„Динамо” не
препушта трон
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Стигла будућност на
Одељење хемодијализе

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. НОВЕМБРА 2018.

Број 4792, година CL

ЉУБАВ

Политика
Помоћ деци
са сметњама
у развоју
» страна 4

Економија
Сто жена – сто
минијатура
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Екологија/просвета
Кривична одговорност
због угрожавања
здравља људи
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Хроника
Колико сте социјално
интелигентни
ПОТВРЂЕНА ПРЕСУДА ПАНЧЕВАЧКОГ ВИШЕГ СУДА

» страна 8

ТРИ ГОДИНЕ ЗА ПРОДАЈУ И ГАЈЕЊЕ ДРОГЕ
Панчевачке судије
исправно поступале и
одмериле казну
Првостепено суђење
завршено за годину дана
Београдски Апелациони суд потврдио је пресуду панчевачког Вишег суда на основу које је Бранислав Л. осуђен на три године затвора. Њему је та
казна изречена 16. јула ове године у
Панчеву за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246. Кривичног закона.
Бранислав Л. је проглашен кривим
зато што је у два наврата, 2016. и 2017.

У Вишем суду пресуде се доносе много брже него некада

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.

године, неовлашћено и противзаконито производио супстанцу канабис. Све
је почело када је пре две године од
једног пријатеља добио марихуану у
свежем стању, заједно са семенкама.
Он ју је разврстао на листове, цвасти и
стабљике, а потом осушио и препаковао у подесну амбалажу.
Након хапшења спроведен је претрес његове куће и том приликом полицајци су у радионици, у закључаној
фиоци стола, пронашли три пластичне тегле. У њима је било 62,54 грама
нето масе цвасти и грана марихуане.
То није било све, с обзиром на то
да су полицајци у замрзивачу у помоћној просторији открили још два
килограма и 417 грама нето масе листова марихуане. Браниславу Л. се
очигледно допало то што је радио,
јер је током марта прошле године у
башти своје куће посадио семенке
психоактивне супстанце конопље, које је такође добио од пријатеља.
Он је земљу и семенке сипао у пластичне кофе и канистере, после чега

је то заливао. Од тог засада, који је
све време неговао, добио је 490 биљака. Међутим, полицајци су открили
ту дрогу коју је гајио, отишли су до
његове куће и одузели је. Када су посекли све стабљике, осушили су их и
добили укупно 1.460,39 грама.
Према коначној одлуци Апелационог суда, када је реч о казни која је
изречена у првом степену, панчевачки Виши суд је правилно имао у виду
олакшавајуће околности у корист окривљеног, и то његов ранији живот и
породичне прилике. Закључено је да
је првостепени суд основано као олакшавајуће околности узео у обзир то
што је оптужени показао искрено кајање пред судом, као и његов ранији
живот и породичне прилике. Суд није нашао отежавајуће околности.
„Имајући у виду све те околности,
првостепени суд је правилно окривљеног осудио на казну затвора у трајању од три године, сматрајући да ће
се једино на такав начин, ефективном казном затвора, остварити сврха
изрицања кривичних санкција, као и
сврха кажњавања”, пише на крају текста образложења одлуке Апелационог
суда у Београду.
Ова одлука није само признање и
потврда ваљаности одлука које доносе судије у панчевачком Вишем суду,
већ и доказ брзине и ефикасности
њиховог рада. Наиме, панчевачка полиција је ухапсила Бранислава Л. 24.
маја 2017. године, а средином јула
ове године панчевачке судије су против њега изрекле првостепену пресуду. Када се узме у обзир да су некада
суђења у нашем граду трајала више
година, таква брзина заслужује похвале. То је значајно, јер се већина
замерки на рачун нашег правосуђа из
иностранства односи управо на спорост и дужину трајања суђења.
М. Глигорић

Село
Награђени банатски
хлеб и штрудла
» страна 11

Култура
„Банатски разбојници”
пред публиком
у Румунији
» страна 12

Фото-репортаже
Мали јубилеј у знаку
„Малог принца”
» страна 25

Спорт
„Дизелка” газдује
Банатом

» страна 27
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Црни петак и беле овце
Док исписујем прве редове овог текста, Сања ме на „Месинџеру” пита коју ћу тему ове недеље обрађивати. „Црни петак”, кажем јој. „А,
то је оно кад најпре подигну цене за 30%, па ти шатро дају попуст
20%? Или оно кад најаве шок снижења, па снижење не добијеш, а
остане ти само шок? Или кад купиш пакет јефтине чоколаде, јер на
комад нема, па сконташ да имаш форе да је поједеш до поноћи, јер
сутра истиче рок? Значи, завршила би на депонији да је ти ниси купио! Црно је мени све још од овог петка кад сам у туристичкој агенцији хтела да резервишем вилу за следеће лето, јер је, као, све било
на нестварном попусту. И већ сам се видела на плажи, кад оно, међутим, од свих вила, баш та им није на акцији. Тако ми рекли. Море
мрш! Мањи сам баксуз на петак тринаести него на црни петак, мани
ме тога”, тако је гласио Сањин торнадо од одговора.
А баш о томе сам и хтела да пишем. У Америци се ред зна. Одатле
су „закон” о црном петку издиктирали потрошачима у Европи, који
су одмах доказали да коње (и недовољно ошишане овце) за трку
конзумеризма и те како имају. Идеја је преко баре, дакле, следећа:
првог петка након Дана захвалности традиционално почиње сезона
божићне куповине. Тог дана, а ове године је то био 23. новембар, трговци максимално снижавају цене и дају невероватне попусте, што
им доноси и до 40 одсто укупног годишњег промета. Тржни центри
су за ову прилику раскошно декорисани, а цео концепт догађаја подсећа на велики спектакл. То уопште није случајно, јер савремену
конзумеристичку културу, којом доминирају идеје потрошње и забаве, а подстичу је масовни медији, можемо управо окарактерисати
као културу спектакла. Додуше, спектакл се преко баре често претвори у онај какви су се некад пратили на гладијаторским борилиштима, јер у походу на истински јефтине производе буде и озбиљних туча, па и рањених и тешко повређених јунака.
Тако је у Америци, али у Србији је ипак прича нешто другачија.
Нити су попусти стварно попусти, нити смо ми стварно потрошачи,
пошто и немамо шта да трошимо. И иако нам се црни петак заједно
с Ноћи вештица ушуњао на мала врата, рекло би се да ће се та идеја
тешко запримити на овоме тлу, барем оваква накарадна каква је сада. Јер наш народ можда свашта јесте, али глуп није. Трговци то изгледа нису схватили, па сваке године уместо истинских попуста, под
етикетом црног петка, покушавају да нам увале или редовне цене
или бофл робу, или нас тек великим процентима истакнутим на излозима намаме да уђемо у радњу да бисмо установили да баш за оно
што нама треба попуст ипак не важи. И чак и када постоје некаква
снижења, цене су и даље неколико пута више него у тржним центрима у Италији, Немачкој или Аустрији. Но иако трговци рачунају на
психологију стада, код нас им то неће проћи. Можда ће нас, у крајњем случају, намамити да прошетамо по тржном центру, али мирис
преваре ће још на улазним вратима пробудити змију у нашем џепу,
па им од читаве те работе слаба вајда.
А ко онда чини оно мало потрошачког дела популације у Срба који факат олако сеје новчанице по тржним центрима? Па ко вам пада на ум? Они што пару не цене јер је нису сами (крваво) зарадили,
зар не? О њима у дебелом проценту и јесте реч. Лакоми на моду и
трендове, такви расипају немилице, али један им проблем ипак задаје повелике муке: кад купе нове крпице, задњицу у њих јако тешко
сместе. Препреку им, наслућујете, представља празилук стратешки
смештен у епицентар збивања, тако да о њима и њиховом карактеру
и пореклу све буде јасно на први поглед.
Нека таквима њиховог црног петка, ми ћемо се с ово мало цркавице издићи изнад шарених лажа и јефтине магле доказујући да можда јесмо сироти, али смо зато поносни, информисани, софистицирани и захтевни и уздамо се у сопствени здрав разум, а не у рекламне
слогане. За шишање нисмо. Трговци, одложите маказе и прилагодите се. Или сецкајте празилук. Знате већ где је.

ФОТОГРАФИЈА Уметничка инсталација.
У нашем граду, 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.

КАД СТЕГНЕ РУСКА ЗИМА
Зима 2006. године била је од оних за
које се каже: не поновила се никад
више. Из Русије је стигао хладан талас који је захватио читаву Европу,
температуре су осетно пале, а испоруке гаса Србији смањене су за 24 одсто. Због тога су редуковане количине овог енергента за фирме у нашем
граду, а криза је била толико велика
да је мало недостајало да се искључе
приоритетни потрошачи, као што су
домаћинства која су повезана на централни систем грејања, школе и болнице.
Ово је била главна тема „Панчевца” број 4125, објављеног 27. јануара
2006. године, а пажњу новинара нашег листа привукла је и ситуација у
„Петрохемији”. Од петооктобарских
промена 2000. године на челној позицији у тој фабрици изређало се пет
директора (Слободан Тресач, Зоран
Крстић, Манојло Глишић, Милан Дудић и Синиша Боровић).

случаја још једном показало колико
би било добро када би се променили
Закон о избору посланика и једна од
његових одредби: да је посланик једини власник мандата, а не странка
на чијој листи је ушао у скупштину.
У извештају са седнице Управног
одбора Дирекције за изградњу и уређење града истакли смо једну важну
одлуку. Изгласано је да се издвоји седам милиона динара за геодетско снимање терена и израду катастарско-топографског плана за потребе изградње
мултифункционалне спортске хале у
Малом риту. Јован Станковић, један
од челника Дирекције, објаснио је да
је то „само предигра и први званични
корак у реализацији свих досадашњих
одлука у Панчеву везаних за изградњу хале”.
Тадашњи „Панчевац” је писао и о
припремама за приватизацију „Азотаре” и Стакларе. За куповину „Азотаре” стигло је пет понуда за куповину
(између осталих, од српско-литванског конзорцијума „Универзал холдинг” и „Арви”, који ју је касније упропастио), а за куповину Стакларе јавиле
су се само две непознате фирме из
иностранства.
М. Глигорић

Због тога смо у „Панчевцу” број
4125 објавили паралелни интервју у
коме су говорили синдикални лидери у „Петрохемији” Златко Бекић и
Миша Фарага. Они су се сложили у
томе да је 2006. као ниједна година
раније изазовна за фабрику у којој раде, јер се у њој очекује да „Петрохемија” буде приватизована. Због тога
је, како су се поново сложили, важно
да нови директор те фабрике буде
личност која ће бити разумна и толерантна и неко ко ће у нормалној атмосфери сарађивати с радницима.
На политичким странама нашег листа, између осталог, писали смо о револту Градског одбора ЛСВ-а због тога што је бивши одборник лигаша
Александар Вучковић прешао у Демократску странку, а није вратио одборнички мандат.
На конференцији за новинаре ЛСВ-а
представницима локалних медија
скренута је пажња да се на основу овог
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ПОТРЕСИ У ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ

ДОСТА ЈЕ БИЛО САМОВОЉЕ, ПОДРШКА
НАЦИОНАЛНИМ КОМПАНИЈАМА
Једнострана одлука
УОС-а свима отежава
пословање
Да би се самовољи
стало на пут,
основано ново
удружење
Друштва за осигурање су преко Удружења осигуравача Србије (УОС) одлучила да од 1.
новембра ове године провизија за продају полиса од аутоодговорности буде 5% од вредности полисе. Ова једнострано
донета одлука изазвала је буру
и велико незадовољство у предузећима и агенцијама које се
баве осигурањем од аутоодговорности. Новонастала ситуација утицала је и на то да 25.
но вем бра бу де фор ми ра но
Удружење оснивача техничких
прегледа и агенција за регистрацију Србије (УТАС).
Зоран Пешевски, председник Управног одбора новооснованог удружења и власник
Ауто-центра „Зоки” из Панчева, који је већ 27 година лидер
у осигурању од аутоодговорности, дао је свој коментар на
ову тему.
– Многи ових дана одговорност за смањење провизије пребацују на Народну банку Србије, али такав став је потпуно неоправдан будући да је Удружење
осигуравача имало прилику да
да свој предлог, што оно није
учинило. То се дешавало и раније. У нашем досадашњем искуству, током више од две и по
деценије, колико послује Аутоцентар „Зоки”, већ се осам или
девет пута десило да Удружење
осигуравача предложи висину
провизије, а да се потом не придржава сопственог предлога: нека од чланица већ наредног дана самоиницијативно прекрши
договор – истиче Пешевски.
Интересе предузећа која се
баве осигурањем од аутоодго-

ворности требало би да штити
Национална асоцијација техничких прегледа (НАТЕП), али
Пешевски наводи да и овде постоје озбиљни проблеми:
– Недопустиво је то што су
оснивачи НАТЕП-а уједно и
власници приватног предузећа за продају и сервисирање
опреме за техничке прегледе.
Иако ова асоцијација треба да

које се за само неколико дана
учланило преко шестсто привредних субјеката, а тај број
из сата у сат расте. Одмах по
оснивању удружења ја сам као
председник Управног одбора
мејлом и телефонским путем
покушао да контактирам с генералним секретаром УОС-а,
али речено ми је да је он на
састанку и да ће се накнадно

та без консултација с представницима УО.
Пешевски се осврнуо и на
чињеницу да у последње време предузећа која се баве техничким прегледом бојкотују
„Ђенерали осигурање”.
– По др жа ва мо тај бој кот,
али сматрамо да он треба да
се прошири и на сва остала
инострана осигуравајућа дру-

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

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

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)
Зоран Пешевски: „Један од приоритета је враћање аванса осигуравајућим друштвима”
штити интересе својих чланица, то се, наравно, не дешава,
јер њени оснивачи не желе да
долазе у сукоб са осигуравајућим друштвима којима њихово приватно предузеће продаје опрему. Јавашлуку, самовољи и пропагирању личних интереса у НАТЕП-у се могло
стати на пут само формирањем новог удружења УТАС, у

У СУБОТУ, У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Фестивал
интеркултуралности

јавити. То, међутим, до данас
није урадио, што нас је навело на помисао да УОС није заинтересован за решавање актуелних проблема. Ми у УТАСу ћемо, у сарадњи с МУП-ом,
Ми ни стар ством тр го ви не и,
надамо се, УОС-ом, активно и
убрзано радити на изналажењу решења за све потешкоће
које у овом тренутку ремете
рад предузећа која се баве техничким прегледом и агенција
за регистрацију возила – истакао је председник Управног
одбора УТАС-а и додао да ниједна одлука неће бити доне-

штва, будући да је њима важан само профит и да их добробит клијената не интересује. Ми увек безрезервну подршку пружамо националним
компанијама, па је тако и овог
пута наша препорука да сва
предузећа која се баве техничким прегледима остваре сарадњу с домаћом компанијом
„Дунав осигурање” – закључио
је Пешевски.
О будућим потезима јавност
ће бити обавештавана преко
свих медија у земљи.
Д. Кожан

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Осмех – ваш
најбољи адут

Основна школа „Братство–јединство” у сарадњи с Културним центром Панчева, организацијом уметника „Базаарт” и
СКПД-ом „Ђетван” организује
Дечји драмски фестивал под
називом „Нека интеркултуралност буде наша стварност”.
Фестивал ће бити одржан у
суботу, 1. децембра, од 10 сати,
у дворани Културног центра и
окупиће драмске групе основних и уметничких школа и удружења с територије Панчева.
– Програм је бесплатан за
публику, која ће имати прилику да се упозна с позоришним

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

животом наших школа и да,
поред сценских вештина извођача, види и како деца основношколског узраста представљају и решавају питања сложености наших идентитета, у
којима се укрштају многобројни утицаји различитих традиција и култура овог поднебља –
истакла је Даница Вулићевић,
координаторка фестивала.
Манифестацију је суфинансирао Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине
– националне заједнице.
Д. К.

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

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

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, а уролошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из области гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”. Треба напоменути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренутно на акцији, па тако комплетан уролошки преглед

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

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Проценимо стање
„еУправе”

ПОМОЋ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
У први разред
основне школе
уписана 1.144 ученика
у 52 одељења
Увођење система
видео-надзора у
Машинској и
Медицинској школи

Програм подршке Владе Швајцарске развоју локалних самоуправа кроз унапређење доброг
управљања и социјалне укључености – Swiss PRO започео
је израду процене и анализе
тренутног стања електронске
управе на локалном нивоу, а
резултати тог истраживања даће допринос побољшању ефикасности, одговорности и транспарентности рада локалне самоуправе, као и унапређењу
квалитета услуга за грађане и
пословни сектор.
Истраживање има стратешки
значај на нивоу Републике Србије и подржава га Владина канцеларија за информационе технологије и електронску управу.
Процена и анализа стања
„еУправе” и капацитета једи-

ница локалне самоуправе (ЈЛС)
за њену примену биће спроведене на републичком узорку
од 60 ЈЛС. Истраживање ће обухватити и анкетирање грађана о информатичкој писмености, као и степену коришћења
и задовољству грађана и пословног сектора постојећим
електронским услугама. Град
Панчево учествује у овом истраживању. Анкете намењене
грађанима и представницима
привреде доступне су за попуњавање путем линка на сајту
Гра да Пан че ва (www.pancevo.rs).
Дакле, отворен је позив за
укључивање и давање мишљења, које је локалној самоуправи од изузетног значаја за унапређење њених услуга.

КОНЦЕПТ
Одлука Приштине да повећа таксе за робу из Србије за 100
одсто политички је мотивисана и последица је благе реакције међународне заједнице и Европске уније на досадашње
ванцаринске баријере и мере које је Приштина уводила.
(Расим Љајић, министар трговине и телекомуникација у
Влади Србије, у изјави агенцијама, 22. новембар)

***
Ми нећемо да заустављамо њихове камионе, ни путничка
возила, као ни промет робе ка Косову и Метохији. Хоћемо да
покажемо разлику између озбиљног и одговорног понашања,
и неодговорног понашања.
(Председник државе Александар Вучић у изјави новинарима после седнице Савета за националну безбедност, 22.
новембар)
***
Потез који је повукла Влада Косова је јасно кршење CEFTA
споразума, као и Споразума о стабилизацији и придруживању. Одлука Владе Косова да повећа порез на робу из Србије и
БиХ на 100 одсто је јасна повреда CEFTA и духа ССП-а између ЕУ и Косова. То додатно погоршава ситуацију након наметнутог повећања пореза од 10 одсто. Влада Косова мора
одмах да укине ове одлуке.
(Федерика Могерини, висока представница за спољну политику и безбедност Европске уније, у поруци објављеној на
„Твитеру”, 22. новембар)
***
Само кажемо оно што су за нас чињенице. Дала сам вам одговор и поновићу: у Сребреници се није догодио геноцид.
Такође, ви посматрате Србију као да је она неки изоловани
систем. Погледајте како земље у региону третирају ратне
злочинце. Што се нас тиче, одговорно лице за ужасан злочин
у Сребреници је изручено Хашком трибуналу и Србија је
урадила све што је било до ње.
(Премијерка Србије Ана Брнабић у емисији „Конфликтна
зона” телевизије „Дојче веле”, 21. новембар)
***
Сигурно нећу остати овде. Потпуно сам здрав, немам никакве повреде, али дошао сам, видео како све изгледа и могу да
кажем само да више уживам и да ми је лепше да играм у
Европи. Да ли ћу се вратити у току ове сезоне или на крају,
видећемо.
(Наш кошаркашки ас Милош Теодосић у образложењу одлуке да напусти Америку и НБА лигу и да се врати у Европу,
„Блиц”, 23. новембар)
***
Улога Петрије, која ми је поверена, подсетила ме је на то да
је живот неподношљиво тежак без ведрине. Мораш да будеш
жилав и не смеш да се предајеш.
(Милица Михајловић, једна од три глумице које ће играти
главну јунакињу у представи „Петријин венац” у „Атељеу
212”)
***
Иако су у управи америчког фудбалског лигаша „Ел-Еј галакси” демантовали да желе да продају Златана Ибрахимовића, његов некадашњи клуб „Милан” је изгледа заинтересован за Ибрин повратак. Они су му понудили да потпишу с
њим уговор на шест месеци, а да за то време добија плату од
два милиона евра месечно, уз могућност продужења уговора
на још годину дана. Ибрахимовић је играо у „Милану” две
године, а за то време је постигао 56 голова.
(„Данас”, 23. новембар)

Градски већници састали су се
23. новембра како би донели
закључке у вези с 13 тачака
дневног реда. Говорило се о
правилницима, програмима,
конкурсима...
Најпре, мењане су цене услуга „Службеног листа града Панчева” за 2019.
Интерни тим
Како је речено, кориговане су
све цене за износ инфлације
од 2,3 одсто. Следећа тема била је измена Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у
области спорта на територији
града. Предмет измене је тај
да ће убудуће породице с троје
и више деце имати могућност
бесплатног тренирања у спортским клубовима у Панчеву.
Чланица Градског већа Татјана Божић изнела је информацију о упису ученика у основне и средње школе у школској
2018/2019.
– У први разред основне школе уписана су 1.144 ученика у
52 одељења. Од првог до осмог
разреда у нашем граду наставу
похађа 9.477 ученика, што је
за двеста мање него прошле године. У овој школској години
на основу индивидуалног образовног плана образоваће се 472
ученика. У средњим школама
има укупно 5.293 ученика. У
контексту имплементације дуалног образовања имамо 84 ђака – рекла је Татјана Божић.
Решење о образовању тима
за реализацију пројекта израде стратегије привлачења инвестиција било је оно о чему
се потом говорило. Представници градских секретаријата
казали су да су стратешки приоритети унапређење пословног амбијента и привлачење
инвестиција, те да је у оквиру

ових мера важна и израда стратегије на аналитичкој основи.
Извођач овог посла је одредио екстерни тим који се састоји од три стручњака, а суфинасирајућа средства Град
је до био на по кра јин ском
конкурсу.
Рок за израду документа је
пет месеци, па је Веће закључило да треба формирати седмочлани интерни тим с градоначелником на челу, као и да
јавна предузећа на захтев тима треба да пружају техничку
подршку.
Скраћивање листе
Дата је затим сагласност за покретање поступка јавне набавке мале вредности за услугу
личног пратиоца детета са сметњама у развоју или са инвалидитетом, како би био обезбеђен континуитет у томе и током 2019. Ре сор на чла ни ца
Градског већа Сузана Јовановић је рекла:
– Крајем октобра смо утврдили предлог одлуке о буџету
за следећу годину, који се бави
и социјалном заштитом. Сада
морамо да распишемо предметну јавну набавку, јер у закону стоји да се све услуге социјалне заштите третирају као
набавке мале вредности због
ефикасности и брзине у спровођењу.
Програму енергетске ефикасности града Панчева за период од 2018. до 2020. године
пажња је посвећена одмах након тога. Овај акт је у складу

са свим законима, а у њему се
могу наћи и корисни статистички подаци с терена. У закључку је дато и то колике би
биле уштеде по години ако би
се примениле мере енергетске
ефикасности за предложене
јавне објекте. Програм ће ићи
пред од бор ни ке Скуп шти не
града.
Програм пословања ЈКП-а
„Старчевац” за ову годину претрпео је измене: требало је наћи начин да се око 150.000
динара пренамени и да се исплати солидарна помоћ запосленима.
Зелено светло добио је и Нацрт од лу ке о мре жи јав них
предшколских установа односно јавних установа које обављају делатност предшколског
васпитања и образовања. Татјана Божић је казала да се нови акт не разликује од претходног: постоји 20 вртића у
граду и девет установа тог типа по селима. За похвалу је то
што по сто је и пред школ ске
установе у којима се ради на
језицима националних заједница – мађарском, словачком
и румунском, а Град ће радити
на томе да се листа чекања
скрати.
Становање уз подршку
Девета тачка дневног реда био
је закључак у вези с применом
Уред бе о кри те ри ју ми ма за
утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због

природе расхода захтевају плаћање у више година.
Ради се о становању уз подршку особама са интелектуалним тешкоћама. До краја децембра истичу уговори у вези
с тим, па је неопходно да се
закључи један нов, обједињен,
како не би било паузе у раду.
Предлог је да се, због економичности, направи план на три
године, а градски део средстава биће незнатно увећан.
Висина закупнина за пословни простор биће увећана у оквиру измена Одлуке о пословном, магацинском простору и
гаражама. Потом, закључено је
да Град треба да учествује на
јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним
самоуправама с територије АП
Вој во ди не за су фи на си ра ње
пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2018, с
предлозима пројеката увођења
система видео-надзора у Машинској и Медицинској школи у Панчеву. Ако пројекти
прођу, Покрајина ће платити
80 одсто од укупне вредности
радова.
Дата је сагласност да се мерно место фекалне црпне станице у Улици седма нова б. б.
пријави на корисника ЈКП „Водовод и канализација”, па је на
крају аминована четврта измена финансијског плана МЗ Јабука за 2018.

