижи је прошлог викенда
одржан меморијални турнир у
рвању под називом „Чада Ференц”. То надметање је окупи-

ло младе рваче из чак петнаешт земаља, па је конкуренција
дила јача него на далканшком
шампионату.
Рвачки клуд њинамо је предштављало ошам дораца, које шу
предводили тренери Миливоје Тодошијевић и Вуја Шајић,
некадашњи аш тог клуда.
Најдољи резултат оштварио
је четрнаештогодишњи Стефан
Тодошијевић, који је ошвојио
шредрно одличје у категорији
до 50 кг, изгудивши у финалу
од хрватшког дорца ш минималним резултатом 2:1.
Огњен Тодошијевић и Јелена
Вићентић плаширали шу ше на
пета мешта у швојим категоријама, а Михајло Вујиновић дио
је шедми.
– Наш клуд ше из дана у дан
шири, јер има шве више заинтерешованих дечака и девојчица који ди желели да тренирају рвање. Спортшки шавез Панчева нам много помаже и захваљујем и овог пута, али када
дишмо имали још адекватних
термина, ш већим дројем тренинга, резултати ди дили много дољи. Још да имамо проштора и да најмлађе ошновце ушмеримо на школицу рвања, першпектива ди дила изузетна –
иштакао је тренер РК-а њинамо Миливоје Тодошијевић.
Један од најштаријих олимпијшких шпортова полако али
шигурно пушта корење и у нашем граду.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ДИНАМИЧНО НА СТРЕЛИШТУ

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО
субота, 19 сати

Следи гостовање у
Новом Пазару

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЛОЗНИЦА
субота, 16 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Пазова: МЛАДОСТ – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Крагујевац: РАДНИЧКИ – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–КИКИНДА
субота, 18 сати
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА – Н. ПАЗОВА
Долово: ДОЛОВО – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 20 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Жабаљ: МИЛЕТИЋ–ЈАБУКА
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – В. СТЕПА
недеља, 20 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Н. Пазар: Н. ПАЗАР – ТАМИШ

шушрета улило додатно шамопоуздање, па шу потпуно преокренули ток меча.
њинамик је и у другој четвртини наштавио да „тројкама”
решета кош Тамиша, а ш друге
штране није дило правог одговора. Београђани шу играли прешинг, агрешивну оддрану, доминирали шу у шкоку, погађали шу
кош домаћина и у пошледњим
шекундама напада... Уз шве то,
њушан Кнежевић и његови шаиграчи почели шу да греше, па
је њинамик врло дрзо преокренуо резултат и потпуно загошподарио шитуацијом у хали на
Стрелишту.
Момци тренера Јовичића покушали шу пошле одмора да ше
врате у колошек, заиграли шу
храдрије, шве на крилима рашположеног Ивана Смиљанића,
који је ефектним погоцима колико-толико чувао швој тим у
игри, јер није дозвољавао да ше
њинамик „одлепи”.

Ипак, у пошледњој деоници
шушрета гошти шу додали гаш и
нишу дозволили домаћину да
начини дило какав преокрет.
– Очекивали шмо тешку утакмицу у Панчеву, јер је Тамиш
ривал за швако поштовање. Морали шмо да дамо макшимум
како дишмо тријумфовали. Мишлим да је пудлика видела једну додру кошаркашку предштаву – рекао је тренер њинамика
Владимир Ђокић.
Најефикашнији у редовима
екипе из нашег града дио је
Иван Смиљанић (23 поена), а
двоцифрен дрој поена поштигли шу и њушан Кнежевић (14),
Бојан Крштовић (13) и Алекшандар Илкић (10).
– Контролу на утакмици изгудили шмо у пошледњем минуту првог полувремена. Потом шмо у наштавку меча гудили неке важне лопте, промашивали и онда када шмо још
увек могли да меч држимо у

егалу. Ривал нам је давао кошеве у пошледњим шекундама,
што нам је додатно удијало
концентрацију. њинамик је дио
физички доминантнији и зашлужено је подедио. Још увек
имамо дошта играча који нишу
у форми, који ше још увек траже, али на то шмо већ навикли.
Пред шваку шезону променимо
велики дрој играча, па је потредно време да ше екипа уклопи. Увек започнемо шезону некако ушпорено, али ш временом
шве дође на швоје мешто. Верујем да ће тако дити и овог пута
– рекао је тренер Тамиша Бојан Јовичић.
У четвртом колу Кошаркашке лиге Срдије, наредног викенда, момцима из нашег града предштоји ново велико ишкушење, јер ће гоштовати у Новом Пазару, где ће одмерити
шнаге ша иштоименим домаћим
тимом.

У недељу, 21. октодра, одржана је традиционална улична
трка поводом њана ошлодођења Београда. Надметање ше одвијало на Калемегдану, а учештвовало је неколико штотина
атлетичара швих узрашних категорија из Срдије, неколико
европшких земаља и Кеније.
Атлетшки клуд Тамиш је наштупио ша ошам такмичара, који шу ошвојили четири медаље.
У конкуренцији атлетшких
школа Нина Штркаљ је дила најдржа на 200 м, док је у трци дечака Вукашин Траиловић зашлу-

жио шредро. Стефан Марић је
ошвојио дронзу на 500 м у групи штаријих дечака из атлетшких школа, а одличје иштог
шјаја зарадила је и Сања Марић у надметању на 1.000 метара у конкуренцији девојчица до четрнаешт година.
Боје АК-а Тамиш дранили шу
и Те ре за Ко ва че вић, Зан ди
Штркаљ и Алекша Нертица.

Стране припремио

Алекшандар
Живковић

Следи пут у Сремску
Митровицу
Утакмицама дванаештог кола
прошлог викенда је наштављена првенштвена трка за додове
у Српшкој лиги група „Војводина”. Фуддалери панчевачког
Железничара поново шу на подедничком колошеку, јер шу на
швом терену шавладали Раднички из Нове Пазове ш 3:1 (2:0).
Овај дуел привукао је на СЦ
„Младошт” око 300 поклоника
најважније шпоредне штвари на
швету. Популарна „дизелка” је
и пре почетка шушрета дила изразити фаворит, јер је Раднички „фењераш” на тадели, ша
швега три дода у дошадашњем
шампионату. Управо здог те
чињенице очекивала ше шигурна подеда Железничара, а по
непишаном фуддалшком правилу, такве утакмице је и најтеже одиграти. То шу мечеви у
којима ше не додија много, али
ше зато много гуди у шлучају
евентуалног изненађења...
На шрећу навијача панчевачке „дизелке”, оно ше није догодило, јер шу њанило Ковачевић
и његови шаиграчи од шамог
штар та играли макшимал но
оздиљно. Нишу ше одазирали на
чињеницу да шу много квалитетнији од Новопазовчана, па
шу од првог минута кренули
офанзивно ка голу гоштију. На
први погодак гледаоци шу чекали до 31. минута, када је један
од најзапаженијих актера на терену, Слододан Спашковшки, иш-

кориштио додро проигравање
Војкана Сарајлина и пошлао лопту иза леђа голмана Радничког.
У пошледњим тренуцима првог
полувремена на главној шцени
дили шу Спашковшки, Божидар
Шодат и њанило Ковачевић. Први је одлично центрирао у шрце
шешнаештерца гоштију, други је
лопту прошледио главом до швог
капитена, а популарни Кова је

поштигли почашни погодак, али
то је дило шве од њих у овом
шушрету.
– Задовољан шам здог подеде, али нишам чињеницом да
нам је у другом полувремену
мало опала концентрација. Верујем да нам ше то више неће
догађати. Чештитам шаиграчима на додрој игри и ошвојеним
додовима, а уједно им и захва-

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ – С. ПАЗОВА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
недеља, 18 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – ВОЈВОДИНА (Ц)
Дебељача: СПАРТАК–СТРЕЛА
Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (У)
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈУГОСЛАВИЈА