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ „CONNECTING-А”

Образовање за 4.0 револуцију
Школе данас не
производе довољан
број иноватора и
креативаца
Приоритети: критичко
размишљање,
решавања проблема
и комуникација
У понедељак, 26. новембра,
стартовала је кампања којом
Организација за развој каријере и омладинског предузетништва „Connecting” најављује
филм „Образовање за 4.0 револуцију”. Како је рекао Дениз
Хоти, извршни директор те непрофитне организације, „филм
говори о томе шта је улога образовања у 21. веку, односно представља заправо алат којим желимо да запалимо дискусију о
4.0 револуцији широм Србије
с циљем да се образовање врати тамо где му је и место: на
врх пирамиде потреба”.
Образлажући потребу за стварањем овог филма, Хоти је рекао да је „наш тренутни образовни систем развијен пре више од 150 година, остао је исти,
а економија се од тада невероватно трансформисала: инду-

стрије које данас доминирају
нашом економијом нису постојале пре само 20 година”.
Додао је:
– Добит компанија широм
света се рапидно увећава, а парадокс је да исто тако и незапосленост непрестано расте.
Проблем је што наше школе
„сервирају” знање, тестирајући
ученике изнова и изнова. Оне
једноставно не производе довољан број иноватора и креативаца. Сведоци смо да давно
превазиђени модел не учи ученике како да уче и мисле. Образовање које даје приоритете вештинама попут креативности,
предузетништва, критичког раз-

мишљања и решавања проблема, сарадње и комуникације –
готово сигурно ће произвести
одговорне грађане и иновативније и прилагодљивије становништво.
Он је навео да постоје образовни програми који подстичу
ученике да сарађују и да сами
уче. Сви наведени програми
фокусирани су на пројекте, не
на тестове. Подстичу иницијативу и преузимање „ризика”,
брзо „прототипирање” и учење
из сопствених грешака.
– Наш филм настоји да документује иницијативе, лидере у
образовању и едукаторе који покушавају да прилагоде формал-

ни образовни систем економији знања и података. Један од
наших циљева је да инспиришемо промену како бисмо сви
заједно припремили нашу децу
за будућност која је већ овде.
Како би што већи број људи био
у прилици да погледа филм,
припремили смо кампању за
прикупљање средстава. Она ће
трајати од 26. новембра до 25.
децембра – казао је Хоти.
Циљ „Connecting-а” је да прикупе 3.500 долара како би организовали најмање десет бесплатних пројекција у десет градова. Средства ће бити опредељена за најам простора, трошкове превоза и онлајн кампању. Жеља им је да преко сајта, који је у припреми, подстакну локалне активисте широм Србије да бесплатно преузму филм и да потом уз помоћ
водича организују локалне пројекције и дискусије.
За више информација о кампањи посетите: www.connecting.org.rs/obrazovanje-za-4-0revoluciju.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 30. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

УМАЛО ИСТАЊИРАН АЕРОДРОМ

ОДРЖАНА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА НАЛЕД-А

Трактором по писти

ЈЕДАН ОД НАЈВАЖНИЈИХ
ПАРТНЕРА ВЛАДЕ
Основна мисија прављење
конкурентног привредног
окружења
Формирање стабилног регулаторног тела
Колегиницама и колегама члановима Управног одбора Националне алијансе за локални економски развој,
који су своју петнаесту седницу одржали у Градској управи 22. новембра,
добродошлицу је пожелео градоначелник Саша Павлов. Он је најпре
представио Панчево из историјске,
привредне и културне перспективе,
па је рекао да је нашем граду битан
НАЛЕД, што је објаснио на следећи
начин:
– Мисија НАЛЕД-а и Града Панчева се поклапају када се погледају стратешки оквири и циљеви. Основна мисија је прављење конкурентног привредног окружења, које мора да се
створи кроз актуелне економске реформе и у сарадњи локалне самоуправе, привреде и цивилног друштва.
Из ове мисије проистичу и циљеви
НАЛЕД-а: формирање једног стабилног регулаторног институционалног
тела, кроз спровођење ових реформи.
То подразумева мноштво активности,
као што су смањење сиве економије,
побољшање пореског система, увођење свих савремених елемената у систем еУправе и е-парламента, квалитетно и ефикасно управљање имовином, прављење оквира за унапређење
пољопривреде, и то пре свега прерађивачког дела.
Према његовим речима, важно је и
јачање капацитета јавне управе и носилаца активности сарадње с привредним сектором, што је наш град
дефинисао кроз Стратегију развоја
града Панчева 2014–2020, а затим и
кроз акционе планове који су одатле
проистекли.
– Да се налазимо на правом путу,
показује и то што је град Панчево повољно пословно окружење и што смо
носиоци BFC SEE цертификата, који
управо издаје НАЛЕД, а који је својеврсна „doing business” листа за централне владе, које се такмиче кроз

позиционираност на овој листи. Град
Панчево следеће године улази у рецертификацију и ја сам готово сигуран да ћемо испунити све захтеве, јер
смо све оно по чему смо 2015. били
прилично високо оцењени не само
одржали већ и унапредили у ове три
године. Вероватно због тога Панчево
има своје место у Управном одбору
ове веома важне институције. Зато
ми је изузетно драго да смо домаћини ове привредне седнице – казао је
градоначелник.
Председник УО НАЛЕД-а Владимир Новаковић, генерални директор
„Апатинске пиваре” и компаније „Moolson Coors” за Србију, истакао је:
– Велико задовољство нам је да смо
данас у Панчеву, не само због тога
што је градоначелник члан УО већ и
зато што је локална самоуправа града Панчева једна од најуспешнијих у
смислу обезбеђивања услова за локални развој. НАЛЕД је непрофитна,
нестраначка, невладина организација коју чине људи из привреде, локалних самоуправа и невладиног сектора, па је као таква један од најважнијих партнера Владе у вези с питањима која се тичу развоја економског
окружења у Србији.
Новаковић је затим рекао да је ово
„идеална прилика да повучемо паралеле”:

– Панчево је међу војвођанским општинама на трећем месту по транспарентности такса и давања која је
привреда у обавези да плаћа, што је
сигурно у великој мери допринело
четвртом месту у Војводини по привлачењу страних и домаћих инвестиција. Што више инвестиција, више
посла за људе и већи стандард и бољи
живот за целу општину, што очигледно локална самоуправа с градоначелником на челу јако добро ради. Сви
стратешки циљеви које је НАЛЕД ставио пред чланство и пред себе, рефлектују се у Панчеву.
Након седнице чланови Управног
одбора посетили су неколико култур них ин сти ту ци ја и про ше та ли
градом.
С. Трајковић

Аеродром који користе „Утва” за тестирање новог авиона „Сова”, као и
аеро-клуб „Утва-Панчево”, замало је
истањиран 23. новембра, када је један пољопривредник великим и скупим трактором почео да обрађује земљиште. Срећом, примећен је на
време у комплексу аеродрома, па је
позван Синиша Шиачић, председ-

ник аеро-клуба, који је одмах дошао. На увиђај је изашла и полиција.
Пре две године се догодило нешто слично и тада је мало недостајало да се изгуби дозвола за летење,
што никако не би ишло у прилог ни
фабрици авиона ни аеро-клубу.
С. Т.

МИНИСТАР РУЖИЋ САЗВАО

Конституисање Македонског
националног савета
У великој сали Скупштине града
Панчева 2. децембра у 12 сати биће одржана конститутивна седница Македонског националног савета. Сазвао ју је министар државне
управе и локалне самоуправе Бран-

ко Ружић. Као што је познато, недавно су одржани избори за националне савете националних заједница у Србији.
С. Т.

НАША АНКЕТА
КОЈИ СУ ВАМ ОМИЉЕНИ СЛАВСКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ?

Без сарме и руске салате се не може

КОНЦЕРТ СЛОВЕНАЧКЕ ЕТНО-МУЗИКЕ

Најдревније песме на
савремен начин
Мултимедијално о
баштини
У оквиру мултимедијалног пројекта
„Мост КАкОр камен кост”, који је,
инспирисана традиционалном музиком словеначке Беле Крајине, осмислила словеначка уметница Љоба Јенче из Церкнице, у четвртак, 22. новембра, одржан је концерт словеначке етно-музике на сцени Културног
центра Панчева. Том приликом су наступили ауторка програма Љоба Јенче (глас и гонг), Светлана Спајић
(главни вокал), Јуре Горучан (клавир)
и Борис Ковач (саксофон, флаута). У
пројекту су учествовали и Јасна Хриберник и Марко Терсеглав (видео и
теренска грађа).
Поред многобројних Панчеваца,
концерту су присуствовали и чланови панчевачког Удружења Словенаца
„Логарска долина”, који нису крили
задовољство што су имали прилику
да присуствују овом изузетно занимљивом програму.
На југоистоку Словеније, у Долењској, у најстаријим слојевима културне баштине живи последња генерација становника која је до данас сачувала најдревније песме и ритуале.
Уз белокрајинске односно словеначке песме, одржале су се и ускочке –
песме оних што су због најезде Турака у 15. и 16. веку пребегли из Срби-

је, Далмације и Црне Горе у Белу Крајину. Циљ уметничке сарадње јесте
да на савремени музички и мултимедијални начин представи део највредније баштине овог дела Словеније и
тиме изрази поштовање и бригу за
заједничку духовну културу, нарочито у контексту разумевања данашњих
миграција народа и идентитета.
Програм „Мост КАкОр камен кост”
базиран је на пријатељству и духовној блискости. Како је приметио копродуцент програма Борис Ковач, свака етно-музика је свет за себе и у исто
време она је универзална, јер извире
из човекове духовне културе која је
свима заједничка. У модерно доба,
када друштвене околности нису нимало наклоњене неговању културне
баштине, савремено оживљавање традиције је једини аутентичан пут ка
тој духовној универзалности. Овај пројекат је пример управо таквог сусрета
традиционалног и савременог – спаја
етно-музику с класичним и џез елементима, превазилазећи све стандардизоване категоријалне границе и
предрасуде.
Пројекат је настао поводом Европске године културне баштине 2018,
под покровитељством Министарства
културе Републике Словеније, а представљен је публици у Суботици, Београду и Панчеву.
С. Т.

С. СТАНОЈЕВИЋ

М. КАТУЦА

Још крајем октобра у нашој земљи је
кренула сезона слава, која траје све
до краја јануара. Сви који славе неку
славу, обично највише размишљају о
храни и како да на најбољи начин
угосте породицу, пријатеље и комшије. На мрсним славама се зна: печење, сарма и руска салата, док су на
посним то углавном риба и пасуљ.
Неки од нас чекају да пробају разна
предјела, неко воли конкретне оброке, али сви воле да пробају торте и
колаче, који на оваквим весељима
увек буду „шлаг на торти”. Дешава се
често да у овом периоду буде проблема с крвним притиском и сл., па је
савет лекара увек да будемо умерени
и не претерујемо иако нас с трпеза
маме специјалитети.
Питали смо наше суграђане који
су њихови омиљени славски специјалитети и да ли уопште размишљају о исхрани у овом периоду, или се
једноставно препуштају неодољивим
укусима.
СТЕФАН СТАНОЈЕВИЋ, студент:
– Омиљена посластица ми је сарма, као алфа и омега српске славске
трпезе. У мојој кући се поштује ког
дана у недељи је слава. Од тога зависи да ли ће трпеза бити посна. Углавном током читаве године водим рачуна о својој исхрани, па као гост
минимално испоштујем труд домаћина. Ствари које увек морам да про-

Б. КЕЛЧА

А. ЈОВАНОВИЋ

Ф. ВЛАЈИЋ

Р. МАШИЋ

бам, јесу различите врсте сирева, свежих салата и калоричних салата.

на славама, као и мамине савршене
посне колаче.

МИЛЕНА КАТУЦА, стоматолошка сестра:
– Највише волим предјело. О исхрани на славама не водим рачуна,
али се углавном наједем предјела, па
главно јело заобилазим и чекам торте. Код нас се за славу спремају слане торте, пите, руска обавезно, сарма, печење и колачи. Својој мајци
помажем у свему.

ФИЛИП ВЛАЈИЋ, дипл. спортски
тренер:
– Ове године на мојој крсној слави, 27. октобра, на менију је била
прасетина и некако је то и најчешће
главно јело приликом славске трпезе, па нека буде да волим прасетину.
Ако се деси да је посни дан, углавном на менију буде морска риба, орада или бранцин. Код нас одређени
део популације гледа на славу као
дан „када се једе и пије”. Међутим,
заборављају на битне ствари као што
су одлазак у цркву, освећење дома,
освећење славског колача и водице.
Пожељно је да се укућани који славе
славу причесте на дан славе и претходно исповеде. Моја породица никада није правила велике гозбе, већ
смо славу у већини случајева обележавали у кругу породице.

БОГ ДА НА КЕЛ ЧА, ин струк тор ка
плеса:
– Моја породица слави славу. Лично се не мешам у организацију, јер
сматрам да људи данас апсолутно
непрописно славе славу у односу на
оно што кажу црква и вера. Кад је
јело у питању, волим сарму, а већина домаћинстава припрема ово јело
за славу и то увек радо пробам. Не
водим рачуна о томе када је која
слава, трудим се да не претерам, већ
једем умерено.
АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ, мајка
тројице дечака:
– Не може се никада десити да на
слави не пробам руску салату и сарму, што се углавном и спрема у свим
кућама. Моја породица слави Св. Николу и то је посна слава, тако да је
риба још једно јело које радо једем

РАДЕ МАШИЋ, менаџер:
– Славе су супер прилика да се на
трпези нађе и нешто ван уобичајене
понуде недељних ручкова или свакодневне исхране. Волим све, од предјела до колача, посебно торте. Уживам у храни, а то не значи да се преједам, већ опуштено обедујем и ценим труд, пажњу и поштовање пријатеља код којих одлазим.
Анкетирала Мирјана Марић
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СТО ЖЕНА – СТО МИНИЈАТУРА
Своје радове
изложиле чланице
удружења „Панонке”

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Биљни протеини
Протеини су амино-киселине које су од суштинског
значаја за правилно функционисање наших тела. Мало хранљивих материја је
толико важно колико су то
протеини. Ако их не уносимо у довољној количини, наше здравље и снага коју поседујемо трпе. Протеини су
главни елементи људског тела, који се користе за стварање мишића, тетива, органа и коже, као и ензима,
хормона, неуротрансмитера
и разних ситних молекула
који служе многим важним
функцијама. Без протеина
живот, као што знате, не би
био могућ. То су градивни
елементи неопходни за раст
и регенерацију свих живих
ћелија. Више од педесет одсто сваке ћелије чине протеини, који су заслужни за
развој мишића, костију, ткива. Садрже есенцијалне и
неесенцијалне амино-киселине. И док неесенцијалне
амино-киселине тело производи самостално, есенцијалне се уносе храном. Међутим, постоје различита мишљења о томе колико протеина је стварно потребно
људском телу. Већина званичних прехрамбених организација препоручује прилично скроман унос протеина. DRI (Dietary Reference

С тим у вези, у Европи
убрзано расте потражња за
биљ ним про те и ни ма, па
Европска комисија истражује могућност да се убудуће више протеина за људску употребу добија из биљака као што су сунцокрет,
сочиво, уљана репица и друге. Разматрају се могућности за проширење производње биљака које могу да
буду значајан извор протеина, уз услов да се производња одвија на начин који
не угрожава животну средину. „Биљни протеини су
кључна компонента европског сек то ра про из вод ње
хране, који храну и пиће
про из во ди по нај ви шим
светским стандардима”, изјавио је Фил Хоган, европски комесар за пољопривреду. Међутим, како је додао,
због разноликости тржишта
и кли мат ских фак то ра,
Европа није у могућности
да произведе довољно биљних протеина сходно нарастајућим захтевима.
Неке од биљака интересантних за ову намену, а
чија је технологија гајења
потврђена у две истраживачке институције у граду
Панчеву (Институт за проучавање лековитог биља „Др
Јосиф Панчић” и ПСС Институт „Тамиш”) јесу и: бе-

Intake) препоручује 0,8 грама протеина по килограму
телесне тежине, или 0,36
грама по килограму, илити
56–91 грама дневно за просечног седентарног човека
и 46–75 грама дневно за просечну седентарну жену.
Седентарни (седећи) начин живота подразумева превише седења, рачунајући време које особа на дневном
нивоу проведе у колима, седећи на послу или код куће
поред рачунара и телевизора. Иако ова мала количина
може бити довољна да би се
спречио очигледан недостатак, студије показују да је
далеко од довољне да би се
обезбедили оптимално здравље и састав тела. Испоставља се да права количина
протеина за било коју особу
зависи од многих фактора,
укључујући њихов ниво активности, старост, мишићну масу, физичке циљеве и
тренутно здравствено стање.
Један део протеина се уноси храном животињског порекла, као што су месо, риба, јаја или млеко и млечни
производи, и самим тим наше потребе за протеинима
су у великој мери задовољене. Али поред животињских,
треба обезбедити и биљне
протеине.

ла слачица, уљани лан, шафрањика, соја, пискавица
или грчко семе, црни ким,
рицинус, луцерка, обичан
ким, морач, коријандер, мирођија, корасан пшеница,
киноа, боб, наут, вигна, сочиво, састрица, лупине, кикирики, мак и друге. Велики број наведених биљних
врста обрађен је кроз вишегодишња истраживања и
практични рад. Одређеном
броју ових „протеинских”
врста урађена су техничка
решења која олакшавају свакодневни рад како у производном, тако и у употребном делу. За један број наведених врста може се у
скорије време значајно омасовити производња и ове
врсте могу бити или већ јесу погодан извор квалитетних протеина и састојак великог броја намирница, као
и компоненте при производњи сточне хране. Погодна ствар је и та што се, на
пример, увођењем само једне технолошке мере, тзв.
здруживањем усева, на пример жита с махунаркама,
може добити већи принос
протеина него у појединачном усеву било жита, било
махунарки или неких других врста богатих протеинима.

У свечаном холу Народне скупштине Републике Србије у петак, 23. новембра, одржана је
свечана додела награда у оквиру шесте традиционалне жириране изложбе најлепших рукотоворина Србије „100 жена
– 100 минијатура”, у организацији „Етно-мреже” и под покровитељством парламента и
друштвено одговорних компанија окупљених у НАЛЕД-у.
Овогодишње добитнице признања су Наташа Цвејић из Београда, Катарина Мандић из
Панчева, Јованка Ћирић из Беле Паланке и Снежана Јовановић из Великог Градишта.
Минијатуре које су израдиле у техникама вез, ткање, нецање и пустовање одабране су
као најбоље у конкуренцији сто
шездесет четири рада које је
послало седамдесет седам жена из двадесет три града и општине. Специјална награда за
најбоље ауторе млађе од тридесет година отишла је у руке
двадесет два малишана из забавишта у селу Читлук код Крушевца, који су радовима желели да скрену пажњу на своје
обданиште којем је потребна
помоћ за реконструкцију.
Најбоље радове изабрао је
петочлани стручни жири: представници Народне скупштине,
„Етно-мреже”, Етнографског
музеја, Завода за културу Мађара из Сенте и Факултета примењених уметности.
– На конкурс за изложбу послала сам минијатуре у кате-

горији ручног ткања, то јест
две мустре реконструисаних
појасева који се користе у фолклору, пошто је основна делатност моје занатске радње израда тканих делова народне
ношње. Признање и награда су
значајни као потврда мог дугогодишњег рада и, наравно,
добра референца у мојим предузетничким корацима – рекла
је Катарина Мандић.
Она је истакла да стари занати и израда рукотворина могу да буду и основни извор прихода, ако се одабере производ
који може да се пласира на тржиште и ако се квалитетно и
много ради.
– Ја сам свој хоби претворила у посао, ушла у девету годину регистрованог пословања и
пример сам да и стари занати
могу бити профитабилни – нагласила је Катарина Мандић.
„Етно-мрежа” је кровна асоцијација произвођача рукотво-

рина из целе Србије организованих у удружења и задруге.
Циљ деловања је очување традиционалног наслеђа кроз оспособљавање и економско оснаживање жена и младих за тржишну производњу рукотворина.
Рукотворине „Етно-мреже”
користе Протокол Владе и државне институције као пословне и дипломатске поклоне. Куповином производа „Етно-мреже” чува се традиција Србије и
ствара извор прихода за жене
и младе из руралних подручја
који израђују традиционалне
рукотворине.
– Један од кључних аспеката
политике Владе и парламента
јесте да створимо амбијент за
запошљавање и промовисање
умећа које жене могу да понуде
као менаџерке и предузетнице.
Подстаћи ћемо институције да
користе традиционалне рукотворине као протоколарне по-

клоне, јер је то наш понос, а као
законодавна институција парламент ће радити на развоју регулативе како бисмо обезбедили подстицаје женама у овој
области – истакао је потпредседник Народне скупштине Владимир Маринковић.
Председница „Етно-мреже”
Виолета Јовановић изјавила је
да број учесника изложбе „100
жена – 100 минијатура” из године у годину расте, а посебно
радује то што се ове године
пријавило чак двадесет осам
млађих од тридесет година,
што је добра вест за напоре ка
омасовљењу иницијатива за
очување културног наслеђа.
Шесту жирирану изложбу
„100 жена – 100 минијатура”
организовали су „Етно-мрежа”,
НАЛЕД и Народна скупштина,
уз подршку Града Београда,
Министарства спољних послова и неколико друштвено одговорних компанија.

САЈАМСКИ НАСТУП

Представљање јужнобанатског региона
Од 21. до 24. новембра одржан је 13. сајам етно хране и
пића, под покровитељством Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Града Београда и уз подршку Привредне коморе Србије, са свим
регионалним коморама, као и
Задружног савеза Србије.
Ре ги он ју жног Ба на та се
представио једанаести пут у
организацији ПКС – Регионалне привредне коморе Јужнобанатског управног округа и уз
подршку Регионалне развојне
агенције јужни Банат, као резултат потписаног споразума о
сарадњи. Сајам је испред Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде отворио државни секретар Вели-

мир Станојевић, а присутнима
се обратио и Андреја Младеновић, заменик градоначелника Београда. Након тога они
су посетили панчевачки штанд.
На овогодишњем сајму наступило је више од четиристо излагача с преко две хиљаде производа, уз велики број посетилаца, угоститеља и хотелијера.
То је била прилика да се наш
регион представи у производњи
пецива, сира, шунки, затим меда и домаћих воћних ракија, лековитог биља и чајева, као и разних производа од рибизле и купине. На штанду се представило једанаест суизлагача, међу
којима су били произвођачи сокова и џемова од бундеве, затим природних сокова без кон-

зерванса и заслађивача, као и
природног напитка од комбухе.
Успешно су се представили
Пољопривредно газдинство из

Панчева „Милосављевић”, Дестилерија „Аманет”, Удружење
жена „Доловке” и Удружење
жена „Новосељанке”.

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА ПОСРЕДНИКЕ

Промет непокретности
Привредна комора Србије у
сарадњи с Министарством финансија, Управом за спречавање прања новца и Министарством трговине, туризма
и телекомуникација, Сектором тржишне инспекције, организовала је бесплатну обу-

ку за посреднике у промету
непокретности на тему спреча ва ња пра ња нов ца и фи нансирања тероризма, у понедељак, 19. но вем бра, у
Панчеву.
Циљ ра дионице био је да
се уна преде опе ративна зна-

ња о примени Зако на о спреча ва њу пра ња нов ца и фи нансирања теро ризма, а по лазници упо знају са смерницама за про цену ризика, као
и уло га ма ин сти ту ци ја као
контролних и превентивних
фак то ра. На по чет ку обу ке

при сут ни ма се обра тио др
Мар ко Ћу ли брк, ди рек тор
ПКС – РПК Панчево.
На обуци су били присутни
представници агенција за промет непокретности с подручја
јужног Баната.

СЕМИНАР О АКТУЕЛНОСТИМА

Превоз терета у друмском саобраћају
Регионална привредна комора Јужнобанатског управног
округа била је домаћин ин-

Страну припремила

Мирјана
Марић

формативно-консултативног
семинара на тему „Актуелности из области превоза терета
у друмском саобраћају”, коме
су у уторак, 20. новембра присуствовали представници транспортних и логистичких предузећа с подручја јужног
Баната.

Семинар је био намењен власницима, руководиоцима и запосленима у свим привредним
субјектима који врше превоз,
јавни или за сопствене потребе, као и корисницима ТИР система, како би се упознали са
актуелним изменама и допунама Закона о превозу терета

у друмском саобраћају, који
доноси одређене новине. На
семинару је било речи и о изменама и допунама Закона о
безбедности саобраћаја на путевима, као и о Закону о радном времену посаде возила у
друмском превозу и тахографима.
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ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА

Петак, 30. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ТУЖИЛАШТВО ПОДНЕЛО ОПТУЖНИ ПРЕДЛОГ ПРОТИВ ВЛАСНИКА ФИРМЕ „ЕКО 21”

КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ ЗБОГ
УГРОЖАВАЊА ЗДРАВЉА ЉУДИ

НАЈАВЉЕН ШТРАЈК ПРОСВЕТАРА

Синдикалци донели
одлуку

Казна затвора
у трајању од шест
месеци до пет година
Отпад се и даље
налази на спорним
локацијама
Панчевачко Јавно тужилаштво
под не ло је про шле не де ље
Основном суду у Панчеву оптужни предлог против Љубомира Милићевића, власника
фирме „Еко 21”. Окривљени је,
према наводима Тужилаштва,
починио кривично дело уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивао, одлагао и складиштио опасан отпад.
Према речима Јелене Самуилов, портпарола Основног јавног тужилаштва, у марту је на
локацијама у Панчеву (Новосељански пут 94 и Кајмакчаланска 24-а) и у Новом Козјаку
(Улица Св. Саве 20) пронађен
отпад за који је утврђено да припада категорији опасан, јер у
себи садржи укупне угљоводонике и ванадијум. Реч је о отпадним уљима, зауљеним крпама и битумену, који су непрописно ускладиштени на овим
локацијама и чије присуство може угрозити здравље људе.
Према закону, за ово кривично дело запрећена је новчана казна и казна затвора у
трајању од шест месеци до пет
година. Власник фирме „Еко
21”, која се бавила овим нелегалним послом, није доступан
органима наше земље, па је,
према речима портпаролке Јелене Самуилов, од Суда затражено да се поступак води без
присуства Љубомира Милићeвића.
Опасан отпад у дворишту
Да подсетимо, у марту је на
локалитету у Панчеву, на плацу уз Новосељански пут и међународну пругу ка Румунији,
у бурадима и великим пластичним мобилним резервоарима
пронађено преко 60 тона непознате супстанце, за коју је

Сада су на потезу правосудни органи
истрагом утврђено да потиче
од коришћеног уља и остатака
течног горива. Тада је панчевачко Основно јавно тужилаштво, због основане сумње да
је реч о опасном отпаду, затражило од Института за јавно
здравље из Београда да обави
узорковање сумњивог садржаја. Истог дана извршен је увиђај на још два места у јужном
Банату: у једној кући у Панчеву и у оближњем селу Баваништу, где су у тунелским пећима старе циглане пронађена
скривена бурад.
Рад мимо закона
Обе локације су повезане с фирмом „Еко 21”, регистрованом
за управљање опасним отпадом (третман и одлагање). На
плацу у Панчеву пронађене су
и специјализоване машине, те
се основано сумња да је власник прекршио закон и да је
на овом простору намешавао
течни опасан отпад у био-дизел или неки други енергент.
Истрагом је утврђено да су власник фирме и његови сарад-

ници у једном периоду свог пословања изгубили дозволу Министарства за заштиту животне средине за обављање делатности извоза опасних материја и да су, и поред тога, наставили прикупљање течног угљоводоничног остатка од српских
фирми иако по закону то нису
смели да раде.
Да подсетимо, тада је Горан
Триван, министар у Влади Републике Србије задужен за заштиту животне средине, рекао
да ће Министарство за заштиту животне средине тражити
од надлежних институција у
држави да се овакав облик еколошког злочина третира максимално строго и да се истражни и судски поступци доведу
до краја. Како је тада истакао,
поштовање закона и адекватна
казнена политика су кључ и суштински одговор на то како
ћемо успети да се изборимо са
овим вишедеценијским проблемом, који непосредно угрожава најзначајније природне и
животне ресурсе државе – зе-

мљиште, воду, ваздух, здравље
и безбедност грађана.
Неизвесна судбина
Случај отпада у Панчеву покренуо је у јавности и питање
о одговорности фирми које генеришу, тј. стварају опасан отпад. Не треба сметнути с ума
да у нашој земљи годишње настаје око 200.000 различитих
врста опасног отпада и да су у
ланцу управљања сви субјекти
одговорни за његову судбину.
Фирме које стварају опасан отпад дужне су да испрате до
краја ток било које опасне материје – до тренутка док он не
постане инертан (безопасан).
Закон јасно каже да нико у
ланцу генерисања отпада није
амнестиран.
Отпад се и даље налази на
спорним локацијама. Пошто је
реч о опасним материјама, трошкове уклањања, санације и
третирања сносиће панчевачка локална самоуправа или
окривљени. Незванично, реализација овог посла коштаће
око 150.000 евра.

За четвртак, 29. новембар, најављен је штрајк упозорења у
пан че вач ким основ ним и
средњим школама. На састанку представника репрезентативних просветних синдиката одржаном 26. новембра у
Београду донета је одлука да
све школе чланице Уније синдиката просветних радника
Србије, ГСПРС „Независност”,
Синдиката образовања Србије и Синдиката радника у просвети Србије у четвртак, 29.
новембра, ступе у штрајк упозорења. Тог дана сви запослени у васпитно-образовним
установама – чланови синдиката неће одржати први час у
обе смене. Како је најављено,
у уторак, 11. децембра, ове
школе ступиће у једнодневни штрајк и часови ће бити
скраћени на 30 минута. За тај
дан заказан је и протест просветара испред зграде Владе
Републике Србије.
Како стоји у допису синдикалаца, запослени у просвети захтевају да се наставе
преговори до увођења пра-

ведних платних група и разреда за цео јавни сектор и да
повећање зарада у 2019. години буде договорених 14,6
одсто. Од надлежних се тражи сазивање састанка на коме ће се расправљати о потписивању новог посебног колективног уговора. Поред тога, један од захтева упућених
Влади Републике Србије односи се на исплату дуговања
запосленима у просвети насталих због непоштовања Споразума с Владом потписаног
2015. године, у којем се држава обавезала да ће исплаћивати светосавске награде.
Представници сва четири
репрезентативна синдиката
образовања оценили су да је
власт преварила просветне
раднике, који ће, уместо најављеног повећања плата за
14,6 одсто, добити девет процената и да су просветни радници „шокирани” потезом државе, која је без образложења одложила увођење платних група и разреда, после
шест месеци преговора.

ЕКО-КОНФЕРЕНЦИЈА У БЕОГРАДУ

У потрази за решењем
Министарство заштите животне средине Републике Србије, у партнерству с Програмом за заштиту животне средине Уједињених нација и уз
подршку Министарства заштите животне средине, копна и мора Републике Итали-

старске конференције је да
се пронађе заједнички одговор на највеће проблеме које
изазива загађење животне средине, а који не познају међународне границе.
Према речима организатора, Србија ће та два дана бити

је, приредиће од 4. до 5. децембра у Београду велику министарску конференцију под
називом „Иновативна решења за смањење загађења у југоисточној и јужној Европи”.
На њој ће бити присутан велики број различитих експерата за област заштите животне средине из преко двадесет европских земаља, као
и пред став ни ка др жав них
установа, међународних организација, стручњака, привредних субјеката и невладиног сектора. Циљ ове мини-

центар за регионално, европско и светско промишљање о
кључним питањима заштите
животне средине и иновативним решењима као могућим
одговорима, са становишта
изазова које треба заједнички
савладати, како би се остварили међународни циљеви за
побољшања животне средине
и здравља грађана.
За учешће на конференцији потребно је регистровати
се на страници веб-сајта конференције. Пријава је обавезна и бесплатна.

ПОЧИЊЕ ФЕСТИВАЛ НАУКЕ НА БЕОГРАДСКОМ САЈМУ

Будућност наше планете
Највећа
манифестација
оваквог типа на
Балкану
НИС генерални
спонзор
Љубитељи науке из читавог региона биће у прилици да од 29.
новембра до 2. децембра продубе своја знања и љубав према дисциплинама које унапређују свет у нама и око нас. На
Београдском сајму биће одржан дванаести Фестивал науке, под слоганом „Земља будућности”. Реч је о највећој научној манифестацији забавног
типа у југоисточној Европи, која овог пута има циљ да преиспита будућност наше планете,
али и да понуди научна, еколошка и одржива решења за генерације које долазе после нас.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Према речима организатора,
на овогодишњем Фестивалу науке, који се одржава захваљујући генералном спонзорству
компаније НИС, у халама 3, 3А
и 5 Београдског сајма, биће
представљено више од 60 научних и образовних институција из Србије, а свим заинтересованим посетиоцима биће
представљен и богат међународни програм. С поносом истичу да су за ову годину припремили велики број занимљивих експеримената и најновије
научне трендове.
Компанија НИС представиће своје виђење будућности по-

ставком „Кључ будућности”. Реч
је о едукативно-интерактивном
програму нафтног регионалног
лидера, који ће бити изложен у
Хали 3. Преко ове поставке посетиоци ће имати прилику да
се упознају с високом технологијом која човечанству помаже у стицању нових знања, да
се сусретну с вештачком интелигенцијом и сазнају на који
начин је већ користе, да сазнају шта су суперкомпјутери и
науче како се виртуелна реалност користи у најновијим научним истраживањима.
– НИС је већ шести пут генерални спонзор Фестивала на-

уке и то партнерство није нимало случајно, јер је наша компанија на тржишту Србије већ
препозната као лидер у примени иновација, и то у свим
сегментима нашег пословања.
Ове године ћемо на штанду
НИС-а управо део тог свог иновативног приступа у бизнису
поделити с посетиоцима сајма, којима ћемо показати које
су то најновије супертехнологије које НИС примењује – изјавио је Стефан Деспотовић,
директор Департмана за екстерне комуникације НИС-а.
Ова компанија се свакодневно, у свим сегментима пословања, ослања на савремене технологије и иновације и стога
не треба да чуди што годинама пружа подршку научнообразовним институцијама у реализовању важних пројеката.
Када је реч о научној манифестацији, НИС у Фестивалу науке види простор за афирмацију науке и образовања код
младих у Србији, што је један
од стратешких циљева компаније, која своје друштвено одговорне пројекте реализује под
слоганом „Будућност на делу”.
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Контрола

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свако се нађе,
трошећи километре свог животног пута, у ситуацији која олујном јачином разара
оно за шта смо мислили да
је стабилно и отпорно на све
невоље на које наилазимо.
Тада, покушавајући да се
одржимо на површини илузије коју смо изградили, кидамо и оно што је преостало од веза с неким или нечим, а за шта смо били убеђени да држимо под контролом. Жеља за привидним складом и осећајем моћи је најјача идеја водиља.
Враћање у првобитно стање
постаје тежња која управља
нама у потпуности.
Свакодневица је и осмишљена тако да смо убеђени
да имамо контролу над својим животом. Ако у рукама
држимо даљински управљач,
бирамо ТВ канале; уз савремене „паметне” уређаје можемо да бирамо с ким ћемо
и преко којег канала да комуницирамо. Све је доступно
без померања из фотеље, јер
имамо избор у вези с тим шта,
када и колико треба да наручимо да стигне до улазних
врата. Могуће је управљати
свакодневном рутином уз помоћ лампица и дугмића. Све
тако мирно и једнолично траје, док се не суочимо са истином да оно за шта смо мислили да држимо под кон-

тролом у ствари контролише
нас.
Тренутак у којем постанемо болно свесни да је немогуће да наставимо слагање,
чишћење, премештање, проверавање... заправо је најдрагоценији. Најчешће се деси
нешто довољно јако да нас
осујети у чињењу онога за
шта смо били убеђени да нам
помаже да успоставимо контролу, али над чим? Над прашином, стварима, намештајем, личним стварима драгих особа? Илузија да нешто
држимо под контролом је
параван којим скривамо недостатак самоконтроле.
Стварност коју живимо је
очигледан доказ тога ко управља „даљинским” нашег живота. Ако нас муче сумње,
страхови и огорченост, јасно
је да смо само уплетени у
мрежу „такотребања”, морања и пожељности. Успоставити контролу над сопственим мислима, поступцима и
емоцијама је смисао, сврха и
разлог нашег постојања сада
и овде. Самоконтрола није
чињеница или особина која
иде уз карактер, то је процес
који развијамо уз помоћ битних људи током одрастања.
Ако је помоћ других изостала или је непотпуна, самоконтрола представља циљ према којем се управљамо, постепено градећи уверења о
сопственој вредности. Тек свесним отклоном од буке, коју
смо усвојили као неминовност брзине којом се креће
ова наша животна вртешка,
проналазимо мир и начин да
га уградимо у један од најважнијих процеса нашег емотивног раста – самоконтроле.
Имати (само)контролу или
бити контролисан? Одлука
је, као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Псоријаза

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Псоријаза је незаразна хронична дерматоза, која најчешће прати оболелог до краја
живота. Узрок настанка је генетске природе, али су окидачи бројни. Код деце псоријази претходе инфекције гор-

кожи где се промене најчешће налазе, јесу спољне стране екстремитета (нарочито лактови и колена), лумбосакрални предео и космати део главе. Промене се могу јавити и
на длановима и табанима.
Промене на кожи могу бити различите величине и облика, понекад могу да заузму
већи део тела, па и цело тело.
Људи који имају ово обољење углавном се осећају здраво, али пошто је реч о стању
које их прати доживотно (док
старе промене лечењем нестају, нове се стварају), могу
се јавити психичке сметње.
Поред медицинске терапије коју преписује дерматолог, у облику кератолитика,
кортикостероида, цитостатика (код најтежих облика), ретиноида и PUVA терапије,
добро се показало климат-

Петак, 30. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

БЕСПЛАТНО ПСИХОЛОШКО САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ

КОЛИКО СТЕ СОЦИЈАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИ
Последња радионица
у овом циклусу
заказана је
за 1. децембар
Могу се пријавити
особе од петнаест
до тридесет година
Наредне суботе
индивидуални
разговори
с психологом
Крајем септембра у Дому омладине почело је да ради бесплатно психолошко саветовалиште
намењено младима од петнаест до тридесет година. Ово саветовалиште покренуто је у
оквиру пројекта „Моје место”,
који реализују удружење „Психогенеза” и Дом омладине уз
финансијску подршку Града.
Према речима психолога и
психотерапеута Јадранке Грујичић Ђурић, координаторке
овог пројекта, током протеклих
месеци реализован је читав низ
активности, које су oбухвaтиле
индивидуaлнo психoлoшкo сaвeтoвaлиштe млaдих и рaдиoничaрски рaд. До краја децембра биће одржана још једна радионица и још један дан ће бити посвећен раду насамо с психологом.
– Циљ сaвeтoвaлиштa je
oчувaњe мeнтaлнoг здрaвљa млaдих крoз oснaживaњe и психoлoшку пoдршку у суoчaвaњу

За сваку ситуацију треба пронаћи адекватан начин комуникације
сa зaхтeвимa и изaзoвимa
пeриoдa млaдaлaштвa. Саветовалиште ради једном недељно,
а услугe су бeсплaтнe зa млaдe
узрaстa oд петнаест дo тридесет
гoдинa – истакла је Јадранка
Грујичић Ђурић.
Последња радионица у овом
циклусу заказана је за суботу,
1. децембар, када ће се, од 16
до 18 сати, разговарати о социјалној интелигенцији.
– Социјална интелигенција
представља степен наше умешности да проценимо различите друштвене ситуације, да
се на њих адаптирамо и да пронађемо одговарајући начин ко-

Продужен рок за слање радова
Креативни конкурс за најбољи
слоган и постер на тему подизања свести о важности раног
откривања рака дојке продужен је до 20. јануара како би
сви заинтересовани били у могућности да на време предају
своје радове – саопштио је Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”.
Конкурс је отворен у оквиру
пројекта „Унапређење националног програма за рано откривање рака дојке у Републици Србији”. Овај пројекат организује Јапанска агенција за
међународну сарадњу (JICA),
у сарадњи с Министарством
здравља Републике Србије и уз
подршку Института „Батут”.
Конкурс је подељен у две категорије: прва је намењена учени ци ма за вр шних раз ре да
основних школа (осми разред)
и средњошколцима, а друга пунолетним особама. Тема је подизање свести о важности скрининга и раног откривања рака
дојке. Заинтересовани могу послати креативне предлоге до
20. јануара 2019. године, у зависности од категорије за коју
аплицирају, на следеће имејл
адре се: konkurs.poster@gmail.com (за по стер) и slogan.konkurs@gmail.com (за сло-

популацији широм планете, па
и у Србији. У Канцеларији за
скрининг Института за јавно
здравље Србије истичу да у нашој зе мљи го ди шње 3.600–
4.600 жена оболи, а 1.600 умре

Поводом смрти моје мајке Ане
Цицке из Падине, која је, након
дуге и тешке болести, преминула 16. новембра, осећам потребу да јавно захвалим: др Д. Ста-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

од рака дојке. Према подацима Завода за јавно здравље Панчево, у Јужнобанатском округу сваке године око 175 жена
оболи и 75–80 умре од ове опаке болести.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

ган). Додатне информације о
конкурсу можете пронаћи на
„Фејсбук” страници „Pink Ribbon Serbia”.
Јапанско удружење за борбу
против рака сваког октобра организује догађај под називом
„Pink Ribbon Festival” („Фестивал розе траке”), који обухвата
трибине, јавне шетње и креативно такмичење. Фестивал се
у Јапану реализује од 2003. године, а само прошле године та
организација је прикупила преко 700 пред ло га по сте ра и
15.000 слогана. Стопа преживљавања оболелих од рака дојке у Јапану је десет година.
Карцином дојке је водећи
узрок оболевања и умирања од
малигних болести у женској

Захвалност лекарима
ско лечење на мору. У козметичком салону псоријаза
се може третирати кисеоник
апаратом или пилингом салицилном киселином. У оба
случаја третмани се морају
радити у серији од бар шест
пута. Такође, постоји крема
медицинске козметике „Gernetic”, која даје добре резултате у регенерацији коже обухваћене псоријазом.

Уколико бисте више волели
да о својим недоумицама поразговарате насамо с психологом, можете заказати бесплатан термин већ сада, а индивидуалне консултације планиране су за суботу, 8. децембар, од 16 до 18 сати. За учешће на радионицама или за
сусрет „један на један” с психологом можете се пријавити
путем телефона 061/647-2290 или имејл адреса psihogeneza@gmail.com или savetovaliste@domomladinepancevo.rs.
Учините то на време пошто је
број места ограничен.

КОНКУРС НА ТЕМУ РАКА ДОЈКЕ

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ
њих дисајних путева изазване
стрептококом, а код одраслих
су претходница психички стресови. У последње време разматра се и могућност настајања псоријазе као последице
генетски условљених имунолошких поремећаја.
Псоријаза има изглед ружичасте, оштро ограничене промене покривене сребрнкастосивкастом сквамом. Места на

муникације за сваку од њих.
Млади ће имати прилику да
на радионици науче шта је то
социјална свесност, а шта социјална спретност, зашто је важна ем па ти ја у со ци јал ном
контексту, те како развијати
социјалну интелигенцију. Разматраћемо и дискутоваћемо
како би се ко од учесника понашао и опходио у различитим пријатним или непријатним социјалним ситуацијама
и покушаћемо да нађемо и другачије, социјално прихватљиве алтернативе датим понашањима – најавила је Јадранка
Грујичић Ђурић.

менковићу и др М. Митровићу
из Опште болнице Панчево, др
Наташи Тодоровић из ЗС Војловица, екипи Хитне помоћи,
интернисти кардиологу др С.
Стојићу и медицинској сестри
Дуњи, др Ани Ковачевић Кузмановић, др Тањи Мрђан, као
и особљу коронарне јединице
Опште болнице Панчево.
Ана Бисак

Ролат од спанаћа
Састојци (за један велики или
два мања ролата): 500 грама спанаћа, 80 грама маргарина, 80
грама брашна, четири децилитра млека, кашичица соли и пет
јаја.
За фил: 300 грама пуномасног
сира, 300 грама шунке, две-три
кашике киселе павлаке и неколико киселих краставчића.
Припрема: Спанаћ очистити
од петељки и кратко бланширати, затим оцедити и ситно исецкати. На растопљеном маргарину пропржити мало брашна, додати
исецкани спанаћ и посолити. Полако сипати млеко и истовремено мешати да се не створе грудвице. Кувати неколико минута док
се све фино не згусне (као пудинг). Померити с рингле и оставити
да се потпуно охлади.
У охлађену смесу додати жуманца и измиксати, а беланца посебно умутити у чврст шаум. На крају све пажљиво сјединити варјачом и пребацити у плех од рерне обложен масним папиром.
Ако желите да направите два мања ролата, смесу поделите напола и пеците из два дела.
Пеците у рерни загрејаној на 200 степени око тридесет минута
(за велики ролат), односно око петнаест минута ако правите мале
ролате. Готову кору пребаците на влажну крпу и замотајте, па
оставите да се потпуно охлади.
За фил изгњечите сир виљушком и додајте ситно сецкану шунку и краставчиће. На крају умешајте две-три кашике киселе павлаке да се све фино повеже. Размотајте охлађену кору, премажите припремљеним надевом и поново замотајте у ролат. Оставите
неко време у фрижидеру да се сви састојци лепо стегну.
Напомена: цео ролат можете на крају премазати мајонезом
или крем сиром, а одгоре нарибати качкаваљ, али мање ролате
ћете лепше исећи и сервирати ако остану непремазани.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу „La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blogspot.rs.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРНОГ ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ

СТИГЛА БУДУЋНОСТ НА
ОДЕЉЕЊЕ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ
За две недеље биће у
функцији и
преосталих осамнаест
машина
Крајем јануара
завршетак радова у
целом блоку
Имаћемо болницу
по светским
стандардима
За око 150 пацијената који се
лече на Одељењу хемодијализе панчевачке Опште болнице
напокон су стигли бољи дани.
Ружне слике оронулих соба,
трошних зидова, зарђалих кревета, офуцаних подова и дотрајале опреме преселиле су се
у прошлост, а овај део Интернистичког блока први је у који
је ове године стигао 21. век.
Пре неколико дана део Одељења хемодијализе пуштен је
у рад и, као што се на фотографији може приметити, изгледа – светски. Тако ће бити и са
остатком Интерног блока почетком идуће године, када ће,
како се очекује, бити завршени радови вредни скоро 500
милиона динара.
Вредна донација
– Пустили смо у рад половину
одељења, што укључује осамнаест нових машина за хемодијализу и нову реверзну осмозу, која представља срце хемодијализе. За две недеље треба
да почне да ради и остатак одељења са још осамнаест машина. Сви ови уређаји донација
су компаније „Fresenius”. О томе колико је вредан тај поклон,
сведочи чињеница да само реверзна осмоза кошта око осам
милиона динара – истакао је
др Слободан Овука, директор
Опште болнице.
Поред нове опреме, на Одељењу хемодијализе, као и на

„Жути свет”
Алберта Еспиносе
Алберт Еспиноса је шпански
сценариста и писац. Са четрнаест година оболео је од рака. Његова борба с болешћу
трајала је читаву деценију –
за то време је остао „без једне ноге, једног плућног крила и доброг комада јетре”.
Упркос свему томе, Еспиносина књига „Жути свет” није
приповест о болести и губитку, већ прича о оном што је,
захваљујући болести, добио.
Подстакнута темама које
су табу, ова књига је пуна
светлости и живота. У њој је
представљен „жути свет” –
свет сунчеве светлости, радости и лепоте, свет који је
сваком надохват руке, а он
не само да се налази око нас
већ чини и део нас. Аутор у

двадесет три поглавља приповеда о својим искуствима
и стеченим поукама, дајући
наду и онима којима је најтеже. Невероватно је с каквим хумором и ведрином
говори о најмучнијим темама – управо зато што сматра
да не треба да буду мучне.

Два читаоца који до среде, 5. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Ко
је за вас највећи шампион?”, наградићемо по једним примерком књиге „Шампион” Дарија Фоа. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Некадашњи сан сада је реалност
целом Интерном блоку, постављени су и нови болнички сетови вредни 400.000 евра, а
кроз њих иду и комплетан развод медицинских гасова и све
инсталације. Ове сетове имаће
и свака соба на Грудном и Неуролошком одељењу, која ће
бити смештена на првом спрату новог блока.
Овука је најавио да се завршетак свих радова на целом
Интерном одељењу очекује до
краја јануара идуће године.
– Чекамо да се комплетно испразни стара хемодијализа, да
бисмо могли да се повежемо по
вертикали са осталим етажама.
Лавовски се боримо да што пре
завршимо посао, али нам је од
самог почетка отежавајућа околност то што су у том крилу зграде смештени и хемодијализа и
скенер, које нисмо могли да изместимо – објаснио је Овука.
Од пода до плафона
Подсећања ради, реконструкција Интерног одељења траје
од октобра прошле године и

обухвата све инсталатерске,
термомашинске и грађевинске ра до ве на при бли жно
8.000 ква драт них ме та ра
простора.
Мајстори неуморно раде на
свих шест етажа зграде – од
подрума, преко Пријемно-ургентне службе, па све до четвртог спрата. У протеклом периоду су у потпуности реконструисане инсталације и климатизација и замењена је комплетна столарија. Сређена су
два постојећа лифта и постављен је један нови, а реконструисано је и Одељење физи-

калне медицине, где је изграђен нови базен.
Као што је познато, сва одељења са Интерног још пре почетка радова пресељена су у хируршки блок Болнице. Од тада
установа функционише отежано, али упркос томе ниједан пацијент није ускраћен за одговарајућу здравствену заштиту. Радове које изводи предузеће „Модулор” из Београда финансира
Управа за капитална улагања
АП Војводине, а реч је о инвестицији вредној 467.411.960,14
динара с ПДВ-ом.
Д. Кожан

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција
5. децембра

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

„Лице љубави”
у „Аполу”
Поводом Међународног дана
особа са инвалидитетом панчевачко Удружење за помоћ
ментално недовољно развијеним особама (МНРО), у сарадњи с Плесним студиом „Лана”,
извешће музичко-сценски рецитал „Лице љубави” у уторак,
4. децембра, од 17 сати, у дворани „Аполо”.
– Рецитал је састављен од
четири повезане целине. Лајтмотив рада на представи су речи Николе Тесле: „Да, истина
је да ја увек предузимам више
него што могу да остварим”. У
првом делу ћемо говорити о
Универзалној повељи о правима људи, која је установљена

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

пре седам деценија. У другом
и трећем делу ћемо упознати
публику с мудрим цитатима,
изрекама и поезијом која говори о љубави и пријатељству.
Сама завршница представе, са
преко двадесет извођача на сцени, представља мало изненађење за наше гледаоце – објаснила је Александра Ксенија
Милосављевић, која потписује
текст и режију у овом комаду.
Ово је већ друга година заредом како драмска секција
Удружења за помоћ МНРО обележава Међународни дан особа са инвалидитетом пригодном представом.
Д. К.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Селфи”
Јусија Адлер-Олсена
Детектив Карл Мерк из Сектора Q наћи ће се пред тешким изазовом када се мрачна прошлост једног од чланова тима судари с нерешеним убиством.
Пронађено је беживотно
тело старије жене у једном
парку у Копенхагену. Случај
неописиво подсећа на друго
нерешено убиство, које се догодило пре више од десет година, али повезаност између
ове две жртве збуњује полицију. Широм града непознати починилац прогони групе младих жена. Напади изгледају насумично, али могу
ли ови злочини да буду повезани?
Ипак, решавање случаја
није једино што је Карлу на
уму. Заједно са Асадом и Гордоном суочава се са загонетком која је сложенија него

икада, а њихова колегиница
Росе је у невољи. Чувеној четворки недостаје један члан,
али да ли им је понестало и
среће? И да ли ће успети да
испуне очекивања претпостављених и тако спречити
да се Сектор Q угаси?

Два читаоца који до среде, 5. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када сте направили први селфи?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Селфи” Јусија Адлер-Олсена. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

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.

Наредну прилику да дате крв
и тако неком спасете живот
имаћете у среду, 5. децембра,
од 9 до 12 сати, у Црвеном крсту. Крв могу дати све здраве
особе мушког и женског пола
од 18 до 65 година уколико задовоље медицинске услове и
критеријуме након лабораторијског и лекарског прегледа.
Размак између два давања код
мушкараца је најмање три месеца, а код жена најмање четири месеца.
Д. К.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Шифроване поруке
У прошлом броју нашег листа питали смо вас колико је
тешко сачувати тајну. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Девојка и ноћ” Гијома
Мусоа за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који су послали следеће СМСове:
„Чувам ваше тајне до краја живота, сигурно и повољно. Ши фра: ’Де мен тан’.”
064/1227...
„Заклела се земља рају да
се тајне све сазнају. А онда
је Бог створио Алцхајмера.”
063/1192...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на пита-

ње ко је за њих највећи шампион. Они ће освојити по један примерак књиге „Шампион” Дарија Фоа.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„То је мој син, рођен са седам месеци као мрвица, коме лекари нису предвиђали
да ће се извући. Данас је људина од два метра и преко
стотину килограма мишића
Мој шампион!” 064/3201...
„Највећи шампиони биће
они који преживе живот у
Србији.” 060/4442...
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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ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПАНЧЕВО

ПАНЧЕВАЧКА ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА ЈЕДНОГ ОД ДИРЕКТОРА НИС-А

Противзаконито
чували оружје

УНЕО ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ У СРБИЈУ

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву поднели су, по налогу
надлежних јавних тужилаштава, кривичне пријаве против тројице мушкараца због
постојања основа сумње да
су извршили кривично дело
недозвољена производња, држа ње, но ше ње и про мет
оружја и експлозивних материја. Они су код себе држали ватрено оружје иако
нису имали одговарајућу документацију, што значи да

им то законом није било дозвољено.
Први од њих је 26-годишњак код кога је приликом
претреса пронађен пиштољ
непознате марке, без серијског броја. То може значити
да је то оружје коришћено
за извршавање неког кривичног дела.
Панчевачки полицајци су
поднели кривичну пријаву и
против једног 64-годишњака због тога што је и код њега приликом претреса пронађен пиштољ, и то „црвена
застава”, такође без серијског
броја.
На листи оних против којих су поднете кривичне пријаве налази се и један 66-годишњак. Приликом претреса његових просторија пронађена је пушка „црвена застава” за коју он није имао
дозволу.

ДОПУЊЕН ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ

Промењен начин
обрачуна плата
Ових дана ступиле су на снагу Измене и допуне Закона о
полицији. Тим правним актом прецизно су одређене
платне групе и платни разреди. Нови систем плата уведен је како би се укинуле досадашње неправилности у
плаћању, односно како би за
обављање истих послова у
различитим деловима МУПа сви били исто плаћени.
Степен увећања плата биће већи за оне чија је плата
вреднована као виша, а примају нижу плату. Сем тога,
радна места полицајаца убудуће ће бити разврставана у
тринаест платних група, које ће додатно бити разврстане у платне разреде.

Изменама овог закона уведено је и право полицајаца
на накнаду трошкова и за
рад под отежаним теренским
условима и на специфичним
безбедносно-полицијским пословима.
То се односи на знатно
физичко и психичко оптерећење полицајаца, уколико ови послови не потпадају под редовну надлежност
организационе јединице у
којој су запослени. Међутим, за време проведено на
терену у обављању тих послова они неће остваривати
накнаду трошкова за смештај, исхрану, долазак на
посао и одлазак с посла.