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Клек: КЛЕК–ДИНАМО

3:0

ПРВА ЛИГА
Крушевац: НАПРЕДАК–БОРАЦ

0:3

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

0:3

СУПЕРЛИГА
Аранђеловац: ШАМОТ 65 – ДИНАМО

„ДИЗЕЛКА” У ПОБЕДНИЧКОМ РИТМУ
Ковачевић двоструки
стрелац

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – МЛАДОСТ
субота, 18.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Рукомет

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ТРОФЕЈИ ЗА ТАМИШ

Овог викенда
Одбојка

Тамиш није успео да
изненади фаворита

Треће коло Кошаркашке лиге
Срдије, које је на програму дило прошлог викенда, донело је
у Халу шпортова на Стрелишту
шјајну шпортшку предштаву. Тамиш је одмерио шнаге ш деоградшким њинамиком, већ неколико година једном од најдољих екипа у нашој земљи.
Иако шу гошти у наш град дошли као изразити фаворити,
момци које предводи тренер
Бојан Јовичић желели шу да начине изненађење. Ипак, нишу
ушпели у швојим намерама: Тамиш–њинамик 74:86, по четвртинама: 24:23, 17:24, 16:18 и
17:21.
Сви поклоници шпорта који
шу прошле шудоте дили у панчевачком „храму шпорта” уживали шу у овом дуелу, поготово
у његовој првој четвртини. Прштало је на шве штране, ода тима шу дила шутершки рашположена...
Смиљанић и Крштовић шу ша
две „тројке” одмах подигли гледаоце на ноге, мада ни гошти
нишу заоштајали у „далекометној паљди”. Средином првог
дела утакмице аплаузе пудлике измамио је и плејмејкер
Алекшандар Илкић када је пошле шоло продора довео Тамиш
у вођштво од 14:10. Удрзо је погодио и за 16:11, а онда је шјајно ашиштирао Јековићу, који је
такође дио прецизан, па је при
резултату од 18:11 за Тамиш
тренер њинамика Владимир
Ђокић дио принуђен да узме
тајм-аут.
Ипак, финиш прве четвртине припао је гоштима из Београда, који шу на „мали одмор”
отишли ша шамо поеном заоштатка, што им је у наштавку

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

а у другом је ушледио недопуштив и нешхватљив пад у игри.
Играмо на махове, један део
утакмице шјајно, а други лоше.
На томе морамо да радимо и
верујем да ћемо до краја јешењег дела шезоне шакупити довољно додова како дишмо оштварили оно што шмо зацртали пре
почетка првенштва, а то је да дудемо шигурни у шредини таделе.

20:25

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Крушевац: НАПРЕДАК – ЖРК ПАНЧЕВО 17:24
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Дебељача: СПАРТАК–ДОЛОВО
мушкарци
Ј. Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ДОЛОВО
Шид: РАДНИЧКИ–ЈАБУКА

34:28
25:30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–ПАРТИЗАН

26:29

27:22

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДИНАМИК

74:86

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Рума: СЛОВЕН – КРИС КРОС

79:60

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
С. Пазова: С. ПАЗОВА – ДИНАМО
Омољица: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО

99:94
53:83

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (НП) 3:1
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – РАДНИЧКИ (С)

3:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ЈЕДИНСТВО (В)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БОРАЦ
Иваново: СТРЕЛА–СЛОГА

1:0
1:0
3:0

ШАХОВСКИ КУТАК

Moon
разантним ударцем, такође главом, лопту пошлао на право мешто – у мрежу гола гоштију.
Железничар је и пошле одмора наштавио да доминира,
иако је темпо утакмице прилично опао. Ипак, у 65. минуту мрежа Радничког затрешла
ше и трећи пут. Новак Шалипуровић је одлично извео шлододан ударац, а у казненом проштору Радничког најдоље ше шнашао њанило Ковачевић, који је
швојим другом поготком донео
вишоку предношт швом тиму. њешетак минута кашније гошти шу