Продао преко 300
тона отпада из
иностранства једној
приватној фирми
Ухапшено и шест
особа из Шида и
једна из Београда
због организовања
лажних наградних
игара на „Фејсбуку”
Министарство унутрашњих послова саопштило је да је панчевачка полиција, по налогу
Основног јавног тужилаштва у
Панчеву, ухапсила Г. С. (1969),
одговорно лице једне службе у
компанији „НИС Србија – Технолошки сектор Панчево”, због
постојања основа сумње да је
извршио кривична дела уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење опасних материја.
Он се терети да је, злоупотребивши своја овлашћења, током 2017. године иницирао
продају 322,8 тона опасног отпада (искоришћених катализатора) предузећу из Карловчића, за износ од 183.073 динара. На тај начин је, како се
сумња, омогућио да опасан отпад дође у посед предузећа које нема одобрење за његово
складиштење. Осумњичени је,
уз кривичну пријаву, приведен
Основном јавном тужилаштву
у Панчеву.
Полиција је лишила слободе и шест особа из Шида и једну из Београда, због основане
сумње да су одговорне за кривична дела неовлашћена употреба туђег пословног имена и
друге посебне ознаке робе или
услуга.
Један од ухапшених, Београђанин Д. Д. (1998), осумњичен

Шесторка из Шида и Београђанин продавали туђе податке
је да је ангажовао шесторицу
становника Шида да за новац
који им је давао организују лажне наградне игре и да тиме
доводе у заблуду оштећене да
мисле да су их заиста организовали познати брендови који
послују у Србији.
Између осталог, они су орга ни зо ва ли ла жне на град не
игре компанија „Хуавеи”, „Идеа
супермаркети”, „НИС Србија”,
„ДИС супермаркети”, „Комерцијална банка”, „Лидл Србија”, „Ерсте банка Србија”, „Делезе Србија”, „Макси Србија”,
„Фијат Србија” итд.
Од учесника наградних игара, који нису слутили да су преварени, тражили су да им доставе фотографије, или скениране личне карте и пасоше на
којима се виде фотографије,
адресе, бројеви телефона и други лични подаци, с циљем њихове даље злоупотребе. Сумња
се да су на тај начин прибавили
фотографије личних докумената од више хиљада грађана.
Полиција је приликом претреса станова и других просто-

рија које су осумњичени користили пронашла и одузела компјутере и другу информатичку
опрему која је коришћена за
извршење кривичног дела, као
и два аутомобила марке „беем-ве” и 7.620 евра.
Подсећамо, туђи лични подаци на црном тржишту у иностранству јесу роба која у свако
доба може да се прода на интернету и да се за њу заради доста новца. Тражени су, јер могу
да их користе криминалци за
вршење тешких кривичних дела, као и припадници обавештајних служби за скривање
својих правих идентитета.
Ове две акције су део хапшења која су ових дана спроведена широм Србије. Припадници Министарства унутрашњих послова Србије су у сарадњи с Пореском полицијом
и надлежним јавним тужилаштвима с циљем сузбијања финансијског криминала и корупције ухапсили 38 особа, док су
против још 21 особе поднете
кривичне пријаве у редовном
поступку.

Они се сумњиче да су у периоду од 2016. године до данас извршили више кривичних
дела којима су оштетили буџет Републике Србије, правна
и физичка лица у укупном износу од 1.550.000 евра. Акције
су спроведене на територији
Панчева, Београда, Зајечара,
Јагодине, Кикинде, Краљева,
Лесковца, Ниша, Сомбора и Суботице.
Осумњичени се терете да су
починили кривична дела примање мита, давање мита, злоупотреба службеног положаја,
злоупотреба положаја одговорног лица, тешко дело против
здравља људи, превара у обављању привредне делатности,
трговина утицајем, пустошење
шума, шумска крађа, фалсификовање службене исправе,
недозвољена трговина, пореска
утаја, навођење на оверавање
неистинитог садржаја, оштећење животне средине, уношење
опасних материја у Србију и
недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење опасних
материја.
М. Глигорић

ВАЖНА ПРОМЕНА У РАДУ АДМИНИСТРАЦИЈЕ НАШИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
„ХИГИЈЕНА” СПРОВОДИ ВАЖНУ АКЦИЈУ

Деле џакове за
одлагање пепела

Запослени у „Хигијени” поделили су џакове за сакупљање и одлагање пепела нашим
суграђанима који живе на
1.000 адреса у центру града.
Свако домаћинство добило
је по три џака, као и флајер
са упутством како то треба
радити правилно. Они који
добију џакове треба да их
остављају поред кућа или
контејнера.
Џакове ће добити и наши
суграђани који живе у Доњем граду, на старој и новој
Миси, јер је уочено да је бацање пепела у контејнере тамо нај ра спро стра ње ни је.
Многи наши суграђани који
се греју на чврста горива тако се решавају врелог пепела, иако на тај начин трајно
оштећују контејнере и у њима изазивају пожаре.
То ком про шло го ди шње
грејне сезоне због тога је тотално уништено 20 пластичних контејнера, а 100 металних је горело по три пута,
због чега је половина морала да буде трајно расходована. Од почетка овогодишње
грејне сезоне, због бацања

врелог пепела, трајно је уништено осам контејнера.
И поред тога што ЈКП „Хигијена” сваке године издваја
много новца за набавку нових контејнера, њих нема довољно. Овај проблем ће делимично бити ублажен новим контејнерима чија се испорука очекује у наредних
десетак дана.
„Хигијена” сваке године
тр пи ве ли ку ма те ри јал ну
штету због ломљења канти
за ђубре на стубовима и убацивања шута или пепела и
петарди током грејне сезоне
у контејнере.
На територији нашег града због бахатих грађана током сваке грејне сезоне буде
уништено 50 одсто канти за
ђубре и контејнера од укупног броја тих посуда за одлагање отпада којима располаже „Хигијена”. Колика је
то материјална штета, може
се наслутити из податка да
нови пластични контејнер
кошта око 35.000 динара, а
метални чак 60.000. Нека
оштећења санирају радници
„Хигијене”, али већина је толико тешка да им то успева
у малом броју случајева.
„Хигијена” је апеловала на
наше суграђане који примете да негде неки контејнер
гори, да о томе обавесте то
јавно комунално предузеће,
на телефон 327-010.

Грађани више неће вадити неопходна документа
У скуп штин ску про це ду ру
ускоро ће ући закон о централном регистру становништва, којим се предвиђа обједињавање база података Министарства унутрашњих послова, Министарства државне
управе и локалне самоуправе,
Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Пореске управе и Републичког
геодетског завода.
Када заживи та промена, грађани више неће морати да иду
од шалтера до шалтера и прикупљају документа која су им
неопходна да би завршили поступак. То ће за њих завршавати службеници који ће преко
својих компјутера приступати
централном регистру становништва. Не само да ће се на
тај начин смањити административне процедуре већ грађани више неће морати ни да
плаћају као до сада за издавање извода.
На пример, уколико неком
од њих истиче регистрација и

Биће довољан један „клик” за све информације
треба да је обнови, биће довољно да се појави на шалтеру
неког државног органа и да се
обрати службенику за неким
од шалтера. Након тога биће
довољно да службеник на свом
компјутеру уђе у централни регистар становништва и да тамо види све податке који су му
потребни.

Подсећамо, тренутно се у базама података пет различитих
министарстава и државних институција налази чак 11 евиденција грађана. Иницијатор
њиховог обједињавања на једном месту је Министарство државне управе и локалне самоуправе, а недавно је завршена
јавна расправа о правном акту.

Уколико га изгласају посланици у Скупштини Србије, биће то највећи корак у потпуној дигитализацији наше државне администрације. Подсећамо, до сада су обједињене евиденције правосуђа и полиције, а почела је акција сређивања некада хаотичног стања када је реч о адресама и
кућним бројевима. Осим тога, грађани могу преко портала „еУправа” да закажу вађење личних докумената, као и
да преко портала „е-беба” пријаве новорођену децу у породилиштима.
Важно је рећи да ће, када се
формира централни регистар
становништва, у њему бити меморисан огроман број различитих података грађана. Да не
би дошло до њихове крађе, они
ће бити добро заштићени, а
приступ њима имаће само мали број добро обучених службених лица.
М. Г.

УХАПШЕНА ТРИ МУШКАРЦА

Ловили тамо где је забрањено
Одузете им четири
пушке
При пад ни ци Ми ни стар ства
унутрашњих послова у Панчеву по налогу надлежног Основног јавног тужилаштва поднели су кривичну пријаву против тројице мушкараца, старо-

сти 48, 51 и 29 година, због
постојања основа сумње да су
извршили кривично дело недозвољен лов.
Сумња се да су они 27. октобра ове године у оквиру Шумског газдинства Банат – Панчево ловили на ловишту Јавног предузећа „Војводинашуме”, где је то забрањено.

Полиција је од осумњиченог
48-годишњег мушкарца одузела четири пушке, а од остале
двојице по једну ловачку пушку.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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УСПЕШНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДВАЈУ УДРУЖЕЊА НА САЈМУ ЕТНО-ХРАНЕ

НАГРАЂЕНИ БАНАТСКИ ХЛЕБ И ШТРУДЛА
Доловке и
Новосељанке освојиле
вредна признања
Панчевке излагале
на штанду Привредне
коморе
Већ годинама креативни људи
из панчевачких насељених места учествују на Међународном сајму етно хране и пића,
на којем неретко освајају и
вредна признања. Тако је било
и на овогодишњем, тринаестом
окупљању излагача поменутих
производа, одржаном између
21. и 24. новембра, на београдском сајмишту.
Додуше, сада није било представника села као ранијих година, па су се једино чланице
двеју организација представиле на штанду Регионалне привредне коморе Јужнобанатског
управног округа, коју је подржала и Регионална развојна
агенција „Јужни Банат”.
Слани колачи у моди
Једно од тих удружења жена
су и „Доловке”, које већ годинама учествују на престижној
београдској манифестацији.
Према речима њихове потпредседнице Соње Радивојев,
оне су поново добиле прилику
да, уз још десет излагача, пред-

ставе свој бренд – штрудлу, за
коју су већ два пута добиле сајамски цертификат за робну
марку из Србије.
– Поред тога, у организацији породичног часописа „Практика прес”, у суботу, 24. новембра, учествовале смо на традиционалној ревији торти, колача и пецива, када смо освојиле прво место и пехар за нашу штрудлу. Ова награда биће
још један подстрек за даљи рад,
као и недавно учешће у „Шареници” РТС-а, када смо представљале град с нашом „Штрудлијадом”. Што се учешћа на
сајму тиче, морам да истакнем
да досад нисмо ниједан пропустиле, а и овог пута оствариле смо низ лепих и корисних контаката с другим про-

извођачима – навела је потпредседница „Доловки”.
Поменуту награду чланице
тог удружења освојиле су комбинацијом слатких и сланих
штрудли, а према речима њихове председнице Драгане Марић, жири се одушевио онима
са сланим филом, сиром, маслинама и ајваром и саветовао
их да ставе акценат на слане
штрудле, јер је то новина.
– Једина наша тајна у прављењу тог помало заборављеног банатског колача јесте то
што смо о њему направиле лепу причу, а рецепт је сасвим
обичан: умеси се четири децилитра воде, један квасац, кашичица соли, два децилитра
уља, килограм брашна и шест
кашика шећера, а ако је слана,

онда иде само једна кашика.
Фил по жељи и машти – објашњава Марићева.
Тајна у љубави
И Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” било је суизлагач на штанду привредне коморе чије је седиште у Панчеву, а представило се својим
главним производом – банатским хлебом, који су вредне
даме свакодневно месиле.
Током сајма оне су добиле
плакету за дугогодишњу сарадњу са здравичаром Драгишом
Симићем из удружења „Прела
и посела”, да би се последњег,
четвртог дана нашле на поменутој смотри у организацији
„Практике”, када су се такмичиле ситним колачима, сланим пецивом и славским колачем, за који су и освојиле
прву награду. А како каже Снежана Баба, председница те новосељанске организације, тајна успеха је само да волите то
што радите.
– Веома смо задовољне нашим учешћем на сајму, као и
дружењем између нас излагача. Могу да похвалим и организацију, која је све боља, док
се ми трудимо да сваки наредни пут отклонимо неке ситне грешке и сведемо их на минимум – истакла је Снежана
Баба.

СВЕ УПАДЉИВИЈЕ УЛЕПШАВАЊЕ ДОЛОВАЧКОГ ТРГА

Плато у центру препун нових детаља
Још од пролећа упадљиво је
интензивно уређење трга испред Дома културе у Долову,
који је из дана у дан богатији
за неки нови и интересантнији
детаљ.
И у нашем листу је већ било
речи о фото-колажу с натписом „Чувајмо наше Долово”,
који је летос освануо на оближњем аутобуском стајалишту.
У међувремену су постављени
и аутентични фронтални део
банатске кућице с кибиц-фенстерима, израђен од дрвета, и
пано за фотографисање с мотивима Лале и Сосе, затим и
украсни метални стуб који означава аутобуско стајалиште, на
чијем врху је видљива реплика сата попут оних са железничке станице, као и натпис
„Аутобуско стајалиште – Долово центар” с графичким приказом аутобуса марке „прага”,
коришћеног у антологијском
филму „Ко то тамо пева”.
Активирана је и аутоматска
чесма, док је некадашња метална, са извора који носи назив „Дракшанова морава” и

препознатљивим натписом „Ко
једанпут попије воду с доловачке Мораве, у Долово се увек
враћа”, употребљена као носач
за два фењера.
Поред тога, Актив младих
набавио је жардињере и у њима посадио цвеће, које прате и
нове табле „Не бацајте смеће”,
а постављено је и дванаест нових клупа за седење и пет канти за ђубре.
Све ово чини трг у Долову
интересантном целином с много занимљивих детаља, попут
оних у туристички уређеним

местима, а у један од главних
приоритета уврстио га је и председник Месне заједнице „Мита Вукосављев” – Драгослав
Глигоријев, који је са својим
сарадницима и сам осмишљавао детаље приликом улепшавања центра села.
– Трг је сада место разноврсних дешавања у селу, програмских активности Дома културе, сеоских манифестација,
а од ове године и место за излазак најмлађих, за које су током августа организоване „журкице”. Преко пута, дијагонално

одатле, види се и натпис „Долово”, дуг шест метара и ноћу
осветљен рефлекторима који
мењају боје – истакао је Глигоријев.
Треба споменути да су, уз
подршку Месне заједнице и
Дома културе, свој креативни
печат у уређењу трга дали Владица Ђорђевић, аутор фото-колажа на аутобуском стајалишту, затим Лидија Анкуцић Божић, која је осмислила пано с
мотивом Лале и Сосе, и Гордана Царан, заслужна за две нове табле на фасади културне
установе. Није згорег споменути и то да су се у поменутим
акцијама највише истакли Сузана Јовановић, Миљана Вуковић, Миљана Царан, Иван Миленовић, Андријана Стојменовић, Стефан Стојиљковић, Саша Јанков, Станимир Павловић, Јована Валентић, Јована
Радоњин, Вукашин Јеремић,
Маја Глигоријев, Раде Николић, Снежана Минчић, Драган
Траилов, Адам Стојиљковић,
Зоран Богданов, Бранко Васиљ,
Зоран Ђурковић...

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Извођач
радова на поњавичком мосту
уведен је и званично у посао,
који ће почети чим се временске прилике стабилизују.
Асоцијација „Паори” одржала је предавање у организацији Aктива жена „Сосе” на
тему „Блогерке са села”.

Банатско Ново Село: Народни
оркестар и Први фолклорни
ансамбл Дома културе гостовали су код КУД-а „Коловит”
у петак, 23. новембра, у Градишки (Република Српска).
Долово: Седница Скупштине
Месне заједнице „Мита Вукосављев” биће одржана у петак, 30. новембра. Журка за
младе под називом „Feel the
Vibe” приређена је у суботу,
24. новембра, у дискотеци Дома културе.
Глогоњ: Центар за превенцију До ма здра вља Пан че во
спровешће акцију бесплатних
превентивних прегледа у петак, 30. новембра, у Дому културе, од 8 до 10 сати. Поново
је прорадио Пензионерски
клуб, с обзиром на то да му је
прикључена струја.
Иваново: Делегација села боравила је у суботу, 24. новембра, у румунском Старом Бешенову на обележавању двеста осамдесет година од досељавања Бугара у Банат. Том
приликом одржан је и петнаести фестивал „Јаку Ронков”.
Ученици виших разреда посетиће следеће недеље београдски Фестивал науке.
Јабука: Скупштина Месне заједнице је на последњој редовној седници донела одлуку о предлогу финансијског

плана за 2019. годину. Том
приликом су разматрана решења за комуналне проблеме у насељеном месту Јабука. Удружење жена „Златна
јабука”, Дом културе „Кочо
Рацин” и домаћа група „Максис” приредиће у недељу, 2.
децембра, од 19 сати, концерт поводом педесет година
од оснивања прве рок групе у
Јабуци.
Качарево: У организацији Месне заједнице и комуналног
предузећа, чим временски
услови то дозволе, биће спроведена акција садње триста
младица багрема у Пролетерској улици. Изложба оригиналне и стилизоване народне македонске ношње уз поезију и музику биће отворена
у суботу, 1. децембра, у 18
сати, у Дому омладине, а програм ор га ни зу је удру же ње
„Вардар” уз подршку Дома
културе.
Омољица: Постављен је видеонадзор у ширем центру села.
Удружење голубара одржало
је редовну скупштину у суботу, 24. новембра. „Сунчана јесен живота”, програм намењен бакама и декама, на тему
„Тако је спремала моја бака”,
одржана је у уторак, 27. новембра, у фискултурној сали
и холу школе, а за најукуснију
посластицу следи награда.
Старчево: Књига афоризама
„Ситно, калуђерски” Зорана
Т. Поповића представљена је
у петак, 23. новембра, у галерији „Боем”. Дом културе обележава свој дан, 29. новембар, свечаном академијом,
наступом фолклораша и тамбураша, изложбом „Сећање
на Фрању Радочаја” и свиркама локалних група „Креативни неред” и „Блуз деливерс” у ККК-у. Извиђачи су
протеклог викенда учествовали на саветовању у Делиблатској пешчари, а посетили су и бивак на језеру Гараши код Аранђеловца.

ЗОРАН Т. ПОПОВИЋ У ГАЛЕРИЈИ „БОЕМ”

Смешно,
афористичарски

МИНИ-ТУРНЕЈА ИНКЛУЗИВНОГ ХОРА И БЕНДА

„Звуци у Јабуци” чули се и у Немачкој
Чланови инклузивног хора и
бенда, сачињених од штићеника Дома за ЛОМР „Срце у Јабуци” и житеља панчевачког
места, недавно су одржали мини-турнеју у Немачкој.
Они су у Франкфурт на Мајни стигли 15. новембра, а два
дана касније наступили су у
тамошњем Српском културном
центру „Оро” и сутрадан, након литургије, у Српској православној цркви Христа Спаса, да би одмах затим отишли
у Офенбах и у истоименом
СКЦ-у одржали још један концерт.
На ово путовање кренуло је
укупно тридесет шесторо људи,
од чега је хор под називом „Звуци у Јабуци” бројао тридесеторо чланова, а неки од њих наступали су и у рок бендовима.

Хор је изводио блокове духовне, изворне и евергрин музике. Након њих наступио је
инклузивни бенд „Рок звуци у
Јабуци”, а потом и „Кварт кор”,
који је своје свирке, на опште
одушевљење публике, претварао у праве клупске журке. То

се, наравно, не односи на гостовања у културним центрима, док је у цркви репертоар
био прилагођен ситуацији.
У улози инклузивног беседника био је васпитач у дому
„Срце у Јабуци” Иван Караклић,
који је био вођа овог пута.

– Излагали смо и радове наших корисника с креативних
радионица, а путем видео-пројектора приказивали смо портрете штићеника Дома, које је
сликала Олгица Илић Митевски, дефектолог и наш диригент. Између нумера публику
је до еуфорије доводио наш
Драгослав Новевски, који је рецитовао стихове, и то тако аутентично и оригинално да су
бридели дланови свих у публици. Као и претпрошле године,
поново нас је својим присуством удостојио и генерални
конзул Србије у Немачкој Бранко Радовановић, а ове турнеје
не би било без помоћи добротвора, који су желели да остану анонимни, и ја им овим путем захваљујем на свему – истакао је Караклић.

Прослављени и вишеструко
награђивани афористичар Зоран Т. Поповић гостовао је у
петак, 23. новембра, у галерији „Боем”. Повод за окупљање на тој књижевној вечери у старчевачком Дому
културе било је представљање двају дела панчевачког аутора – трећег наставка књиге
„Кад порастем, бићу велики”,
као и последње збирке афоризама на тему мушко-женских од но са, под на зи вом
„Ситно, калуђерски”.
Поповић је, поред осталог,
говорио и о недавном Фестивалу афоризама и сатире „Жаока”, али највише времена
утрошио је како би направио што лепши угођај љубитељима тог књижевног жанра, који су уживали у бравурама панчевачког писца, па

су се салом готово сваког минута разлегали смех и аплаузи задовољне публике. Нарочито су легли они мушкоженски, као на пример: „Нашао је же ну пре ко ли ста
’Огласи’. Трајала му је до следећег броја”; или: „Оженио се
тридесет година млађом од
себе. Кад нема бабе, добра је
и девојка”.
Вре ди ис та ћи да је овај
уметник награђиван још од
1990. године и Првог југословенског фестивала афоризама, а пре две године добио је
и велико међународно признање у Торину.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Тематски програм
Четвртак, 29. новембар, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
промоција трилогије Душка Благојевића о „Драгојл ратницима”.

ПРОМОЦИЈА ЧЕТВРТЕ ПРИЧЕ

БАНАТСКИ РАЗБОЈНИЦИ
ПРЕД ПУБЛИКОМ У РУМУНИЈИ

Среда, 5. децембар, 19.30, сцена Културног центра: поетско
вече „Глумци песници”.

Цео филм
премијерно у мају

Четвртак, 6. децембар, 12 сати, читаоница Градске библиотеке: радионица за децу под називом „У туђим патикама”, коју ће
водити списатељица Јасминка Петровић.

У оквиру манифестације „Дани српске културе”, у уторак,
27. новембра, у Културном центру „Савез Срба у Румунији” у
Темишвару пред препуном салом премијерно је приказан
филм редитеља Ивана Ракиџића „Барбул Лај”.
Ово остварење чини четврту
причу филма о разбојницима
у Банату, који се снима већ четири године, а главне улоге
играју Марко Аџић, Милена
Пре дић, Ми ро слав Жу жић,
Бранислав Платиша, Весна Паштровић, Јован Торачки и Милан Цаци Михаиловић.
Редитељ је истакао да је ову
тему изабрао баш због тога што
је веома атрактивна и занимљива, а до сада се нико није
бавио њом.
– Снимили смо четири приче о четири разбојника из Баната. Четврта прича је о Барбулу Лају, а када смо видели
како изгледа, пожелели смо да
је мало проширимо и направимо играни филм, који траје
око сат времена – изјавио је
Ракиџић.
Он је рекао да је цео филм у
процесу производње и постпродукције и да верује да ће у
мају бити и његова премијера.
Главну улогу у овој причи
игра Марко Аџић, који је имао
изазован задатак да представи разбојника који је од обич-

Четвртак, 6. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција књиге „Овејани Србин – Велики рат у сећањима
добровољца из Баната Владимира Фијата”.

Музика
Четвртак, 29. новембар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече
салсе.
Четвртак, 29. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: „НаранЏемовање”.
Петак, 30. новембар, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
јавни час ученика првог и другог разреда клавира Основне музичке школе.
Петак, 30. новембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: хуманитарна журка под називом „Опозит 0.2”.
Субота, 1. децембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине:
наступају „Микри & Бвана”.
Уторак, 4. децембар, 18 сати, дворана Културног центра: концерт поводом обележавања дана Балетске школе „Димитрије
Парлић” Панчево.

МОЈ

избор МОЈ
Не наудити

Сава Веселиновић,
доктор медицине

КЊИГА коју сам последњу
прочитао, јесте „Не наудити” Хенрија Марша, светски признатог неурохирурга, који ради у болници у
Лондону. Он, кроз серију занимљивих случајева на којима је радио током своје
дугогодишње каријере, не
говори само о неурохируршким болесницима, с компликованим болестима и тешким судбинама. Говори о
медицини уопштено, систему здравства, који је компликован, а није баш у служби лекара, али ни пацијената. Говори о најскупљим
грешкама које један човек
може да направи, јер су хирурзи, лекари, ипак само
обични људи испод стетоскопа, мантила и униформе, са свим врлинама и манама. Упркос свему томе,
није све тако црно, свакодневне победе, мање или веће, гурале су га да настави
даље да се бори за живот
сваког пацијента. Иако књига свакако јесте за заљубљенике у медицину и сличну
тематику, мислим да може
бити занимљива свима,
управо због непосредности
с којом Марш приповеда,
због које свако може разумети аутора, али и све оне
које он представља.
МУЗИКА: Када не читам и
немам друге обавезе, волим
да се опустим уз добру музику. Оно што ми је привукло пажњу, јесте нови албум
Андрее Бочелија „Си”. О самом Бочелију нема потребе
трошити речи, у питању је
невероватан уметник који већ
дуги низ година оплемењује
свет предивном музиком, која може растопити и најтврђе срце. Управо је то успео и
с новим албумом, на ком је
сарађивао с познатим пева-

Петак, 30. новембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ног ло по ва по стао се риј ски
убица.
– Био је изазов не само због
улоге већ и због услова у којима смо радили. Нисмо имали
припреме и буквално смо текст
читали само два-три пута. Све
што сте видели су први или
други кадар. Ипак, све сцене
су урађене добро, јер смо једни друге гурали и било је много лакше све то урадити због
екипе која је била ту – истакао
је Марко Аџић.
За глумицу Милену Предић,
која је пореклом Панчевка, редитељ је наменски писао улогу.
– Допала ми се улога на прво читање, зато што су ми блиске и волим да играм јаке жене које нису само у функцији
мушкараца, као у српском филму и телевизијском програму.

Други утисак је неки локалпатриотизам, који ја, за разлику
од својих родитеља, нисам никада осећала. Ова сарадња је
за мене била враћање коренима. Пријао ми је излет у ову
епоху и нешто што је везано за
историју Баната на неки тотално другачији начин – рекла је
Милена Предић.
Глумица Весна Паштровић
изјавила је да јој је веома драго да је учествовала у овом пројекту, јер је упознала одличну
екипу и сјајне глумце. Она учествује у још две приче које ће
се наћи у филму о свим разбојницима.
Сниматељ Александар Токин учествовао је у снимању
друге, треће и четврте приче,
која је премијерно приказана
у Темишвару.

– С обзиром на то да је скромна продукција и да сам први
пут радио дугометражни играни филм, све је било изазов.
Када је мој део посла у питању, изазов је био донети атмосферу, али мислим да сам
се добро разумео с редитељем
и да сам сликом успео да донесем оно што је пројекат захтевао – изјавио је Токин.
Сценарио и режију потписује Иван Ракиџић, сниматељи су били Александар Токин и Сеад Богућанин, монтажу је радила Јелена Ђокић,
сценографију и костиме Светлана Зојкић, композитор је
Со рин Бо ља нац, ди рек тор
филма Владимир Протић, а
дизајн и микс звука радили
су Јанко Божовић и Марко
Филиповић.

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ЈЕДНА КЊИГА – ЈЕДАН ГРАД”

Феминизам у фокусу

чима, попут Еда Ширана, Дуе
Липе, али и са својим сином
Матеом. Шта год ја сада написао, неће бити довољно да
вам опишем магију сваке ноте овог албума, те се искључите од остатка света и упловите у воде маестралности
Андрее Бочелија.
ФИЛМ о коме сам чуо много позитивних критика, што
ме је нагнало да и сам одем
до биоскопа и да га погледам, јесте „Заспанка за војнике”. У њему је представљено сећање једног од војника
тобџијске батерије српске војске у Првом светском рату.
Наизглед, прича прати обичне војнике, који нису били
на првој линији фронта, нису извојевали велике победе,
међу њима није било познатих војсковођа и личности.
Чета окупљена из целе Србије, толико различитих људи на једном месту, али с
једним јединим заједничким
циљем, а то је одбрана отаџбине! Зар није сваки од њих
херој, јер је отишао од породице, имања, не знајући шта
ће затећи, ако се икада и врати. Наши славни преци су
нас сваким дахом, капљицом
зноја, проливеном крвљу и
датим животом задужили да
их се сећамо и да никада не
заборавимо шта су урадили,
а овај филм управо говори о
свим тим великим херојима,
које не смемо заборавити.
Филм је на мене оставио јак
утисак.

Књижевна манифестација „Једна књига – један град”, која је
ове године била посвећена напуљској тетралогији Елене Феранте, одржана је у Градској
библиотеци Панчево од 20. до
23. новембра.
У оквиру програма прве вечери манифестације, под називом „Књижевни феномен:
Елена Феранте”, говорили су
Иван Бевц, директор издавачке куће „Booka”, и Нађа Бобичић, књи жев на кри ти чар ка.
Они су разговарали о феномену Феранте, о томе зашто је
ауторка остала и дан-данас анонимна и колико је било важно
превести ова дела и омогућити нашим читаоцима да се упознају с књигама прожетим различитим темама које су универзалне, али и даље табу на
нашим просторима. Говорило
се и о њеним претходним делима, која ће поменута издавачка кућа такође објавити, као
и колумни коју пише за „Гардијан”.
Друге вечери манифестације,
у среду, 21. новембра, у фокусу
је био феминизам у делима Еле-

не Феранте. Јелена Лалатовић,
књижевна критичарка, и Нађа
Духачек, предавачица Центра
за женске студије, говориле су
о односима између ликова у
књизи. Реч је о женско-женским
односима, односу мајке и ћерке, затим динамичних односа
међу пријатељицама, о насиљу
које се дешава, као и о патријархалним породицама које су
ограничавале жене у разним
сегментима живота.
Дубравка Ђурић, феминистичка песникиња и теоретичарка, и Владислава Гордић
Петковић, књижевна теоретичарка и критичарка, у оквиру

тре ће ве че ри, под на зи вом
„Српска женска књижевност:
феминизам и канон”, причале
су о потреби жена да пишу под
псеудонимом кроз историју, генерално о савременим женским писцима и њиховој важности за књижевност уопште.
Последње вечери, у петак,
23. новембра, Миња Богавац,
драматург, Марија Ратковић,
новинарка, и Милица Лауфер,
оснивачица и главна уредница
„Милица магазина”, разговарале су о женама као симболу
друштвених промена инспирисане делима Елене Феранте.
Оне су истакле улогу жене у

покретању политичких и економских промена у целом свету, па и на нашим просторима. Симболично је повезана и
педесетогодишњица од студентских демонстрација 1968. године у Југославији са сличним
дешавањима којима се бави и
напуљска тетралогија.
У оквиру пратећег програма одр жан је „Жен ски дан
Панчево”, под називом „Мапирање емоција у телу”, који
организује Женска мировна
гру па Пан че во (ЖМИГ). У
оквиру програма који је одржан у среду, 21. новембра, приређена је јавна акција у оквиру пројекта „Нулта толеранција на родно засновано насиље – феминистички приступ
образовању”, коју организују
ЖМИГ и Аутономни женски
центар, а програм „Фурам феминизам” и промоција истоименог приручника „Креативног центра” одржани су наредног дана. У овом програму
су учествовале Ана Пејовић,
коауторка, и Маријана Кракер, активисткиња удружења
„FemPlatz” из Панчева.

ИЗЛОЖБА ИЛУСТРАЦИЈА НИКОЛЕ ДРАГАША

Од читаоца до илустратора за „Невен”
Изложба илустрација Николе
Драгаша под називом „Од читаоца до илустратора за ’Невен’” отворена је у уторак, 20.
новембра, у фоајеу Културног
центра Панчева. Драгаш је прошлогодишњи добитник треће
награде на четрдесет седмом
Салону уметности Панчева, која подразумева организовање
изложбе у оквиру ове установе
културе.
– Изложио сам око седамдесет илустрација које сам у
протекле четири године ра-

дио за ча со пи се „Не вен” и
„Мали невен”. Поред илустрација, приказао сам и часописе, где се може видети како
илустрација прати и осликава текст на од ре ђе ну те му.
Илустрације су рађене разним
техникама, свуда је присутан
цртеж руком, а колор је рађен дрвеним бојицама, браш
фломастерима, акварел бојама и на рачунару уз помоћ
графичких програма. Ова изложба представља и неки мој
развојни пут као илустратора,

јер сам још као дете читао часопис „Невен”, да бих дочекао тренутак да се у истом
том часопису остварим и као
илустратор. То за мене представља посебну част – рекао
је Драгаш.
Он је нагласио да му је веома драго што су међу бројним
посетиоцима изложбе ту били
и полазници Школе карикатуре Дома омладине с којима ради скоро три године.
– Изложбу сам посветио Милошу Марковићу (1986–2017),

свом прерано преминулом другу, комшији, драгом колеги,
индустријском дизајнеру, ербраш уметнику, дизајнеру ентеријера, илустратору, музичару, Панчевцу, човеку добре душе и незаборавног осмеха –
рекао је Никола Драгаш.

Страну припремила

Мирјана
Марић
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ПОВОДОМ 1. ДЕЦЕМБРА

ДАН ДОМАЋЕГ ФИЛМА И У ПАНЧЕВУ

БЕСПЛАТНО ТЕСТИРАЊЕ НА ХИВ

Пројекција
филма „Енкел”

Све додатне
информације можете
добити путем
телефона 310-466
Поводом обележавања 1. децембра, Светског дана борбе
против сиде, Завод за јавно
здравље Панчево организоваће тестирање на ХИВ и саветовање на ову тему.
Заинтересовани се могу тестирати у суботу, 1. децембра,
од 8 до 12 сати, и од понедељка до петка, 3–7. децембра, од
10 до 12 сати, у Улици Вука
Караџића 8 (бивша Железничка амбуланта). Тестирање је
анонимно и бесплатно, није
вам потребан упут и не заказује се. Пре анализа немојте доручковати. Све додатне информације можете добити путем
телефона 310-466.
Активисти Креативног омладин ског цен тра Пан че ва за
борбу против сиде (КОМПАС)
обележиће Светски дан борбе
против сиде кићењем града
цр ве ним тра ка ма, ка ко би
скренули пажњу на овај важан
датум, али и подсетили на то
колико је ХИВ заправо рас-

прострањен. Они ће о овој теми говорити у парку и на Корзоу, где ће у суботу, од 12 до
15 сати, бити одржана централна улична манифестација. Том приликом ће пролазници моћи да се на штанду
ове организације загреју уз чај,
добију бесплатне кондоме, информишу се о превенцији и
заштити од инфицирања ХИВ-

ом и да учествују у разним
игри ца ма ко је је КОМ ПАС
припремио. Такође, на истом
месту биће приређена изложба едукативног карактера на
тему сиде, која ће пружити
основне информације о овој
болести, о томе како се ХИВ
преноси, а како не, шта урадити у погледу заштите, те како и где се тестирати. Увече,

од 20 сати, биће одржане журка и креативна радионица у
кафићу „Форма”. Улаз ће се
наплаћивати симболичних 50
динара, а они који су претходно освојили ваучер учествујући на радионици током централне уличне манифестације моћи ће да уђу бесплатно.
Д. Кожан

САРАДЊА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА И НАРОДНОГ МУЗЕЈА

У Народном музеју Панчево у
петак, 23. новембра, отворена
је изложба „Панчево у Револуцији 1848/1849”, која је настала у сарадњи са Историјским
архивом. Аутори изложбе су
Милица Пејчиновић из Историјског архива и Срђан Божовић и Гордана Стојанов из Народног музеја.
Посетиоци изложбе су овом
приликом могли да виде оригинална документа из времена
Револуције, оружје које су устаници користили у борбама, а
такође први пут након рестаурације представљена је застава
Српског Војводства, под којом
су војвода Шупљикац, војвода
Книћанин и капетан Косанић
водили битке у Панчеву и околини, када је наш град добио
епитет Српска Спарта.
– Изложбом смо ставили акценат на архивске документе
са оригиналним печатима. Ови
документи су изложени с разлогом у Народном музеју, јер
је ово ме сто би ло се ди ште

Окружног одбора. Историјски
архив има посебан фонд који
се тиче Окружног одбора, односно Мађарске буне 1848/49,
који је на српском језику, што
знатно олакшава истраживање
– рекла је Милица Пејчиновић.
Она је истакла да је најзначајнији документ с печатом
онај који је потписао Ђорђе
Стратимировић и представља
позив на устанак народа из
свих осталих места на територији Војводине.
– У једној од витрина имамо
директан позив граничарима да
се подигну сви на устанак и да
се побуне против мађарске репресије. Такође имамо проглас
од цара Франца Јозефа који је
потврдио избор за патријарха
и Стевана Шупљикца за војводу. То су веома значајна документа. Пронашли смо и документ на немачком који само
позива на парастос Стевану Шупљикцу у Успенској цркви – објаснила је Милица Пејчиновић.

Ре во лу ци ја ко ја је то ком
1848. године захватила више
европских земаља, имала је у
основи тежњу да укине феудално уређење с реакционарним режимима који су онемогућавали бржи привредни развој и преображај друштва. Поједини европски народи нису
имали националну слободу или

су живели у више држава. Током година борбе против Мађара Панчево је представљало
једно од главних седишта српског покрета.
Изложбу је отворила др Ивана Спасовић, историчарка у
Архиву Српске академије наука и уметности.
М. М.

СЕРИЈА ХАПШЕЊА ШИРОМ СРБИЈЕ

Ухапшене 53 особе
При пад ни ци Ми ни стар ства
унутрашњих послова, у сарадњи с надлежним тужилаштвима, у више одвојених акција
ових дана ухапсили су 53 особе које су осумњичене за кривична дела из области општег
криминала. Истовремено, против још 29 лица поднели су
кривичне пријаве у редовном
поступку.

Осумњичени се терете да су
починили кривична дела лажно представљање, тешка телесна повреда, насилничко понашање, насиље у породици,
изазивање опште опасности,
угрожавање сигурности, изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости,
учествовање у тучи, изазивање
опште опасности, фалсифико-

зма и ксенофобије у данашњем свету. Филм је награђен на филмском фестивалу
„Al Jazeera Balkans Documentary” у Сарајеву.
„Дан домаћег филма” биће одржан и у Новом Саду,
Суботици, Врњачкој Бањи,
Горњем Милановцу, Лесковцу, Лазаревцу, Зрењанину,
Новом Пазару, Ивањици, Чачку, Шапцу и Неготину.
М. М.

СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ У „АПОЛУ”

Сајам волонтера
„Покрени све(т)”

ФОТО: FEJSBUK/RVC

Панчево у Револуцији 1848/1849.

У ор га ни за ци ји Филм ског
центра Србије и ДОК Србија, а у оквиру програма „Дан
домаћег филма”, у четвртак,
29. новембра, биће одржане
пројекције домаћих документарних филмова у тринаест
градова Србије. У Културном
центру Панчева биће приказан филм Александра Рељића „Енкел” („Унук”), у продук ци ји Ра дио-те ле ви зи је
Војводина. Након пројекције гледаоци ће имати прилику да разговарају са Александром Рељићем, редитељем
филма.
Документарни филм „Енкел” прати причу Рајнера Хеса, унука озлоглашеног команданта Аушвица Рудолфа
Хеса, и Еве Мозес Кор. Логорашица Ева Мозес Кор, која
је преживела нацистичке смртоносне експерименте доктора Јозефа Менгелеа, 2014. године симболично усваја унука команданта Аушвица – Рајнера Хеса. Њих двоје су у Аушвицу потписали завет о заједничком наступу у борби
против расизма, антисемити-

вање исправe, фалсификовање
новца, недозвољене полне радње, полно узнемиравање итд.
Међу њима има оних који
су показали изузетну суровост,
због чега за полицију није било дилеме да ли треба да буду
лишени слободе. Један од њих
је становник Сремске Митровице, рођен 1982. Он се сумњичи да је својој супрузи и малолетној ћерки задао више удараца ногаром од стола и рукама, при чему су обе задобиле
повреде. Да све буде страшније, том приликом им је претио
бомбом коју је држао у руци.
Претресом куће и других просторија у власништву осумњиченог полиција је пронашла
још једну ручну бомбу.
Ухапшен је и младић из Пријепоља, због претњи које је упућивао другој особи преко „Фејсбука”. Сумњичи се да је оштећеном слао поруке у којима је
псовао и вређао његову мајку
и претио да ће га заклати.

Другог оштећеног је, како се
сумња, позивао путем фиксног
телефона и претио му да ће га
исећи ножем на комаде. Након тога му је послао и СМС
поруке у којима је изнео претње да ће га избости ножем.
Такође, ухапшени је преко
друштвене мреже „Фејсбук”
слао претеће поруке једном полицајцу док је био на дужности. У њима је претио да ће га
дићи у ваздух заједно с колегом, а након тога је путем телефона упућивао претње и његовој жени, најављујући да ће
их све запалити.
На списку ухапшених је и
човек који је запалио вагон у
коме је живео један бескућник,
само зато што му је он дуговао
200 динара. Најпре је покушао
да га нађе у вагону и да с њим
лично разговара, а када је видео да он није ту, у знак револта запалио је вагон и изазвао
материјалну штету у износу од
М. Г.
247.000 динара.

Сајам волонтера и организатора волонтерских програма
„Покрени све(т)” биће одржан на Међународни дан волонтера, у среду, 5. децембра, од 11 до 15 сати, у дворани „Аполо”.
Ова манифестација пружиће заинтересованима прилику да се упознају с волонтерским програмима који су се
у Панчеву спроводили до сада, као и са онима који су тек
у плану. Уколико бисте желели да негде волонтирате,
Сајам је право место где ћете
добити све информације о мо-

гућностима укључења у волонтерске програме и акције.
Као и претходних година,
на Сајму ће бити проглашени и награђени волонтер, волонтерка и волонтерска акција који су највише допринели промоцији волонтеризма у нашем граду. Манифестацију организује удружење
„Connecting”, кроз програм
Ре ги о нал ног во лон тер ског
центра, а уз подршку Града
Панчева, Канцеларије за младе и Дома омладине.
Д. К.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ЈКП-а „ГРЕЈАЊЕ”

Станови на Содари
ускоро топлији
Многи наши суграђани који
живе у становима на Содари
и у центру града ових дана
имају проблема с грејањем,
али они ће врло брзо постати
прошлост. ЈКП „Грејање” је
саопштило да се од 26. новем бра ис по ру ка то плот не
енергије из топлане на Содари одвија по измењеном распореду.
То је образложено потребом да се грејање привремено искључује и зауставља током дана због монтирања новог и изузетно јаког котла у
топлани на Содари.
Овај посао је веома значајан за „Грејање”, али и за гра-

ђане, јер ће се, како је најави ло то јав но ко му нал но
предузеће, када он буде завршен, квалитет испоруке топлотне енергије осетно поправити. Ванредна ситуација због овог посла треба да
траје највише неколико дана
и да се заврши до краја ове
радне недеље.
Вредност ове инвестиције,
која ће побољшати квалитет
грејања у зградама на Содари и у центру града и повећати енергетску ефикасност и
поузданост система даљинског грејања, износи 48 милиона динара.
М. Г.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ пежо 407,
2.0 ТДИ, 2006. годиште, у одличном стању. 060/034-19-58.
(270079)
ОПЕЛ астра, бензин,
2001, годиште, регистрован до јула 2019,
власник. 065/549-9202. (270097)
ОКТАВИЈА А 4, 19
ТДИ, 2008, регистрован, гаражиран, власник, повољно
063/345-837. (270138)
ЈУГО 55, 2005, истекла
регистрација, одлично
стање, 250 евра.
066/348-975. (269993)
ФИЈАТ брава 1.9, дизел, без улагања, цена
по договору. Тел.
063/756-29-38.
(269995)
АЛФУ РОМЕО 145, 14
кубика, 16 В, твин
спарк, 1998. 063/17518-24. (269999)
ПЕЖО 206 1.4, 2001,
клима, централна,
електро подизачи, власник. 064/142-55-93.
(270018)
ВЕКТРА караван,
2001, дизел, 1990 цм³,
регистрован до 8. августа 2019. 064/189-4091. (270071)
ФИЈАТ пунто 1999. годиште, регистрован.
064/204-90-97. (270167)
ФИЈАТ сеићенто 1100
цм³, 2002. годиште,
1.250 евра, регистрован,
власница. 062/121-0148. (270175)

ПЕЖО 106, 2000. годиште, 1.1, петора врата,
950 евра. 063/256-191.
(270188)
ИВЕКО РИВАЛ, 1998.
годиште, камион, 1.300
евра. 062/465-777.
(270193)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
петора врата, 195.000
км, фул опрема, на име.
064/587-50-24. (270205)

ОПЕЛ корса Д, 2007. годиште, 1.3, ТДЦИ спорт,
6 брзина, хитно, 2.990
евра. 063/256-191.
(270188)
ЈУГО 55, 2005, атестиран гас, регистрован,
очуван, 650 евра.
063/140-62-92. (270157)
РЕНО КЛИО 3, 2009,
1.5, ДЦИ, регистрован.
064/192-57-44. (270589)

ПАНДА 1.2, 2005, фул
опрема, 147.000 км, на
име. 064/587-50-24.
(270205)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2002,
петора врата, сва опрема, у првој боји.
064/587-50-24. (270205)
ГОЛФ 4, 1.4, 16 V, 2001,
петора врата, 180.000
квм, фул опрема, на име.
064/587-50-24. (270205)

РЕНО ТВИНГО, 2002,
регистрован, септембар
2019, хитно - одлазак у
иностранство. 064/346138-39. (270129)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стара и неисправна возила. 064/11959-24. (269865)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (269525)
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја
делова, долазим на
адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (269525)

КУПУЈЕМ заставу 101,
2005. или млађе, регистрован, и без гаса.
063/369-846. (270029)
КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно, до 1.500
евра. 063/165-83-75.
(270206)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70
до 1.800 евра. 062/19336-05. (270206)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

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

АКЦИЈE

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

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

др Небојша Тасић

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
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

ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА

Цена: 100 динара

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

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

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

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије

Цена: 400 динара

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

•
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ПРОДАЈЕМ машину за
израду папирних џакова,
купци и обука обезбеђени. 064/424-95-10.
(270166)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
1.000 евра. 064/230-5221, 063/892-08-25.
(270033)

ТА пећи од 3.5 и 4 кв, исправне, свака 100 евра.
066/348-952. (270172)
КОРИШЋЕНИ дрвени
прозори, већих димензија, једнокрилни, балконска врата, шалони.
062/121-01-48. (270175)

МАШИНЕ
ПРИКОЛИЦА змај, 8 тона, једнобраздни и двобраздни плуг за 539, дрљачу, шпартач. 064/86748-11. (270127)

СВИЊЕ дебеле продајем.
064/172-44-10. (270176)
ПЛИНСКА пећ, камин,
два горионика, 270 евра.
063/256-191. (270188)

ГАРАЖЕ
МАНГУЛИЦЕ од 80 до
ИЗДАЈЕМ подземну гара- 200 кг, цена 160 динара,
жу, строги центар Панче- черупаљке нове на продају. 064/552-59-49.
ва, Војводе Петра Бојовића 3, на дужи период. (269976)
064/348-05-68 (269983)
НА ПРОДАЈУ нова тучаПРОДАЈЕМ укњижену га- на пећ камин „суслер”.
Тел.013/268-04-67.
ражу на Котежу 2, на
(269971)
углу код Пиваре.
063/354-221. (270025)
ОРМАРИ, душе, кауч
ГАРАЖУ издајем, дупла, столице, сто, столићи и
витрина, комода, телеструја, грејање гратис,
фони фиксни. 065/353може магацин, Тесла.
061/295-40-84. (270128) 07-57. (269980)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. 064/386-5187. (270165)
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, замрзивач и половни делови од веш-машина. Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (270118)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ и антена плус. 064/866-2070. (269952)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење
на дрва-ражањ. Повољно. 064/997-79-09.
(269135)

marketing@pancevac-online.rs

СВИЊЕ на продају, Панчево, Новосељански пут
103. 061/168-19-67,
064/393-56-20. (270047)
ПРОДАЈЕМ бутик second
hand комплетно опремљен, разрађен. Ослобођења 10-а. 062/279-198.
(270077)
ТА ПЕЋ, брачни кревет,
душек, двосед, ТВ, компјутер сто, кухињски
елементи, остало.
066/200-514. (270062)
ПРОДАЈЕМ ловачку пушку иж 12, руска, лицу
са дозволом. Тел.
063/185-22-84. (270055)
НА ПРОДАЈУ свиње јарићи и нераст, мангулице. Тел. 065/961-92-14.
(270080)

ЗАМРЗИВАЧ, снадучар
310 л, веш-машина,
фрижидер, судо-машиМАНГУЛИЦЕ, 250 дина- на, комбиновани шпора, може полутка, јарићи рет, угаона гарнитура,
300 динара, обрађени.
ципеларник, брачни ду062/167-16-81. (269401) шек, столице, комоде,
сточићи. Тел. 063/861НА ПРОДАЈУ свињске
82-66. (270119)
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (269254) СУДОПЕРА, остали кухињски елементи, судоПРОДАЈЕМ електричну
пера 3.000 динара, нова.
машину за млевење ме371-568, 063/773-45-97.
са. 063/154-93-91.
(270068)
(269981)

СВИЊСКЕ полутке, прасићи, могућност клања,
кућна достава, повољно.
065/614-74-40. (27009)

БАЛИРАНА детелина,
слама, прасићи и јагњад
на продају. Мића.
064/303-28-68. (270190)

КРЕКА пећ, обложена
шамотним плочицама на
продају. 064/174-46-68.
(270121)

КРМАЧА за клање, око
250 кг. 063/892-12-08.
(270199)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи,
свих кв, достава, монтажа, гаранција. 061/64130-36. (270124)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, гаранција годину дана. 063/714-38-98.
(270204)

КУПОПРОДАЈА
ПРОДАЈЕМ алфа плам
ПОТРАЖЊА
пећ на чврсто гориво,
200 евра. 061/303-89-80.
КУПУЈЕМ полован
(270131)
намештај, плинске боце,
ПРОДАЈА нових столица ТА пећи, гвожђе,
од 1.600, столова од
акумулаторе, старо
4.500. 060/600-14-52.
перје, бакар. 066/900(270137)
79-04. (2699799
КЛИК-КЛАК лежајеви,
КУПУЈЕМ значке,
нови од 12.900, избор
медаље, ордење, сатове,
мебла по жељи.060/600- новац, налив-пера. Тел.
14-52. (270137)
013/313-458, 063/199ПРОДАЈЕМ ремонтована 60-36, 064/481-14-77.
(269986)
ТА пећи 2, 3, 4 и 6 кв,
достава, монтажа, гаКУПУЈЕМ гвожђе, старе
ранција. 335-930, 335веш-машине, фрижидере
974, 063/705-18-18.
акумулаторе, каблове и
(270092)
остали метални отпад.
ФОРД сијера, топ стање; 060/521-93-40. (270010)
дечја колица женска –
КУПУЈЕМ: перје
скоро нова, комода,
старински намештај,
права гушчија маст.
слике,сатове, стари
060/143-62-10. (270099) новац, бижутерију,
ДВЕ фотеље, шпорет на статуе, старо покућство
дрва и пећ. 013/344-905. 335-930, 335-974,
063/705-18-18. (270092)
(270102)
КУПУЈЕМ ТА пећи
ПРОДАЈЕМ судопере и
исправност није битна
котао дакон 45 кв.
064/176-88-52, 371-274. 063/705-18-18, 335-930.
(270092)
(270159)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване КУПУЈЕМ исправне и
ТА пећи, достава/монта- неисправне ТА пећи свих
жа, гаранција, повољно. кв, долазим одмах.
063/898-00-82. (270159) 061/641-30-36. (270124)
КУКУРУЗ у зрну, могућа КУПУЈЕМО гвожђе,
достава. 063/892-12-08. бакар, месинг,
алуминијум, олово, веш(270199)
машине, замрзиваче,
телевизоре, долазим.
061/321-77-93 (270196)
КУПУЈЕМО обојене
метале, алуминијум,
акумулаторе, вешмашине, замрзиваче и
све остало. 061/206-2624. (270196)
КУПУЈЕМ електронски
отпад, фрижидере,
шпорете, машине,
телевизоре, повољно,
долазим. 061/224-48-09.
(270187)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
долазак. 062/148-49-94.
(270159)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у Иванову, 29. новембра бр. 80. 062/415-359.
(267511)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 062/976-85-76.
(269117)

КУЋА, 68 квм, Старчево,
без станара, опремљена,
добро стање. 064/30580-73. (270214)

ЈАБУКА, двособна, 64
квм, 4 ара плаца, чврста
градња, 20.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
КУЋА са поткровљем, по- 064/206-55-74. (270001)
себан улаз, 150 квм,
СТАРА МИСА, 100 квм,
Старчево, радничко на3 ара, помоћни објекти,
сеље. 063/828-61-46,
25.000, договор. (677),
064/276-09-58. (269332) „Нишић”, 362-027,
МРАМОРАК, хитна про- 064/206-55-74. (270001)
даја или замена комфорне куће. 069/255-87-86.
(269550)

065/262-40-30. (270006)
ПЛАЦ, стара Козарачка
86 + 25 ара. Тел.
063/168-64-47. (269968)
КУЋА, Црепаја, 135 квм
и 17 ари плаца, легализовано. Може замена и
за стан. 063/784-22-73.
(270056)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 95
квм, подрум, гаража, шупа (огрев), 3 ара.
064/407-73-77, 063/85097-19. (и)
ОМОЉИЦА, центар, једноипособан стан, плац
код бање, 7.6 ари.
064/021-19-31. (и)
ПРЕСПАНСКА, 88 квм,
трособна, на 4.85 ари
плаца, два помоћна
објекта, 35.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(269898)
СТАРЧЕВО, приземна
троипособна реновирана, укњижена, 17 ари,
29.000. „Перфект”,
064/348-05-68. (269898)
ПЛАЦ, повољно, код Родића, 8 ари, са воћем,
водом, ограђен оградом
и бетонским плочама.
064/223-83-50. (269886)

НОВА МИСА, код надвожњака, 70 квм, 5 ари ,
37.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (270001)

ПРОДАЕМ две куће на
једном плацу, у Војловици . 013/232-21-30.
(270011)

ЈАБУЧКИ пут, грађевинКУЋА, укњижена, помоћ- ски плац, 4 ара, 17 х 24
не просторије, плац 12
м. 069/213-97-37.
ари, усељиво, Старчево. (270020)

Петак, 30. новембар 2018.