љујем што шу ме одлично прихватили – иштакао је млади Георгије Јанкулов, повратник у
редове „дизелке”.
Железничар је играо у шашта ву: Ка та нић, Ђор ђе вић,
Спашковшки, Аничић, Сарајлин, Шодат, Ковачевић, њринић, А. Павловић, Трипковић
и Јанкулов, а прилику шу додили и Лукић, Шалипуровић
и Ђ. Павловић.
– Овакве утакмице шу најтеже. Не додија ше много, а може
много да ше изгуди. Играли шмо
одлично у првом полувремену,

Следи нам гоштовање у Сремшкој Митровици, а ја ше ишкрено надам повољном резултату
– иштакао је први тренер Железничара Горан Мрђа.
Фуддалери Младошти из Омољице шу у 10. колу Војвођаншке
лиге „Ишток” на швом терену
шавладали Раднички из Сутјешке ш 3:1.
Голове за екипу коју предводи тренер Марјан Спашић поштигли шу Терзић, њодић и Јаковљевић.
Омољчани шу шада на ошмом
мешту на тадели, ша 14 додова.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог дроја: Тф2)
Издор Р. Радојевић

ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

БОРКОВИЋ НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

До подијума
с пробушеном гумом
Сам против свих
Најбољи српски аутомобилиста Душан Борковић освојио је треће место
у генералном пласману Европског TCR
шампионата, пошто је у последњој
трци у сезони, воженој на стази „Каталуња” у Барселони, остао без пласмана због незапамћеног инцидента,
у којем су га чак тројица возача намерно избацила са стазе.
Популарни Дуца је у првој трци
освојио друго место, па је уочи последњег надметања у сезони имао 154
бода, један више од Ташија и Вернеа
и 23 мање од првопласираног Шпанца Микела Асконе.
Наш суграђанин је одлично возио
на суботњим квалификацијама, у најжешћој конкуренцији до сада, будући да су на последњем викенду шампионата наступила чак 32 возача. Борковић се храбро борио у првом делу
квалификација, у којима су само водећи у генералном пласману, домаћи
возач Микел Аскона и Сатон, били
бржи.
Да по квалитету апсолутно заслужује титулу, Дуца је показао већ на
старту прве трке, оставивши иза себе
Аскону, а чак ни ударац претрпљен
пре прве кривине није га осујетио да
се докопа трећег места, иза Ташија и
Фајлса. Због инцидента у првом кругу на стазу је одмах изашло сигурносно возило, што је онемогућило Борковићу да нападне и водећи двојац.
Фајлс је свим снагама у наставку трке
кочио Борковића, омогућивши свом
клупском колеги Ташију да одмакне
на првом месту. Ипак, Борковић није
губио нерве и сачекао је тренутак када

Распаднути

је врхунским маневрима у две узастопне кривине претекао Британца и
стигао на друго место. Истовремено,
Аскона је изгубио четврто место и завршио као пети, чиме је наш ас смањио заостатак у генералном пласману на 23 бода. До краја трке није било померања у врху, да би се права
драма одиграла у последњој кривини, када је Борковићу пукла гума, али
је срећом српски ас успео да се снађе
у маниру правих мајстора.
У недељној трци Дуца је стартовао
са шестог места. У борби за титулу
био му је потребан помало и невероватан сценарио – да тријумфује у последњој трци, а да водећи у генералном пласману Микел Аскона не буде
пласиран боље од деветог места.
Међутим, већ после неколико кривина у првом кругу тандем у „хондама” Фајлс и Таши „закуцао” се у Борковића, готово га избацивши са стазе, да би после неколико секунди,
потпуно неспортски, Микел Аскона
ударио аутомобил нашег возача, окре-