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, кућа 65 квм, 1.8
ари плац, 36.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (269942)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац у Сокобањи, дозвољена градња,
вода, телефон, струја.
062/272-801. (270053)

ДОЊИ ГРАД, кућа 55
квм, 2,21 ара плац,
28.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (269942)

ПЛАЦ на Јабучком путу,
30 ари, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (270064)
ДВА грађевинска плаца
по 5 ари, укњижена,
ограђена. Тел. 064/42102-71. (270066)
КАРАУЛА, Јабучки пут,
нова кућа, 86 квм, укњижен, власник, 48.000.
065/258-87-77. (270070)
ДОЊИ ГРАД, 60 квм,
трособна на 2.5 ара, гаража, 23.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.

17

marketing@pancevac-online.rs

ЦЕНТАР, кућа стара,
Ослобођења 44, 3,2 ара,
власник продаје.
062/465-777. (270193)
ПРОДАЈЕМ ланац и по
земље поред асвалта.
Л060/034-19-58.
(270079)
ГРАДСКО грађевинско
земљиште, 1/1, 26 ари,
Улица 7. јула. 064/22978-68. (270144)

ПОЧЕТАК Кудељарца,
прелепа, 120 квм, две јединице, 2,3 ара,
50.000.(398), „Кров”,
060/683-10-64. (269844)

ЦЕНТАР, Карађорђева, 5
ари, 180 квм + 30 квм,
локал, 140.000, договор.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (270192)

ПЛАЦ, Миса, продајем.
Дозвољена градња.
064/866-23-36. (270134)

КУЋА, Омољица, 70 квм,
усељива, 6.5 ари, помоћни објекти. 064/961-0070. (270180)

КУЋА за рушење, Цара
Душана 73, 8 ари,
51.000. 063/820-53-34.
(270142)

НОВА МИСА, три етаже,
6 х 10, изворно, 56.000.
ЦАРА ЛАЗАРА, лепа, 140
(49), „Мустанг”, 069/226- квм, 4.5 ара, гаража,
66-58.
82.000. (398), „Кров”,
ПРОДАЈЕМ плац 12 ари, 060/683-10-64. (269844)
Баваништански пут до
ОМОЉИЦА, нова кућа,
пута, култиватор хонда Ф
94 квм, 5.5 ари, 26.000.
600. 064/867-48-11.
(398), „Кров”, 060/683(270127)
10-64. (269844)
ШИРИ центар, 3 ара,
126, колски улаз, 70.000. БАВАНИШТАНСКИ пут,
близина бувљака, 100
063/836-23-83, „Трем
квм, две стамбене једи01” (679). (270130)
нице, мањи плац, 22.000.
ДОЛОВО, кућа, 20 ари,
„Олимп”, 351-061,
усељива, 11.000 евра.
063/274-951. (269887)
063/836-23-83, „Трем
ПРИЗЕМЉЕ куће, 2 ста01” (679) .(270130)
на, хитно, Стрелиште, саПРОДАЈЕМ њиву три
мо 26.000. (67), „Милка
ланца, 2.500 евра по лан- М”, 063/744-28-66.
цу, мраморачки атар код (4790)
чуке (Чибук). 064/174ЗЛАТИБОР, апартман,
89-94. (270132)
нов, одмах усељив, преСТАРА МИСА, 80 квм,
лепа локација, Владими3,3 ара, 17.000. (353),
ровац, 15 ари, 40 квм,
„Премиер”, 352-489,
10.000. (67), „Милка М”,
063/800-44-30 (269895)
063/744-28-66. (4791)
КУЋЕ, Горњи град, ПР, I,
ПК, ова, 8-93 ара, хитно;
Стрелиште, ПР + спрат,
хитно. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4791)
ШИРИ ЦЕНТАР, 36 ари,
фронт 40 м, 102 квм, ново, укњижено, хитно;
центар, прелепа приземна 103 квм, 2,25, 65.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4791)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 70
квм, гас, добар објекат,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
3456-392. (270191)
СТАРА кућа са 6 ари
плаца, С. Јовановић, власник. 064/136-42-00.
(270212)

БРЕСТОВАЦ, укњижена,
хитно, 16.000; Баваниште, огромна кућа, огроман плац, 13.500, хитно.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4791)

МОШЕ ПИЈАДЕ, кућа
три етаже + сутерен, 11
соба, 10 ари, 150.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (269844)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОTРАЖЊА

СТАРЧЕВО, велики плац,
хитно, 55,76 ари, 25.000;
Голубац, прелепа, 4.5
ара, 140 квм, 28.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4791)

ЦЕНТАР Стрелишта, трособан, 78 квм, трећи
спрат, 44.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (270001)

КУПУЈЕМ старију кућу у
центру, пожељно у Улици
КОТЕЖ 1, двособан, 50
Максима Горког.
064/668-97-86. (268668) квм, први спрат, ЦГ,
29.000 договор. (677),
КУПУЈЕМ кућу око цен„Нишић”, 362-027,
тра града, пожељно у
064/206-55-74. (270001)
Улици Максима горког.
КУЋА, Војловица, поче064/668-97-86. (270077) ТРИ СОБЕ, ЦГ, Котеж 1,
так, спратна, одлична,
IV спрат, фиксно, 33.000,
Јабука спратна, хитно, де
реновиран. Тел. 063/803СТАНОВИ
лукс, вреди погледати.
14-86. (269891)
(67), „Милка М”,
ПОНУДА
063/744-28-66. (4791)
ПРОДАЈЕМ станове у
КУЋА са плацем, 6 ари,
близина центра, власник. Светозара Милетића 5 и
064/136-42-00. (269941) Војводе Радомира Путника 22/1. Контакт: МаТЕСЛА, кућа екстра лоријана, 063/693-944. (ф)
кација за приватан биСТАН, 56 квм, центар,
знис, становање и инвепреко пута Суда, XII
ститоре. 066/001-050.
спрат, 32.000 евра. Тел.
КОТЕЖ 1, двособан, 57 +
ПРОДАЈЕМ кућу у Мар- 064/980-41-02. (и)
7, ЦГ, III, комплетно регити, 110 квм. 064/204МИ
СА,
30
квм,
нов,
новиран, власник.
90-97. (270168)
12.500, 70 квм + двори063/164-61-70. (269917)
ште, 22.500. 063/377ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
835. (268423)
2, 73 квм, други спрат,
СТАН, први спрат, 98
Кикиндска. 060/488-38квм, укњижен, сређен +
15. (270036)
гаража + велики подрум.
064/422-42-63. (269681)

ТЕСЛА, новоградња, I, 50
квм, етажно грејање,
лифт. (188), UnaDalli”,
064/255-87-50. (270069)
ДВОСОБАН, Котеж 2, од
32.000 – 33.000. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (270088)
ДВОСОБАН, Содара, I
спрат, ЦГ, усељив одмах.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (270088)
ТРОСОБАН, 78 квм, 12
квм, тераса, стара Миса,
усељив одмах, повољно.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (270088)

СОДАРА, двособан, 52
квм, пети спрат, лифт,
32.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (270001)
ТЕСЛА, трособан, 67
квм, други спрат, ТА грејање, 36.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (270001)

ЦЕНТАР, намештена, одлична гарсоњера, 20 квм,
16.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (269853)
ЦЕНТАР, двособан, ЦГ,
XII, 54 квм, добар распоред, тераса, 31.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(269853)

ТРОИПОСОБАН, војне
зграде, ЦГ, V, лифт, четири собе, 52.000.
063/836-23-83, „Трем
01” (679). (270130)
СТРЕЛИШТЕ, 40 квм,
једноипособан, 21.000;
52 квм, двособан,
34.000, сређен. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (270064)

ЦЕНТАР, новоградња, 47
квм, II спрат, лифт, паркинг, гаража, 14 квм, гас, КОТЕЖ, 57 квм, двособан, 28.000; 65 квм, двовласник, укњижен.
ипособан, 42.000. (324),
063/449-798. (269994)
СТРОГИ центар, 53 квм, „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (270064)
реновиран, четврти
спрат, ЦГ, 36.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (270001)

ВЕЋИ трособан, леп,
центар, без улагања, термоизолован, укњижен,
повољно. 060/059-57-57
(270095)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
59 квм, I спрат, тераса,
ЦГ, укњижен, комплетно
сређен намештен 41.500, СОДАРА, двоипособан,
власник. 064/182-42-00. 75 квм, ЦГ, V, лифт, вез
већих улагања, 42.000.
(270106)
063/836-23-83, „Трем
01” (679). (270130)

ТРИ СОБЕ, ЦГ, Котеж 1,
IV спрат, фиксно, 33.000,
реновиран. Тел. 063/80314-86. (269891)
СТАН, центар, Браће Јовановића 33, америчка
зграда, 57 квм, лифт,
централно грејање, 800
евра/квадрат. 063/84823-14. (269989)

ШИРИ ЦЕНТАР, дворишни, 40 квм, реновиран,
одличан, 17.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(269853)

У САМАЧКОМ продајем
намештену гарсоњеру, IV
спрат, 18 квм. 065/35307-57. (270045)
НОВА МИСА, двоипособан, 88 квм, III, 28.000.
(188), UnaDalli”,
064/255-87-50. (270069)
ДВОИПОСОБАН, ЦГ, Содара, 35.000; Котеж,
40.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(270088)

КОТЕЖ 1, Радова зграда,
ВП, ЦГ, 61 квм, 29.000.
(49), „Мустанг” 069/22666-58.
НОВА МИСА, одличан
једноипособан 44 квм, II,
ТА, 25.000. (49), „Мустанг” 069/226-66-58.
ТЕСЛА, двособан, 61
квм, VII, ЦГ, светао,
29.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (269853)

ШИРИ центар, улични,
усељив, укњижен, 14.500.
063/836-23-83, „Трем
01” (679). (270130)
СОДРА, 36 квм, ЦГ, ПР,
усељив, 22.000. 063/83623-83, „Трем 01” (679).
(270130)
МАРГИТА, једнособан,
II, 38 квм гас, 25.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30
(269895)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, ПВЦ 28.500.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30
(269895)
ТИП СТАНКО, једнособан, I, 32 квм, ТА,
19.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30 (269895)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 47 квм, 21.000; трособан, 78 квм, 44.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (269898)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 45 квм, ВП, ЦГ,
уредан, 27.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (269887)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
52 квм, II, ЦГ, леп, усеМИСА, 37 квм, једносољив, 29.500, договор.
бан, терасе, III (IV),
укњижен, усељив, 20.000. (336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (269887)
(398), „Кров”, 060/68310-64. л(270152)
063/800-44-30 (269895)

ЦЕНТАР, 2.0, I, 55, договор, улично 34, 15.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (270153)

НОВА МИСА, нов стан,
47 квм, ПР, са двориштем, 26.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (270178)
СОДАРА, једнособан, 36
квм, ВП, ЦГ, 21.000; двоипособан, 75 квм,
42.000. „Лајф”, 061/66291-48. (269964)
КОТЕЖ 1, 88 квм, V, ЦГ,
50.000; Стрелиште, двособан, ЦГ, V/VII, 28.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(269964)

ТЕСЛА, 58 квм, III, ЦГ,
37 квм, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
3456-392. (270191)

КОТЕЖ 2, 72 квм, V,
42.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
3456-392. (270191)

ТЕСЛА, 53 квм, III, реновиран, 30.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/12562-67, 3456-392.
(270191)

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање, исплата одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (270001)

КУПУЈЕМ једноипособан
или мањи двособан стан,
МИСА, двособан, 50 квм, ниже спратности, без поI, TA, 25.000. (336),
средника 065/404-13-43.
„Олимп”, 351-061,
(270101)
063/274-951. (269887)
КУПУЈЕМО станове и куСТРЕЛИШТЕ, трособан,
ће свих структура, брза и
78 квм, III, ЦГ, 44.000.
сигурна исплата. „Пер(336), „Олимп”, 351-061, фект”, 064/348-05-68.
(269898)
063/494-898. (269887)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
68 квм, III, три терасе,
ЦГ, леп распоред,
40.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (269887)

КУПУЈЕМ стан до 60 квм,
шири центар, лифт, лично. Милош, 065/812-1512. (270194)

СТАНОВИ

ТРОСОБАН, Миса, II, 74,
ПОТРАЖЊА
31.000; једноипособан,
ИЗДАЈЕМ кућу у ширем
Маргита, I, тераса,
центру, ТА, 68 квм.
28.000, гаража. (67),
„Милка М”, 063/744-28- 060/393-11-88. (270067)
66. (4791)
ДВОИПОСОБАН, шири
центар, приземље, староградња, само 25.500,
Маргита, ПР, нов, 64
квм, укњижен. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (4791)
СОДАРА, двособан, 47
квм, 25.000; двособан,
52 квм, 30.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (269898)

МИСА, дуплекс, 42 квм,
21.000; Тесла, I, 36, сређен, 29.000. (67), „Милка
ЦЕНТАР, мањи двособан,
М”, 063/744-28-66.
45 квм, ЦГ, леп распо(4791)
ред, 37.000. (336),
ГАРСОЊЕРЕ, Самачки,
„Олимп”, 351-061,
сређена, хитно, Тесла, I,
063/274-951. (269887)
прелепа, договор. (67),
ТЕСЛА, двоипособан, ТА, „Милка М”, 063/744-28IV, 28.000; троипособан, 66. (4791)
IV, ЦГ, 50.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (269964) ЈЕДНОСОБНИ, Тип Станко, I, 16.500; Миса, I,
ЦЕНТАР, I спрат, 64 квм, 35, 19.500. (67), „Милка
1.200 евра/квадрат, стан М”, 063/744-28-66.
или пословни простор.
(4791)
(238), „Тесла некретниПРОДАЈЕМ једноипосоне”, 064/668-89-15.
бан стан у центру града.
(269942)
060/505-54-25. (270197)
ЦЕНТАР, дворишни троТЕСЛА, 79 квм, III, ЦГ,
собан, 68 квм, 26.000.
50.000. (242), „Кварт”,
(097), „Перфект”,
064/125-62-67, 3456064/348-05-68.
(269898)
392. (270191)

КУЋА, 68 квм, Старчево,
без станара, опремљена,
добро стање. 064/30580-73. (270214)

КОТЕЖ 2, 64 квм, VII,
27.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
3456-392. (270191)

АКО купујете или продајете своју некретнину дођите у Агенцију „Лајф”.
061/662-91-48 (269964)
ТАМИШ КАПИЈА, двоипособан, 60 квм, II, ЦГ,
нов, усељив, 60.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (269887)

ИЗДАЈЕ се намештена
соба студенткињи или
ученици, Котеж 2. Тел.
318-321, 064/908-02-94.
(270041)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
код Стевице Јовановић.
065/854-24-23. (270042)

ПОТРАЖЊА

ТЕСЛА, три етаже, ЕГ,
70.000; Миса, три етаже,
ЕГ, 68.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (270153)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 квм, II, ЦГ, тераса,
29.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(270178)

ПРОДАЈЕМ бутик second
hand комплетно опремљен, разрађен. Ослобођења 10-а. 062/279-198.
(270077)

СТАНОВИ

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, ЦГ, III,
договор; Содара, 2.0, ЕГ,
55, 24.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (270153)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
сређен, 57 квм, IV, ЦГ,
33.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(270178)
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МАРГИТА, трособан, 67
квм, 38.000, IV/5, без
лифта. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (269898)

НОВА МИСА, II, 46 квм,
ТА, 19.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800- КОТЕЖ 2, двоипособан,
65 квм, III, ЦГ, одличан,
44-30 (269895)
42.000. (336), „Олимп”,
СОДАРА, двособан, III,
53 квм, ЦГ, 32.000. (353), 351-061, 063/274-951.
(269887)
„Премиер”, 352-489,

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
64 квм, IV, ЦГ, лифт,
31.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(270178)

ОГЛАСИ

СТУДЕНТУ/САМЦУ једнособан комфоран намештен стан, у најстрожем центру, издајем повољно. 063/850-67-67.
(269996)
ДВОИПОСОБАН, полунамештен стан, Котеж 1,
ЦГ, телефон, IV спрат.
Тел. 063/803-14-86.
(269982)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, зграда без
грејања, Содара.
013/344-167, 064/95023-40. (270016)
НАМЕШТЕН двособан
стан у строгом центру
града, 150 евра.
063/663-628. (270026)

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм,
у центру Панчева.
060/333-52-61. (269767)
ЛОКАЛ за издавање, вишенаменски, 130 квм,
Његошева 7. Тел.
062/821-44-94. (269761)
ПРОДАЈЕМ повољно разрађен локал 18 квм,
13.000 евра, центар „Динамо”, хитно. 013/315707. (269711)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, 60 квм. Тел. 352394, 061/178-97-40. (ф)
ИЗДАЈЕМ локал, 23 квм,
код Аутобуске станице.
Л352-105. (270139)
ИЗДАЈЕМ вишенаменски
локал 21 квм, у центру,
Карађорђева Тел.
064/886-75-23. (270060)

ИЗДАЈЕМ намештен, грејање, једнособан стан,
сутерен, нова Миса, 80
евра. Тел. 060/301-51-13.
(270039)

ЛОКАЛ, Зелена пијаца,
главна стаза, 21.60 квбм,
договор, 14.500 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (270088)

ИЗДАЈЕМ озбиљној породици двособан полунамештен, може празан
стан, Спортски центар,
нова Миса. 064/363-6008. (270065)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште, у згради, излози, заштитне ролетне, повољно. 064/474-99-11.
(270155)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, намештен, ТА грејање, засебан улаз, центар. 061/131-79-04.
(270054)
СОДАРА, макси, 58 квм,
ЦГ, депозит, реновиран,
намештен, 150 евра.
064/320-05-42. (270072)
НАМЕШТЕНА соба, употреба купатила, кухиње,
самцу, ученику, парно
грејање. 064/090-11-28.
(270076)
ИЗДАЈЕМ двособне и
једнособан стан, лукс
опремљени, WF, клима,
ЦГ, паркинг, засебан
улаз. 065/283-53-01.
(270107)

ИЗДАЈЕМ нов локал,
центар, опремљен салон
лепоте, може и празан.
063/734-82-31. (270182)
ПРОДАЈЕМ локал са кућом, Новосељански пут
113. Тел. 063/838-33-97.
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН вулканизер
са радним искуством.
065/551-17-22 (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством
за каду . Пријава, сталан
посао. 069/301-17-00.
(СМС)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ – потребне раднице за рад у
кухињи и за роштиљем.
063/897-55-04. (269216)

ИЗДАЈЕМ собу са купатилом, Марка Кулића 38. ПОТРЕБНО особље за
063/827-26-20. (270104) продају, у пекари. CV
слати на mail: 064/217ЈЕДНОСОБАН стан, на- 48-56. (269837)
мештен, Стрелиште, за
ПОТРЕБНИ вредни и одиздавање. 063/236-890.
говорни људи за поделу
(270105)
флајера. 064/241-45-14.
ИЗДАЈЕМ кућу у Марги- (269876)
ти. 352-114. (270109)
АУТОПЕРИОНИЦИ „БиПОВОЉНО издајем мабац” потребни радници
њи намештен стан, ужи
са и без искуства.
центар. 063/810-92-390. 066/001-050. (269270)
(270123)
ПОТРЕБНЕ раднице за
ЦЕНТАР, двособан, 55
печење меса на роштиљу
квм, ненамештен, парно „Идеал”, 063/855-65-56,
грејање, клима, каблов062/826-65-02. (269948)
ска. 063/140-72-76.
ПОТРЕБНЕ раднице за
(270126)
рад у Маркету „Идеал”,
ИЗДАЈЕМ стан, може и
063/855-65-56, 062/826за локал 30 квм, цен65-02. (269948)
трално грејање, Цара Душана 38. 062/886-56-02, ПОТРЕБАН млађи помоћни радник на обуци
013/430-431. (270207)
ауто-лимарским и фарИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
барским радовима.
строгом центру. 062/345066/908-66-58. (270074)
958. (270208)
ПОТРЕБАН конобари и
ИЗДАЈЕМ ненамештен
аниматор за рад у играотрособан стан, преко пуници „Острво са благом”
та ОШ „Васа Живковић”.
у Авив парку. 062/333062/117-63-62. (270178)
502. (270103)
ЛОКАЛИ

ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала на јабучком путу,
ИЗДАЈЕМ полунамештен 170 квм, 75 квм, вибер.
стан, 32 квм. 061/667-29- 004176 4250302.
58. (270115)
(268313)

ПОТРЕБАН возач са Ц и
Е категоријом, обавезно
да има АДР и ТАХО картицу. 062/102-77-00.
(270108)
ПОТРЕБНА радница у
продавници. Тел.
064/169-32-35. (270083)

RESTORANU „Royal” у
Авив паркук потребни
радници. 063/216-788.
(269985)
„WEIFERT DISTRIBUCIJA
PIĆA” потребни возачи Б
и Ц категорије и физички радници. 062/446-285
(270078)
ПОТРЕБАН менаджер.
063/102-94-16 (269992)
РЕСТОРАНУ домаће кухиње потребне конобарице. Тел 064/349-9343. (270085)
ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници.
063/833-29-88.
л(270091)
ПОТРЕБАН кувар са искуством, могуће и повремена сарадња.
064/128-37-25 (270135)
ПОТРЕБАН мушкарац за
рад у пластификацији,
са или без искуства, старости до 45 година.
Plast pro. 064/192-85-44.
(270162)
ПОТРЕБНА продавачица
у пекари. Звати од 8 до
12 сати. 013/342-025.
(270169)
CAFFE FLAMINGO тражи девојку за рад, са искуством (слободни дани). 069/364-10-04.
(270174)
ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици. 064/46212-61. (270186)
ПОТРЕБАН мушко-женски фризер. Тел.
013/316-505, 064/13462-62. (270209)
„ШИШ ЋЕВАПУ” у Жарка Зрењанина потребна
радница. Плата 35.000.
064/960-44-21. (270211)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(268472)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање столарија, веома повољно. 064/28026-15. (268472)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (269504)
ОРЕМ и култивирам баште. 063/855-92-70.
(269900)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/86580-49. (269694)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета индикаторе, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (269290)
АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(268907)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан, позовите 064/235-08-15.
(268862)
ПРОФЕСИОНАЛНО организовање пословних
догађаја (годишњица
фирме, конференција за
новинаре..). Тел.
061/310-27-81. (269113)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-8595. (169124)
КОМБИ превоз робе и
мање селидбе. 069/12972-71. Никола.
(1270013)
ЕЛЕКТРИЧАР ради нове
инсталације, поправља
старе, ремонт бојлера,
ТА пећи, осталих ел.
уређаја. 060/521-93-40.
(270010)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, монтажа
нових цеви, машинска
одгушења санитарија.
063/812-48-62. (270035)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика и информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353569, 066/405-336,
061/603-94-94. (270145)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76
(269845)
РАДИМО све физичке
послове: рушења разбијање бетона, обарање
стабала, чишћења подрума, итд 064/122-6978. (270048)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке, замене одмах.
013/331-657, 064/49577-59. (270024)

Петак, 30. новембар 2018.

ПОСАО

ЧИШЋЕЊЕ и спремање
станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (270052)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање, столарија, веома повољно. 064/28026-15. (269845)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради адаптације купатила,
нове инсталације, врши
одгушења канализације,
сервис, повољно.
064/238-91-31. (270149)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика... часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (269991)
ОЗБИЉАН физички радник, водоинсталатер и
возачка Ц категорије.
062/170-20-55. (270002)
ЧАСОВИ математике,
физике и немачког. Професорка. Тел. 064/05467-85. (270004)

СТОЛАРСКЕ услуге: кухиње и плакари по мери,
поправке, преправке.
064/176-88-52, 371-274.
(270159)
КЕРАМИЧАР, припрема
и постављање свих врста
керамичких плочица, повољно. 063/744-08-24.
(270163)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846 (2700029)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 24
године искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (270195)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољније. 065/361-13-13
(270116)

МЕЊАМ пелене, нега
покретних, непокретних.
Тел. 061/660-31-84.
(27059)
ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО ПВЦ, АЛУ и дрвену
столарију, ролетне, сигурносна врата, стаклорезачке услуге. 060/54534-04 (270086)
КОМПЈУТЕРИ, сервис
поправка, инсталирање
нових компоненти чишћење. Брзо, повољно
060/351-03-54. (270096)
ЗАВАРИВАЊЕ, израда и
монтажа свих врста челичних конструкција.
060/424-29-93. (270142)
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ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (269730)

ПОТРАЖЊА

ОБАРАЊЕ стабала, рушења, крчења плацева,
одношење ствари, ископи, итд. 060/035-47-40.
(270048)

ОГЛАСИ

ЧИСТИМО таване, подруме, шут, радимо све
послове. 061/321-77-93.
(270196)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (270034)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипс радови, обрада
шпалета око ПВЦ столарије, чисто педантно,
квалитетно. 063/304-476.
(270114)
УСЛУГЕ

ЗИДАЊЕ, бетонирање,
поправка старих, нових
кровова, разне изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (269762)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицираСЕЛИДБЕ „Бомбончић” ПРЕВОЗИМ мањим кипе- ње, 28 година с вама, гаром песак, шљунак, сеја- ранција. www.baltoБорис, све релације по
kad.co.rs. 065/347-55-02,
Србији с комбијима, ка- нац, одвозим шут.
мионима, екипа радника, 064/354-69-94. (270000) 011/288-30-18. (и)
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена
посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна. Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444МОЛЕРСКО-ФАРБАРРОЛО НАЈ вам нуди по66-74. bombonСКИ радови, фасаде, ла- правку,уградњу ролетна,
cicb@gmail.com,
(270045)
минат, гипс. 061/283-66- венецијанера, тракастих
завеса, комарника, хар41, 064/317-10-05.
мо-врата, туш-кабина,
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – (269928)
роло челична заштитна
Борис, комбијем и камиСЕЛИДБЕ, превоз друге
врата, тенда. Ми смо најоном, Војводина, Србија,
робе, Панчево-даље. Це- квалитетнији, најјефтиса или без радника.
на договор. 013/366-843, нији, са највећом гаран013/352-536, 063/253063/193-22-29. (269252) цијом. Проверите.
028, 064/444-66013/344-594, 063/89474.(270045)
21-80. (270146)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
ТЕПИХ СЕРВИС, дубин– Борис – комбијима, каско прање тепиха, аутомионима, професионалмобила и намештаја, суно, екипа радника, све
шење у комори. 302-820,
релације по Србији, от064/129-63-79. (270181)
куп намештаја. 013/352536, 063/253-028,
РОЈАЛ МГ: уградња/по064/444-66-74.(270045)
прав
ка; ролетне, комарСЕЛИДБЕ, превоз робе
ници, венецијанери, све
мерцедес камионом,
СЕЛИДБЕ и превоз робе
завесе, тенде, харморадници, повољно. Вук.
„Бомбончић” – Борис –
врата, роло-заштита.
063/278-117, 064/176063/816-20-98, 013/351комбијима, камионима,
498. (270117)
екипа радника, монтажа, 91-85. (267295)
демонтажа, паковање
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одствари, кутије за пакова- гушење купатила, канање, фолија за заштиту
лизације, водоводне
намештаја. Селите се без адаптације, замена вирстреса!!! Борис, 013/352- бли, вентила, батерија,
536, 063/253-028,
санитарије, све за воду,
064/444-66-74. bombon- 0-24 сата. Пензионерима
cicb@gmail.com,
екстра попуст. Долазим
(270045)
одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811СЕЛИДБЕ комбијем и ка- 74-89, Јовичин. (270087)
мионом Војводина, Србија, са или без радника.
СЕЛИДБЕ, транспорт роНајповољније, Иван.
бе, монтажа и демонта063/107-78-66.(268573)
жа намештаја, паковање
РАЗНО
СЕЛИДБЕ, робе и ствари и заштита ствари, одношење непотребних ствакомбијем и камионом,
ри са радницима и без
професионално, екипа
МУШКАРАЦ, 46, ситуирадника, све релације по њих, 00-24 сата.
ран, искрен, упознао би
064/047-55-55.
Србији. Иван, 063/107девојку за брак, само
(2700889)
78-66. (268573)
озбиљне. 064/240-64-03.
(270032)
ДУБИНСКО антибактеПЕРФЕКТ – фасаде, зидање, малтерисање, гле- ријско и дезинфекционо, ТРАЖИМ човека за брак,
дубинско прање наметовање, кречење, кераод 60 до 70 година. Тел.
штаја у вашем стану.
мика, ламинати. Миле,
061/641-77-04.
063/122-14-39. (269997) 066/001-050.
(270182)

ПЕНЗИОНЕР из Старчева, од 70 година, тражи
ену приближних година
ради брака, удовицу.
Тел. 061/210-74-81.
(270098)
АКО сте усамљени,
озбиљни, за озбиљну везу
и дијалог, искреност, ту
сам. 064/382-27-27.
(270158)

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

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. Повољно. 063/709-44-97.
(270005)

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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Последњи поздрав

Са неизмерном тугом опраштамо се од нашег вољеног оца

С неизмерним болом и тугом обавештавамо да је наша драга

ИКИ

МИЛИВОЈА ШАРЦА

ИКЕ МАТОВИЋ

од кумова
МИЛОШЕВИЋ

29. IV 1936 – 25. XI 2018.
Сахрана је обављена 27. новембра 2018. године на мраморачком
гробљу.

(62/270185)

преминула 26. новембра 2018.

Поносни смо што смо те имали а тужни што смо те изгубили.

Син МИОДРАГ, снаја САЊА и унука НАЂА

Сећање на тебе и љубав према теби ће бити вечни!
Твоји најмилији: синови АЛЕКСАНДАР и ВЛАДИМИР

(61/270184)

(65/270200)

Последњи поздрав драгом стрицу и деверу

26. новембра 2018, у 85. години, преминула је наша

С тугом и болом опраштамо се од нашег драгог Ивана Лазарова који нас
је напустио 25. новембра 2018, после тешке болести

ШАРАЦ МИЛИВОЈУ
МИЛОШ, ИВАНА и РАДМИЛА
(29/270050)

ИВАН ЛАЗАРОВ
1954–2018.

22. новембра 2018. године, у 86. години, преминуо је
наш драги отац, свекар, деда

ЉИЉАНА ГЛУВАКОВ
1933–2018.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од времена и заборава.
Ожалошћени: син, снаја и сестра с породицом
(18/270030)

Сахрана ће се обавити 29. новембра 2018,
у 13 сати, на гробљу у Јарковцу.
Ожалошћени: син СЛАВОЉУБ и остала
родбина и пријатељи

КОРНЕЛ ОЛЂА
1933–2018.

Наша мајка

(44/270120)

Сећање на њега чувају: синови МАРИУС и ЈУЛИУС,
снаје СНЕЖАНА и ЕМА, унуци МИХАИЛО и ГЛОРИА, родбина и пријатељи

Поштованој колегиници

(1/269975

АНА БАЛТА
1929–2018.
преминула је 22. новембра 2018. у 90. години
Ожалошћене ћерке МАРИЈА и МИРЈАНА и остала родбина
и пријатељи

ЉИЉАНИ ГЛУВАКОВ

(7/269988)

Огранак Адвокатске коморе Војводине

Последњи поздрав нашем добром комшији

Последњи поздрав нашем драгом

(63/ф-1449)

АВНИ ХОТИ
1926–2018.

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

ИЛИЈИ
ВУЈИЋУ

Пријатељи: АГИЈА, МИШКО, САВА, ВИДОМИР, ЛИШКА,
ЉУБА, КОСТА и ПЕДА
(13/270020)

20. новембра преминуо је наш драги комшија

Станари у
Моравској 11
(36/270082)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

АВНИ ХОТИ
1926–2018.

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

Отишао си тихо и достојанствено, али нећемо
заборавити дружења са тобом и диван комшијски однос.
Последњи поздрав од станара зграде
у Гундулићевој бр. 5
(16/270027)

Петак, 30. новембар 2018.

Драги мој
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Последњи поздрав вољеној супрузи, мајки и баки

КУРАЈ МИРКО
Отишао си без поздрава..
Оставио у сузама и неверици, али све оно што си
ми дао направило ти је место у мом срцу и живећеш у њему док оно куца
Супруга ЕЛМА
(28/270049)

ЕРЖИКА МИУЦА

Више никада неће бити исто

1953–2018.
Заувек ћеш остати у нашим срцима, мислима и сећању.
Твоји: супруг СТЕВА, синови ЗОКИ и СТЕВИЦА
са породицама и баба МАЈА

Вољени оче, деко

(31/270060)

Последњи поздрав
кума Беби

ПАВЛЕ КИШ

Вољеној сестри

1940–2018.

КУРАЈ МИРКО

Заувек твоје: ИНКА, ЖАКЛИНА и ЛЕА
с породицама

Био си наш најбољи пријатељ, наше све на свету.
А сада си отишао и оставио нам празнину у срцима. Надам се да си отишао на неко боље место.
Знам да ћеш ширити своја анђеоска крила и
чувати своје унуке, а ми ћемо тебе од заборава
у нашим срцима.
Твоја ћерка МАРИНА, зет МИЛАН
и твоји унуци ОГИ и МАКИ.

ЕРЖИКИ МИУЦИ

ЕРЖИКИ
МИУЦИ
од БАТЕ и ВЕРЕ
с децом

Последњи поздрав драгом брату, деверу и
стрицу

Драгом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Брат ШАЊИ са породицом и КАТИЦА

Заувек ћеш нам недостајати.

(67/270202)

(14/270022)

(27/270049)

(42/270109)

1953–2018.

Последњи поздрав нашем ујаку и шураку

Најдражем и најбољем
стрицу

ПАВЛУ БУЦИ
КУРАЈ
МИРКУ

КУРАЈ
МИРКУ

1960–2018.

1960–2018.

Дебели, са поносом ћемо те помињати и по добром памтити и увек волети.
Твој брат ПАЈА, снаја
ВЕСНА, братаница
ЈАСМИНА с породицом
и братанац ДЕЈАН
с породицом
(26/274049)

Последњи поздрав

ЕРЖИКА МИУЦА
Недостајеш неника.

ЛИДИЈА с породицом

Драгом зету

Петнаестогодишњи
помен

23. новембра 2018. престало је да куца срце нашег

(24/270049)

Поштованој супрузи,
мајци и баки

КУРАЈ
МИРКУ

МИЛАНКИ
РАДИЋ

1960–2018.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруг ТОМИСЛАВ, син
ЈОВАН, син СИНИША
са породицом и ћерка
ЖЕЉКА с породицом

(25/270069)

(52/270147)

(46/270125)

(68/270202)

Последњи поздрав од

Породица
КРИШТОФИК

Брат ЂУРА с породицом КИШ

ЧАСЛАВ, ИЛДИКА и ИРИНА

СВЕТИСЛАВУ
ПЕТРОВИЋУ

Поносни смо што си
био део наших живота. Као добар ујак и
шурак заувек ћеш
остати у нашим срцима.

последњи поздрав.

Нека те анђели чувају

Памтићемо те и спомињати по твојој доброти коју си нам несебично пружао.
Шурак АНДРЕЈА,
сестрић ШТЕФАН
и сестрић ЈАРОСЛАВ
с породицом

ПИРКОВ
ЈОЖЕФУ
ЈОЦИ

1953–2018.

породице
ЈОВАШЕВИЋ

МАРИЈА
АНТОНИАДИС

СВЕТИСЛАВА ПЕТРОВИЋА

2003–2018.

1943–2018.

СЛАВКО
МИТИЋ

Поносни смо што смо те имали и што си био у
нашим животима.
Твоји најмилији: ћерка СНЕЖАНА, син
БОШКО, снаха БРАНКА, зет РАДОВАН, унуци
ЛУКА, ЈОВАНА, НЕВЕНА и АЛЕКСАНДРА

Вољена наша, љубав је
вечита а тугу ни време
не лечи.
Твоје: МАРИНЕЛА,
ДОНАТЕЛА,
АФРОДИТА и ЕЛЕНИ

Заувек у нашим срцима
и мислима.
Супруга ДОБРИНКА
са децом и ИКЕ
с породицом

(54/270154)

(22/270040)

(66/270201)

(59/270173)

С дужним поштовањем опраштамо се од

28. XI 2003 – 28. XI 2018.

Прошло је две године од
смрти моје мајке

(21/270038)

СЛАВИЦА ПАНДУРОВИЋ ЦАЦА
1949–2018.

РАДЕТА СТОЈНИЋА
Породица МИНИЋ

Последњи поздрав мами и баки
БОРИС, МИЛАНА и ИГОР

(60/270179)

(53/270151)

ЉУБИЦЕ ГАШИЋ
Син БОЈАН
(17/270028)
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Навршава се година откада није с нама

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У уторак, 4. децембра навршавају се две године откако нас је напустио наш деда, отац и супруг

ЈОСИП РОДЕШ

5. децембра навршавају се две године откако није с нама наш драги

МИЛОРАД БОДИРОГА

2017–2018.
Време пролази и много нам недостајеш, а
празнина и бол је све већа. Заувек ћеш
живети у нашим срцима.
Твоји: супруга ГРОЗДАНА, кћерка
КОРНЕЛИЈА, синови ГОРАН и ЗОРАН,
снаха МАРИНЕЛА и унуци ХЕЛЕНА
и НОВАК

МИЛЕНКО УВАЛИН
4. XII 2016 – 4. XII 2018.

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу.

Време пролази,
успомене не бледе..

Супруга МИЛИЦА, ћерке БИЉАНА
и НАТАША с породицама

Чувамо те од заборава.
МИЛАН са породицом, ЈОВАНА и ЈЕЛЕНА
(47/270132)

(12/270015)

9. децембра 2018. навршава се пуних девет година
откако наша драга супруга, мајка, свекрва и бака
није са нама

2016–2018

Прошло је четрдесет тужних дана откада није с нама наша драга
мама, ташта, бака и прабаба

(38/270093)

9. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо
једногодишњи помен нашој драгој и вољеној

РАДОЈКА МАРКОВИЋ

ЉИЉАНИ МИЛИЋ

У суботу, 8. децембра, у 11 сати, дајемо помен на
гробљу Котеж, гробница породице Марковић.
Супруг ВОЈИСЛАВ, синови НИКОЛА и МИЛОШ,
снаје ЈЕЛЕНА и КРИСТИНА, унука РУЖИЦА
и унуци ВУК и ЛУКА

Прође година а ми и даље не верујемо да те нема.
Почивај у миру.

МАРИЈА ЂУРОВСКИ

Твој ГОРАН, ВЛАДИМИР и МИРОСЛАВ
(58/270177)

(56/270181)

Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави и топлини које си нам
несебично пружала.

Двогодишњи помен нашем драгом

Твоји: ћерке, зетови, унуци и праунуци
(49/270140)

СЛОБОДАН ТАСОВАЦ

ЧИЗМАШ

2. III 1965 – 23. XI 2017.
Прошла је година, туга и сећање не.
Недостајеш.
Твоји: МАЈА, ЈЕЛЕНА, БАНЕ, ТЕОДОРА и САЊА

ЈОВАНУ РАКИЋУ

(57/270170)

Недостајеш нам све више.
Твоја супруга МИЛАНКА и ћерка ТАЊА
с породицом

ЛАЗАР КОНСТАНТИНОВИЋ
Прошло је годину дана откако ниси с нама, али
ћеш заувек бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

ЈОВА МУЊА

ТОЗА МУЊА

1970 – 29. XI 2000.

1936 – 7. XI 2008.

Нека су вам лакши небески салаши а болни и тужни су сви дани
наши.

У суботу, 1. децембра 2018, у 11 сати, на Старом
православном гробљу одржаће се једногодишњи
помен

Породица

(51/270142)

Двогодишњи помен

(6/269897)

(9/269998)

Четрдесет тужних дана

Четрнаест година није са нама

СЛОБОДАН МАЦЕДОНАЦ ЦУЛЕ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

РАДМИЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ
Пуно недостајеш твом ЈОЦИ, САЊИ и СНЕЖИ
(30/270058)

Прошло је тужних четрдесет дана откада те нема

БАРАЊИ ДЕЖЕ
Твоји најмилији
(64/270197)

Шестогодишњи помен
драгом супругу и оцу

СЛОБОДАНУ
СТОЈКОВИЋУ
РАДМИЛА са децом
(15/270023)

СТАНОЈКА
МАРКОВИЋ
ГАРА
Мајко, отишла си изненада, али туга и велика празнина за тобом остају. Са осмехом си нас дочекивала
и испраћала. Била си
велика мајка и бака,
жена великог срца.
Почивај у миру.

РАДОЈКА
МИХАЈЛОВ
10. XI 1930 – 5. XII 2016.

МИЛАН
СИМОВИЋ

Две године без тебе,

4. XII 2004 – 4. XII 2018.

остају само бол туга и
сећања.
Поносни смо што смо
те имали.
Вољени никада не
умиру.
Нека те анђели чувају.

Твоји најмилији

Твоје ћерке ВЕСНА
и СНЕЖАНА
с породицама

(43/250111)

(48/270130)

Супруга ВУКИЦА, деца ЈОВАНКА и ЖЕЉКО,
унуци ЕМИНА, ОМЕР, АЛЕМ и остала
родбина и пријатељи
(37/270084)

Сећање на драгу маму, баку, прабаку и сестру

Успомене чувају супруга са ћеркама и
унуцима
(55/270155)

ДУШАНКУ Н. МАРЈАНОВИЋ
2017–2018.
чувају њени најмилији
(39/270094)

Петак, 30. новембар 2018.
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Четири године туге

29. новембра 2018. навршава се девет година откако није с нама наша вољена

БОНИШ БАЛАЖ
Иза нас је још једна тужна година, једна
велика празнина, једно дивно сећање на
тебе.
Твој живот траје у нама, нашем болу и сећању.
Супруга ВЕРА и ћерка КАТАРИНА
(11/270011)

28. новембра навршило се шест месеци откада није с нама наш вољени

МИЛАДИНКА ПЕШЕВСКИ
29. XI 2009 – 29. XI 2018.

Ти постојиш и трајеш кроз најлепше успомене.
Недостајеш нам.

30. XI 1999 – 30. XI 2018.

Твоји најмилији

ЈАРОСЛАВ ИВАНИЋ
19. VIII 1959 – 28. V 2018.

(20/ф)

Кћери ЛЕА и ИВАНА, супруга САШКА,
сестра ВИЈЕРА и мајка МАРИЈА

Прошла је година откако није с нама наша

САВА ЋИРИЋ

(2/269976)

9. децембра 2018 навршиће се година откако није са нама наша

Увек у нашим срцима.
Породица ЋИРИЋ
(5/269987)

ШИМА САРАТЛИЈА
Годишњи помен нашем драгом
С љубављу и поштовањем чувам те од заборава.
Ћерка МАРИЈА с породицом
(50/270141)

МИРЈАНА ЈУКИЋ
Увек ће живети у нашим сећањима.

Помен јединој мојој
Супруг МИЛАН, ћерке СНЕЖАНА и БРАНКА
с породицама

СЛОБОДАНУ ФИЛИПОВИЋУ

(8/269990)

27. IX 1956 – 9. XII 2017.
Недостајеш нам све више.
Твоја супруга ВЛАДИМИРКА и синови
АЛЕКСАНДАР и ДРАГАН с породицом
(45/270122)

СЕКИ
22. X 2018 – 30. XI 2018.

ЖИВОЈНОВИЋ

МИЛЕНКО

Остају нам заувек лепе успомене и сећања на дивну сестру и
тетку!

МИРЈАНА

2013–2018.
2011–2018.
Туга и бол се не могу мерити временом, већ празнином која остаје за Вама.
Породица
(3/269)

Нашој вољеној

Воле те твоји
ОЖЕГОВИЋИ:
ДРАГИЦА, ЛУКА и
МЛАДЕН

ВЕРИЦА
ПАВЛОВИЋ
Најдража мајко, недостајеш нам неизмерно, још увек очекујемо да нам зазвони телефон и чујемо
твој глас.
Мислимо на тебе...

РАДЕ
ЈЕРКОВ
1945–1993.
1. децембра навршиће се двадесет пет година откако није с нама наш вољени отац и
супруг.
(10/270003)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Неутешне твоје
ћерке
(33/270073)

(19/270037)

У недељу, 2. децембра 2018, обележићемо годишњицу смрти нашег драгог

Навршава се шест година откако није с
нама наш драги

ВИТОМИРА МИРКОВА
ВИТА АБАЏИН
Остаћеш увек у нашим срцима.
Супруга ПЕРСА и синови ЉУБИША
и ЈОВАН с породицама
(35/

Прошло је једанаест година откада ниси са нама

У недељу, 2. децембра 2018. године,у 11 сати, на
Старом православном гробљу, дајемо помен
драгим родитељима

КОВАЧЕВИЋ

ЛИЗИ
ИВАНОВИЋ
даваћемо годишњи помен у недељу, 2. децембра 2018. године, у 11
сати, на Католичком
гробљу у Панчеву.

НЕДЕЉКО
МИЛОШЕВИЋ

РАЈНА
КОВАЧЕВИЋ
3. XII 2017 – 3. XII 2018.

Ожалошћена породица

Много нам недостајеш.
Сестра БОРКА
и сестричина ОЉА
с породицом

(40/270109)

(34/270075)

РАЈНА

ДУШАН

1935–2017.

1931–2006.

Радо га се сећају: супруга КАТА, синови
ДРАГИ и ЗОРАН с породицама

Синови МИЛЕ и ДРАГАН с породицама
(41/270109)

(32/270063)

МИЛЕВА
ЧАКОВАН
СИМО
МУЊАС
Заувек нашим у срцима:
ћерке МИЛИЦА,
ЈОВАНКА и ЈАСМИНА
с породицама
(23/270042)

1988–2018.
Најдивнија мајко, никада незаборављена.
Твоје ћерке МИРА
и НАДА
(4/264700)
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ИНФО/ЗАБАВА

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 близанце – ћерку и сина
15. октобра: Ану и Андреја – Драгана Аћимов и Јован Варњу.

Ован

Вага

Добили близанце – синове

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

10. новембра: Богдана и Павла – Катарина и Никола Пауновић.

Добили ћерку
29. октобра: Јану – Елхам Салем и Амјед Каркад; 31. октобра: Милицу – Санела Крстевски
и Марко Нисић; 2. новембра: Ирис – Ивана Стојков и Дамир Јевремовић; 6. новембра: Ноеми – Лаура и Роберт Керекеш; 7. новембра: Анђелу – Гордана и Марјан Јовановић, Аниту –
Драгана Станковић и Драган Алански; 8. новембра: Василију – Кристина и Томислав Ћирић,
Анет – Гизела и Андраш Биро; 10. новембра: Ирис – Тамара Крстић и Владимир Наневски;
11. новембра: Даницу – Бојана Бекић и Марко Шарић; 12. новембра: Лену – Катарина и Мирослав Митровић, Нађу – Дамјана Ђорђевић Милосављевић и Милош Милосављевић.

ИСПУЊАЉКА

15. октобра: Филипа – Маргита и Жељко Корниц; 17. октобра: Николу – Јасна и Васа Јосић;
31. октобра: Луку – Мирослава Станојевић; 2. новембра: Луку – Тања Димитрић и Немања
Шево, Рељу – Ивана Мартинов и Немања Симић; 3. новембра: Гаврила – Невена Стошић и
Милош Маринковић; 5. новембра: Стевана – Радмила Жебељан и Младен Калуђер; 6. новембра: Сергеја – Марина и Душан Лаковић; 8. новембра: Леонарда – Ајша Демир и Лазар Новаков, Огњена – Јадранка и Дејан Виленица, Вида – Маја Стајић и Дениз Хоти, Петра – Рања
и Зоран Анђеловски; 9. новембра: Павла – Јована и Себастијан Чолак; Рељу – Ивана Алб и
Вања Лињаковић, Стефана – Бранка Љубичић и Никола Боци; 10. новембра: Данијела – Андријана Лазаревић и Данијел Барбул; 12. новембра: Немању – Оливера и Марио Николић, Вукашина – Гордана и Зоран Глигорић, Вукана – Ивана и Зоран Трифуновић, Бориса – Ева и Мирослав Мацек, 13. новембра: Алексеја – Јована и Игор Лукић.

10. новембра: Милица Мирчета и Милош Томић, Јулијана Саузер и Дејан Обрадовић, Милица Павловић и Предраг Пувалић; 11. новембра: Гордана Стојић и Младен Средојевић; 15. новембра:
Јулијана Михајлов и Далибор Станковић, Ивана Златановић и Мирослав Сухи, Зденка Новчић и
Ненад Арсеновић; 17. новембра: Драгана Младеновић и Стефан Дрпа, Злата Станковић и Ђурица Ристић, Јелена Ковач и Стефан Заилац, Катарина Бјелопетровић и Шандор Ђерфи; 18. новембра: Данијела Радојковић и Јани Бисак, Светлана Ситник и Зоран Павлов, 22. новембра: Александра Будимлић и Даниел Ђерфи, Тања Ангелов и Роберт Корди Фехер, Катарина Главоњић и
Милош Вујовић, Александра Јовановић и Иван Пејаковић, Светлана Боснић и Радослав Адвигов.

УМРЛИ
7. новембра: Славица Станојевић (1962); 8. новембра: Светлана Илија (1931), Борка Салапура
(1950), Ангелина Симић (1939), Недељко Хинић (1937), Милева Марковић (1944); 9. новембра:
Сава Чока (1966), Лаза Стојић (1951), Марија Вулиновић (1929), Фезија Телећан (1955), Ђуро Самарџић (1934), Борка Бабин (1933); 10. новембра: Јелена Лукић (1944), Мирко Цветковић
(1956), Стојан Марковић (1934), Касем Љата (1930), Олга Степанов (1934), Загорка Журжуљ
(1939), Љиљана Митрески (1963); 11. новембра: Марија Ђуришић (1934), Милосава Вукомановић (1934), Мирослава Ердељан (1940), Ева Халупа (1931), Мирослав Милановић (1940); 12. новембра: Љубомир Стошић (1962), Сава Леу (1935), Вукосава Кличковић (1927), Милан Живојнов (1932), Ненад Думитру (1971); 13. новембра: Милена Савић (1933), Јелка Пејић (1935), Ковиљка Марковић (1947), Финка Васић (1930); 14. новембра: Радунка Петрић (1941), Миле Вранић (1946), Милица Шајн (1951), Драган Трајковски (1940); 15. новембра: Јано Томаш (1935),
Споменка Љубисављев (1948), Живојин Николић (1944), Радмила Јовановић (1955); 16. новембра: Данча Ристић (1953), Иванка Марић (1941), Миливоје Лисица (1939).

КОКТЕЛ

2
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4
5
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КОМБИНОВАНА УКРШТЕНИЦА
Код ове укрштенице треба открити положај црних поља и уцртати их у
лик. Описани су само појмови који се уписују усправно и у загради је
означен број црних поља у тој колони. Дат је попис појмова које треба
уписати водоравно.
Водоравно: АНКОНА, В, ВАГА, ВАР, ЕРАТО, ЕТУИ, ИНАРИ, Л, ЛИРА, МА,
МЕД, ОАЗА, ОЗНАКА, ОКТЕТ, РАСКОВНИК, СТАКЛЕНИК, ТА.
Усправно: 1. мерач јачине светлости (0), 2. планина у Србији – река у Црној Гори (1), 3. турски великаш – житељ многољудне азијске државе (1), 4.
јапански дворучни мач – изборна комисија (скр.) (1), 5. ознака за литар – на
онај начин – симбол кисеоника (2), 6. електрични (скр.) – град у Пољској (1),
7. степен на коме се нешто налази (мн.) – јапанска мера за површину (1), 8.
држава у Азији – старо трачко племе око Тимока (1), 9. део кокошје ноге (0).
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Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Понекад се понашате као да

те себе и своје реакције пре него
што урадите нешто непромишљено. Нећете постићи циљ, а ризикујете да много изгубите, не само
морално него и материјално. Немате довољно времена ни за себе, а камоли за партнера.