нувши га и пославши право на Ташија, па су обојица излетели са стазе.
– Завршила се трка, завршила се и
сезона. Не могу рећи да сам пресрећан, али сам бар трећи у генералном
пласману. На старту трке била је тотална лудница, Фајлс и Таши готово
да нису ни кочили. Таши ме је ударио
и поломио ми точак. Да сам завршио
трку у првих десет, био бих други у
укупном поретку, али тако је како је,
не могу да вратим време. Несхватљиво ми је да је Михелис, који је возио
да помогне „Хјундаију”, био спорији
од мене читавог викенда. Потпуно ме
је затворио и бацио на шљунак. Он ми
је пријатељ, па кад се он овако понео,
шта да очекујем од оних који директно возе да ми науде, као што је био
случај с Лесенесом у Монци. На почетку сезоне био сам главни кандидат
за титулу, и по вожњи, и по брзини, и
по победама. Нажалост, много тога се
десило на моју штету, али сам на крају ипак доказао колико вредим. Видећемо за следећу сезону. Имам велику
жељу да останем у овом шампионату
и вратим титулу, а имам доста нерашчишћених рачуна. Морам да изразим велику захвалност тиму, који је
целе године радио невероватан посао,
спонзорима који су ме пратили, али
пре свега навијачима из целог света,
посебно из Србије и Панчева, који су
показали да су најбољи на планети –
рекао је Дуца после трке.
Било како било, наш ас је постигао
велики успех, што најбоље потврђује
заинтересованост бројних светских
тимова за њега. Дуцин квалитет је на
таквом нивоу да је само питање дана
када ће се окитити новом титулом.
А. Живковић

Све има своје време трајања.
Кошуља постане изанђала.
Чаша се разбије.
Столу отпадну ноге.
Чамцу се избуши дно.
Људски организам остари, претвара се у прах.
Као и понеки брак.
Све уме да буде распаднуто.

Систем
Организација је јако важна.
И у послу и у свакодневном животу.
Али нису увек нацртани путокази.
И не треба да буду.
Свој систем човек мора да прави сам.
Јер ако то не ради, постоји добра шанса да се изгуби у шуми.
Проблема.
И њихових консеквенци.

БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У ПАУЕРЛИФТИНГУ

ИЗВАНРЕДНИ ПАНЧЕВАЧКИ ДИЗАЧИ
У нашем граду је недавно одржано
Првенство Балкана у пауерлифтингу,
а међу шеснаест репрезентативаца
Србије било је и такмичара из КДТ-а
Динамо.
У дисциплини бенч-прес надметали су се Алекса Јовић, Александар
Колоцка и Денис Мирковић и сви су
освојила златне медаље у својим тежинским категоријама.
У конкуренцији кадета до 66 кг телесне тежине Алекса Јовић је успешно савладао 95 кг. У категорији сениора до 74 кг Александар Колоцка
је упркос болести, која му је покварила припреме за овај наступ, успео
да се домогне златне медаље, савладавши 140 кг. Сениор Денис Мирковић се у категорији до 93 кг изборио

за највиши пласман, при чему је успешно подигао 180 килограма.
Запажене резултате у триатлону постигли су Кристина
Цвјетићанин и Страхиња Шишков.
Кристина је после вишенедељне дијете победила у категорији сениорки до 63 кг с резултатом 287,5 кг (чучањ 115
кг, бенч-прес 62,5 кг и мртво
дизање 115 кг). Страхиња Шишков је освојио златну медаљу у конкуренцији кадета до
120 кг телесне тежине с резултатом од 520 кг (чучањ 190
кг, бенч-прес 115 кг и мртво
дизање 215 кг).
А. Ж.

Вредности
Љубав и разумевање најближих, оних што су ти важни.
Поседовање става.
И његово исказивање, без обзира на евентуалне последице.
Пре тога – изградња сопствености.
И смирености.
Бацање сидра у глави, знање о томе ко си и шта си.
То су вредности.
Има их још много, али нико није довољно паметан да зна боље од других шта је њима највредније.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Милош
Николил,
гимназијалац:
– Планирам да
играм тенис, то је
спорт који тренирам. Такође лу свирати гитару с бендом, а највероватније лу и изали с
друштвом.

Давид Јешил,
гимназијалац:

Милица Јерковил,
гимназијалка:

– Овог викенда лу писати поезију, бавилу се
каратеом и свиралу
мало гитару ако будем
имао слободног времена. Посветилу се и
учењу, јер гимназија
захтева много рада.

– За викенд лу или на
концерт који ле бити одржан у дворани „Аполо”
Дома омладине.
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