вам је живот велика слагалица и
да морате да га саставите из ситних комада. Често својим исхитреним одлукама натоварите себи још већи проблем на леђа.
Размишљајте о промени посла
или сопственом бизнису.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Потпуно сте у праву када верујете свом осећају да се битне и
повољне ствари дешавају на пољу ваше каријере или запослења. Покажите само мало више
такта и успећете. Излазите, дружите се, посећујте места где је
много света и упознаћете некога.

2

Током ове седмице постоји велика могућност за склапање
крупних послова, прилив новца
и изненадна дужа путовања. Утицајне особе ће вам пружити неопходну подршку. Више се дружите. Не ломите све преко колена,
није све онако како изгледа.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пазите се провокација. Изнервирани можете направити грешке које доводе у питање чак и
ваше запослење. Имајте стрпљења и остварићете оно што пожелите. Радите мало на својој вези:
будите нежни и потрудите се да
створите романтичну атмосферу.

Немојте превише журити док до
детаља не разрадите све опције.
Направите прави стратешки
план и процените шта добијате, а
шта губите. Приходи ће вам се
повећати. Љубавни жар вас и
даље држи и постоји могућност
да се распламса у велику ватру.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пружа вам се могућност изненад-

Ситуација је доведена до нае-

не веће зараде. Пре тога решите
несугласице са старијим члановима породице. Стабилизујте односе
како бисте могли да се концентришете на решавање пословних проблема. Леп период за почетак љубавне везе. Страсна седмица.

лектрисања. Само се смирите,
прикупљајте информације док не
дође ваших пет минута. Крајем
недеље све креће мирнијим током. Волите особу која је потпуна супротност вама. Покажите
јој ту љубав.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

3
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(19. 2 – 20. 3)

Није повољан период за ради-

Напокон вам се отвара послов-

калне преокрете на пословном
плану, било да сте приватник,
било да радите за другога. Не брзајте да не бисте направили неки
превид у документацији. Љубавни живот вам је на клацкалици.

но поље, без административних
и правних зачкољица, тако да
вам предстоји потписивање доброг уговора. Било шта да сте
радили нелегално, сада је време
да све то решите. Мислите на
особу коју сте недавно упознали.

СУДОКУ

ВОДОРАВНО: 1. имовина умрлог, оставина, 2. филипински шаховски
велемајстор (Еухенио) – дирек, греда (турц.), 3. уколико – име филмског глумца Марвина, 4. одерано, огуљено место, 5. ауто-ознака Пожаревца – отац од милоште, 6. град у Срему – стара јапанска престоница,
7. стуб у облику женске фигуре.
УСПРАВНО: 1. због тога – завештање, тестамент, 2. горске нимфе из
хеленске митологије – британски тенисер (Енди), 3. поза, положај тела
– жалост за покојником (стр.) – лична заменица, 4. мајстор за подешавање звука музичких инструмената – соли титанске киселине, 5. натечено место – име глумице Ђуричин.

1

планета да склопите дуготрајне и
исплативе послове. Не упуштајте
се у било који вид трачања. Током седмице је могућ мањи добитак. Познанство с помало особеном индивидуом донекле ће
вас иритирати. Страсна веза.

Бик

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

9

Користите повољан аспекат

Било би најпаметније да стиша-

ВЕНЧАНИ

Речи су састављене од следећих
слогова: А, ВРЕ, ВИЋ, ДА, ЗО, МИ,
ЛА, ЛЕК, ЛО, НА, ПО, ПРЕГ, СИ,
СИЋ, ТРА, ТРО, ХАЈ.
ВОДОРАВНО: 1. право име глумца
Пљаке Костића, 2. наша млада глумица (Тамара), 3. славни амерички
певач и глумац (Френк), 4. запрега
с три коња, 5. озледа, рана, 6. наш
бивши глумац (Петар).
Ако сте испуњаљку исправно решили, слова у осенченим пољима, читано степенасто по два слова, дају име и презиме младе панчевачке глумице (са слике), која
живи и ради у Београду.

1

Превише сте расејани и раздражљиви, а помало се бринете и
око тога да ли ћете остварити пословне планове. Мањи проблеми
правне природе решиће се пре но
што се надате. Смањите тензију у
разговору с партнером. Слободни
Овнови могу ући у нову везу.

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ

1

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
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РЕШЕЊА – Испуњаљка: Михајло, Алексић, Синатра, тропрег, повреда, Лазовић (коначно решење: Милена Предић). Комбинована укрштеница: стакленик, вага, лира, Ерато, вар, та, Анкона, л, Инари, б,
ознака, ма, мед, октет, етуи, оаза, расковник. Судоку: 826537194,
413698752, 975142368, 347856921, 682719435, 591423687,
758361249, 169284573, 234975816. Укрштени слогови: заоставштина, Торе, мертек, ако, Ли, одеротина, по, тата, Рума, Нара, каријатида.
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ПЕТНАЕСТИ ДЕЧЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ ОДРЖАН У ЈАБУЦИ

МАЛИ ЈУБИЛЕЈ У ЗНАКУ „МАЛОГ ПРИНЦА”
Чак и најизбирљивији поштоваоци „дасака које живот значе” тешко да би се отели позитивним импресијама да су се
протеклог викенда задесили у
јабучком Дому културе.
Без обзира на то што је реч о
мање-више првим корацима
којима су малишани загазили
у величанствени свет глуме, након неколико тренутака гледања било које од седам представа на овогодишњем Дечјем
позоришном фестивалу свако
је могао у потпуности да се
препусти магији театра.
Зато нимало не треба да чуди што је та јабучка манифестација у најбољем светлу прославила мали јубилеј – петнаесто извођење.
Овогодишњи, петнаести Дечји
позоришни фестивал у Јабуци,
ако ни због чега другог, остаће
упамћен по томе што је у два
дана протеклог викенда најмлађа и самим тим и најлепша публика, праћена својим
родитељима и родбином, могла одистински да ужива у седам изврсних представа.
Манифестацију је у суботу, 23.
новембра, као и увек, отворило
позориштанце „Мали принц”.
Овог пута је млађа група извела
представу „Уображенко и Звездана”, по урнебесном тексту Тодета Николетића. Малишани,
који су добрано напунили клупе
велике сале Дома културе „Кочо Рацин”, схватили су је више
него озбиљно, па су често ко-

ментарима и аплаузима бодрили принцезу Звездану (играла ју
је Ања Мутић) како би најзад
нашла свог принца.
Док је она „сјајила као батеријска лампа”, две виле (Јована Јовчић и Андреа Јаневски)
свим силама су настојале да
јој доведу правог кандидата, а
они су на „конкурс” стизали
из свих живописних крајева
бивше Југославије – од Милојка из Мале Крсне (Нађа Петровски), преко Црногорца Миљана (Мила Ристић), до Јовандеке из Босне (Милан Вујасиновић). Несрећна принцеза се
након тога толико разочарала
да је од вила захтевала да је
претворе у ружу, када ју је с

намером да је поједе напао
бумбар (Алекса Загорац), од
којег је у последњи час избављује принц из Војводине (Николина Трајчић).
Публика је срећан крај прославила дуготрајним аплаузима, а мали глумци дуго су јој
захваљивали дубоким наклонима.
Након краће паузе, када су
водитељке позвале целу салу
да им се придружи у игри, на
бини су убрзо летели јунаци из
света чуда Петра Пана, како и
носи назив комад који је уз
фантастичне костиме и одличну глуму одиграо сада већ прекаљени театар Словачког кул-

турно-просветног друштва „Ђетван” из Војловице.
Прво вече је завршено наступом чланова позоришта за
децу „Шарени сунцокрети”, који су своје умеће приказали
представом „Дан и ноћ”.

Наредног дана, у недељу, 24.
новембра, пред препуном салом
Дома културе први су наступили гости из Београда („Максимус арт”), који су одиграли комад под називом „Спаса досада” и све подигли на ноге.
Потом су бином загосподарили јабучки малишани. Уз
обиље аплауза најпре су ученици трећег разреда Основне

– Ово је за мене огромна сатисфакција, а срце ми је препуно када видим колико деце је
учествовало у раду нашег „Малог принца” свих ових година –
истакла је Вујасиновићева.
Након свега је директорка Дома културе Маријана Загорац
свима њима захвалила на великој помоћи при организацији
овог и претходних догађаја.

школе „Гоце Делчев”, учитељице Вере Спировски, глумили „Лакоме мечиће и лењог
мачка”; штићеници Дома за
ЛОМР „Срце у Јабуци” показали су „Ко се шета око света”, за
шта су завредели можда и највећу количину тапшања, да би
завесу на овогодишњи фестивал спустила старија група позориштанца „Мали принц” с
тематиком прикладном за њих
(„Зачарана принцеза”).
Вреди истаћи да је за целокупну драматургију у представама јабучког позоришта поново била задужена Драгана
Вујасиновић, која је, на крају,
позвала све садашње и некадашње чланове да изађу на бину
и поздраве публику, која им је
одговорила громогласним овацијама.

– Већ годинама радимо заједно с „Малим принцом”, како на приређивању фестивала, тако и на изради костима,
у чему нам највише помаже
Град. Покрајински секретаријат за културу нам је дао новац за пројекат „Разиграни окто бар”, у окви ру ко јег смо
пред ви де ли и по моћ на шој
позоришној групи. Нажалост,
овог пута нису нам дошли гости из Македоније. Разлог је
финансијске природе, па иако смо им уредно послали позивно писмо којим они конкуришу код својих фондова,
овог пута је изостао позитиван исход. И ми смо поново
добили сличан позив и из Тетова, али и наш одлазак завивела је директорка.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
ДРУЖЕЊЕ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ СКПД-а „ЂЕТВАН”

„Резанцова забава” за очување традиције
Секција везиља Словачког културно-просветног друштва „Ђетван” шести пут заредом приредила је дружење Словака из

целе Војводине, који су се у суботу, 24. новембра, окупили у
просторијама те организације.
Том приликом осмишљено је
дружење под називом „Резанцова забава”, а сам назив говори у прилог томе да је целовечерњи програм био у знаку традиционалног специјалитета по
којем су житељи Војловице словачке националне припадности надалеко познати.
Многобројним гостима из
више од десетак удружења из

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ковачице, Бачког Петровца,
Гложана, Падине, Хајдучице,
Јаношика и других места у којима живи поменути народ, као

и званицама из најближе околине, домаћини су најпре послужили чорбу с белим луком,
па такозване ваљушке с кромпиром, а потом су се на столовима лепо уређене сале нашли
резанци са сиром.
Након што су се већ видно
орасположени гости препустили чарима танцовања, словачких чардаша и друге музике
препуне ритма, међу којима и
песмама као што су „Војловица, Војловица, то је пекне место”, по повратку на њихова
удобна места чекали су их укусни домаћи колачи и за овакве
згоде неизбежни – слатки резанци с маком.
Пре још опуштенијег весеља, када су, поред словачких,

на репертоару биле и друге нумере, уприличен је и кратки
перформанс, а извлачени су и
добитници на томболи.
Председница секција везиља Ана Пањик рекла је да су
Војловчани, као део асоцијације словачких удружења, често одлазили на слична дружења, па су пре шест година и
они морали да одаберу нешто
карактеристично за њихово
место.
– Одлучили смо се за резанце и мислим да је то био пун
погодак, јер се Словакиње по
њима препознају. Нас петнаестак жена потрудило се да ово
дружење организујемо најбоље што можемо; сами смо све

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.

Дама из паба

резанци некад можда били сиротињска храна, а сада су на
неки начин постали тражени
специјалитет.
– Све чешће долазе људи из
Београда и разних других места, како би куповали овдашње
„шпеције” од теста. Мислим да
је то зато што су наши резанци
квалитетни и укусни. Е сад, неко воли овакве, неко онакве, а

Ова мешанка, која у себи има крви
ловачког пса, већ неколико месеци
спава у једном пабу у центру града.
Многи је знају из пролаза; понеко
је и помази или нахрани, али мало
њих зна да је ова лепојка стерилисана, чипована и вакцинисана.
Веома је дружељубива, а највише
воли да спава око ногу гостију локала. Будући да се ближи зима, било би добро да локал замени нечијим топлијим домом. Ко
год да је удоми, неће се покајати: друштвена је, разиграна и
што је најбитније – одана.
Све друге информације могу се добити на телефон 069/5767-577.

Малац
Овај малиша, који ће бити
средњег раста, остао је сам,
с обзиром на то да му је „бата” недавно удомљен. Добри људи су га избавили с
опасне улице и сада би, пред
наступајућу зиму, хтео да
се скући у неком топлом
кутку.
Као и сви штенци овог узраста, веома је активан и радознао, а неопходно му је само
мало нечије пажње, што ће узвратити десетоструко.

финансирали, наравно уз помоћ „Ђетвана”, а веома су нам
помогли и наши мушки чланови – изјавила је Ана Пањик.
Један од њих, Миша Чријепо, надовезао се речима да су

ја сам, рецимо, највише за ваљушке с кромпиром и слатке с
маком, који се кувају читавих
дванаест сати – објаснио је Чријепо.

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

ДИНАМО НЕ ПРЕПУШТА ТРОН
Пала
и Металопластика
Историјски успех

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДАЉИНСКОМ
ЈАХАЊУ

КРЕМЕН НАЈБОЉИ У ДРЖАВИ
У Панчеву је у суботу, 24. новембра, одржано треће коло
Отвореног првенства Србије
у даљинском јахању. Организатор овог такмичења, на којем су учесници у три кола
сакупљали бодове јашући на
дистанцама од 20 до 80 километара, био је Коњички
клуб Кремен.
Даљинско јахање је једна
од најзахтевнијих дисциплина коњичког спорта, слична
маратону, у којој јахач и коњ
треба да савладају дуге стазе
за што краће време, уз обавезне ветеринарске контроле на
сваких 20, 30 и 40 километара, у зависности од дужине
трке.
КК Кремен је ове године
промовисао младе наде коњичког спорта у категоријама деце и јуниора, а оне су
свакако оправдале указано
поверење и оствариле су одличне резултате.
У категорији деце прво место освојила је Марија Шајин с коњем Верон, друга је
била Ива Божичковић с гр-

лом Видра, а треће место на
првенству државе припало је
Јелени Станковић, која је јахала на Грифону. Наше суграђанке су биле одличне и у
категорији јуниора. Ања Андрић је с Минардијем одбранила титулу државног првака освојену прошле године, а
друго место припало је Данијели Стојановић и грлу Вук.
Данијели је ово било прво
такмичење, а она је добила
тренутно најбољег коња у Србији, актуелног шампиона у
даљинском јахању, који је с
лакоћом савладао стазу.
У категорији сениора треће место на Отвореном првенству Србије освојила је
Ива Миоч, која је јахала на
коњу Север.
Тако је КК Кремен успешно завршио сезону такмичења и потврдио апсолутну
доминацију у дисциплини даљинског јахања. У екипној
конкуренцији на првенству
државе Панчевци су освојили титулу шампиона.

Дерби јесење сезоне у Суперлиги за рукометаше одигран је
прошлог викенда у нашем граду. У Хали спортова на Стрелишту снаге су одмерили тренутно најбољи српски тимови
– лидер из Панчева, који је у
утакмицу ушао с максималним
учинком у првих осам кола, и
другопласирана, непоражена
екипа из Шапца, која је до суботњег дуела имала скор од седам победа и једног ремија.
Био је то меч за све рукометне сладокусце, прави спектакл
у игри с лепљивом лоптом. Гледаоци који су панчевачки „храм
спорта” испунили готово до последњег места, јачи рукометни
дуел у Србији тренутно нису
могли да виде. Шапчани су у
наш град дошли са жељом да
начине изненађење, да сломе
„жуто-црне” и нанесу им први
пораз у шампионату. Ипак, за
тако нешто мораће да сачекају
неку другу прилику. Бранко Радановић и његови саиграчи у
овом тренутку су далеко моћнији тим: Динамо–Металопластика 32:27 (15:11).
Дерби је жестоко почео. Све
је прштало на терену, а момци
из оба састава ушли су у дуел с
великом жељом за победом.
Гости су први повели (0:1), али
су Костадиновић, Пилиповић
и Стојановић брзо „сложили
коцкице”, па је Динамо у осмом
минуту имао три гола „вишка”
(5:2). Металопластика је успела још да изједначи на 7:7 и
8:8, а онда је чета тренера Ивана Петковића поново загосподарила ситуацијом на терену,
па је головима Милошевића,
Димитријевића и Костадиновића „превела” утакмицу, а њена предност више ниједног тренутка није била угрожена. У

финишу првог дела утакмице
разгоропадио се и Ненад Вучковић, који је са два ефектна
гола потпуно нокаутирао Шапчане.
Неколико секунди на почетку другог полувремена Динамо је због искључења имао чак
три играча мање на терену, али

– Испоштовали смо готово
све договоре из свлачионице.
Знали смо какав квалитет поседује Металопластика, али добро смо се припремили за меч.
Још једном се показало да не
постоји стар или млад играч,
већ само добар или лош. Исказали смо велику жељу за побе-

– Честитам момцима. Још
једном су били на висини задатка. Металопластика је сјајан млад и брз тим, али ми смо
показали да смо у овом моменту ипак бољи. Хвала публици
на фантастичној подршци, али
момци су заслужили тако нешто. Идемо даље, покушаћемо

гостима ни то није помогло. У
46. минуту Радовановић је сјајном интервенцијом на голу измамио овације публике, а још
громогласнији аплаузи запарали су небо над Стрелиштем када је Ми лен ко вић по сти гао
ефектан погодак за 23:18. Победник се ниједног тренутка
није доводио у питање, јер су
момци у жуто-црним дресовима изгарали за сваку лопту.
Још једном је бриљирао голман Динама Дејан Златановић,
а као и у свим утакмицама до
сада, читава одбрамбена линија тима функционисала је као
сат и потпуно је неутралисала
одличне нападаче Металопластике.

дом, играли с пуно емоција и
заслужено смо добили овај дерби. Похвалио бих све саиграче
и стручни штаб тима. Атмосфера у екипи је заиста фантастична – рекао је Ненад Вучковић, дугогодишњи интернационалац у немачкој Бундеслиги, а сада једна од ударних
игала „жуто-црних”.
Динамо је играо у саставу:
Милошевић (шест голова), Пилиповић (три), Радановић, Стојановић (два), Димитријевић
(три), Савић, Јездимировић, Јовановић, Павловић (један), Златановић, Дистол, Миленковић
(три), Баруџић (три), Костадиновић (шест), Вучковић (пет
голова) и Радовановић.

да наставимо серију победа и
да уђемо у рукометну историју
– истакао је Иван Петковић,
шеф стручног штаба Динама.
Панчевачки „жуто-црни” су
досадашњим учинком од девет
победа из девет утакмица већ
заслужили место у рукометним
алманасима. Победом над Металопластиком изједначили су
скор Пар ти за на из се зо не
2011/2012, а уко ли ко бу ду
остварили и десети тријумф,
постаће први клуб у нашој земљи коме је то пошло за руком. Наредног викенда Динамо поново игра на свом терену.
У госте му долази Мокра гора
из Зубиног Потока са Косова и
Метохије.

ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У ФУЛ-КОНТАКТУ

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ „КУП ПАНЧЕВА”

ОСАМ БОРАЦА – СЕДАМ ТРОФЕЈА

ТРАДИЦИЈА ЗА ПОШТОВАЊЕ

Чланови КБК-а Српска Спарта из нашег града, које је
предводио њихов тренер Огњен Дра го је рац, има ли су
много успеха прошлог викенда на отвореном првенству
Бе о гра да у фул-кон так ту.

Осам такмичара освојило је
седам трофеја.
Лазар Букумирић, Никола
Крстевски и Михајло Петковић окитили су се најсјајнијим одличјима. Марјан Вулин је зарадио сребро, а бронзане медаље су заслужили
Алекса Абрамовић, Огњен Делалов и Никола Димић.
– Презадовољан сам успехом. Честитам момцима, пре
свега на преданом раду на тре-

нинзима, потом и на овим
трофејима. После победа у
квалификацијама Никола Крстевски и Марјан Вулин нашли су се у финалу исте категорије, али два клупска друга
су бацала новчић, како би сре-

ћа одлучила о томе коме ће
припасти златно одличје. Овог
пута је Никола имао више среће. То је само још један доказ
каква атмосфера влада у нашем клубу. Уз тежак рад на
тренинзима, негујемо другарство и узајамно поштовање –
рекао је тренер КБК-а Српска
Спарта Огњен Драгојерац.
Не треба сумњати да добре
резултате од ових младића
тек треба очекивати.

ПК Динамо одличан
организатор
Скоро 500 учесника
Традиционални, 22. међународни митинг у пливању под
називом „Куп Панчева” одржан је у суботу, 24. новембра,
на затвореном базену СРЦ-а
„Стрелиште”. На такмичењу које је организовао ПК Динамо
учествовало је 477 пливачица
и пливача из 25 клубова из:
БиХ, Румуније, Словеније и Србије. Са 29 медаља, Пливачки
клуб Динамо је заузео седмо
место у укупном пласману.
У надметању седмогодишњака Вук Самарџија је зарадио
бронзу на 50 м леђно. Код осмогодишњака је најуспешнији био
Лазар Станчул, који је заслужио награду за најбољег у својој категорији. Он је тријумфовао на 50 м леђно, 50 м прсно и 100 м мешовито, а на 50
м краул је други стигао на циљ.
Сјајна је била и Срна Милутиновић, која је победила на 50
м леђно и 50 м делфин. Сребрне медаље је освојила на 50
м краул и 100 м мешовито, а
бронзу на 50 м прсно. Бронзане медаље су освојили и Милош Милосављевић (50 м леђно), Петар Милановић (50 м
прсно) и Михајло Мандарић
(100 м мешовито).
Андреа Пољак је била трећа
на 50 м леђно у групи пливачица од девет година. У конкуренцији десетогодишњака у тр-

кама на 50 м прсно Мартин
Ћирковић је зарадио сребро, а
Јана Обрадовић је заслужила

бронзу. Виктор и Андреа Нађ
су такође освојили бронзана
одличја, али у надметању пли-

вача од једанаест година, и то
у тркама на 100 м леђно и 100
м прсно. Три сребрне медаље
зарадио је Петар Ранковић у
конкуренцији учесника од дванаест година, и то на 100 и 400
м краул и 100 м мешовито, док
је на 100 м прсно био трећи.
Лазар Антонијевић је заслужио
бронзе на 100 и 400 м краул.
Одлични су били и тринаестогодишњаци. Катарина Белић је била најбржа у трци на
100 м прсно, а на 100 м мешовито освојила је бронзу. Јелена Врховац је била друга на
100 м делфин, а Теодора Нагуловић трећа на 100 м леђно.
У дисциплини 8 x 50 м прсно
Пливачки клуб Динамо освојио је сребрну медаљу.

ЈО ВА НА И МИ ЛОШ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ
Запажени на „Купу Панчева” били су и чланови ПК-а Спарта
из нашег града.
Најуспешнији су били Јована Богдановић, која је проглашена за најбољу такмичарку у апсолутној категорији, и Милош
Михајловић, који тријумфовао у меморијалној трци „Золтан
Апро” на 100 м краул.
Јована Богдановић је била најбржа у тркама на 100 м прсно и 200 м краул. У групи пливачица од шеснаест година
бриљирала је Ања Јакимовски, па се окитила са чак четири
златна одличја. Победила је у тркама на 100 м делфин, 100
и 400 м краул и 100 м мешовито.
Једанаестогодишња Дуња Стоев заслужила је бронзу на
400 м краул, док се Михајло Лазић у групи осмогодишњака
окитио са два злата. Био је најбржи у тркама на 50 м краул и
50 м делфин.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

СУПЕР ВЕТЕРАНИ

„ДИЗЕЛКА” ГАЗДУЈЕ БАНАТОМ

Сремска Митровица је недавно била организатор државног
првенства у пливању за ветеране. Чланови ПК-а Спарта,
које је предводио тренер Ненад Јовић, постигли су одличне резултате.
Милош Спасић је пливао у
групи такмичара од 35 до 39
година и освојио је златне ме-

да ље на 50 и 400 м кра ул.
Здравку Радићу, који се надметао у групи пливача од 50
до 54 године, припала су сребрна одличја на 50 и 100 м
краул. Илона Крстић Апро је у
истој старосној конкуренцији
пливачица победила на 100 м
мешовито, док је на 50 м леђно била друга. Магда Ђерфи је
победила на 50 м краул и 50 м
леђно. Гордана Крстић је у категорији такмичарки од 55 до
59 година освојила три златне
медаље: на 50 м леђно, 50 м
краул и 100 м мешовито.
Ме шо ви та шта фе та ПК-а
Спарта у трци на 4 x 50 м краул освојила је најсјајније одличје. Пливали су: Милош Спасић, Здравко Радић, Гордана
Крстић и Магда Ђерфи.

НОВЕ МЕДАЉЕ

Победа за крај јесени

СЈАЈНИ НОВАКОВИЋ
Од прошлог викенда нове медаље красе већ богату ризницу
трофеја Џудо клуба Јединство
из Качарева.

Петар Новаковић се у суботу, 24. новембра, надметао на
турниру у Новом Саду, где је
освојио сребрно одличје.
Већ сутрадан овај талентовани борац учествовао је на
такмичењу у Чачку. Радио је
три меча и сва три је добио врло убедљиво – два ипоном, а
један вазаријем.

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО
субота, 16 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Карловци: ПАРТИЗАН – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – МОКРА ГОРА
петак, 20.30
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Рума: СЛОВЕН – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО
мушкарци
Ј. Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО – Б. КАРЛОВАЦ
недеља, 20 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Нови Сад: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
знали смо све то, па смо се добро припремили за меч. Одиграли смо праву такмичарску
утакмицу и на најлепши начин
завршили јесењи део сезоне. Сви
у клубу смо презадовољни. Направили смо озбиљан резултат
сакупивши 30 бодова. Можда
смо могли и више, али пад форме средином првенства учинио
је своје. Ипак, брзо смо се вратили у ритам и на крају остварили значајан успех. На пролеће ћемо радити мирније, без трзавица. У четвртак, 29. новембра, првотимци су одрадили последњи тренинг, а сада ћемо се
посветити развојном програму

с младим играчима. Наставак
шампионата заказан је за март
наредне године – рекао је тренер „дизелке” Горан Мрђа.
Прошле суботе, 24. новембра, баш када су првотимци
гостовали у Новом Саду, први
човек Железничара Зоран Наун ко вић до че ки вао је го сте
другим поводом. Наиме, тог
дана свечано је обележена и
клупска слава – Свети Стефан
Дечански, у народу позната и
као Мра тин дан. Фуд бал ски
клуб Железничар је своју славу установио пре две године,
када је гостовао на Косову и
Метохији код својих пријате-

ља у Грачаници и том приликом посетио манастир Високе
Дечане. Прослави су, поред
градских челника, присуствовали и бројни пријатељи клуба, навијачи, а по повратку из
Новог Сада придружили су им
се и играчи.
Поред тога што је током ове
јесени остварио завидан скор
од девет победа, три ремија и
само пет пораза, Железничар
је пласманом на пето место
показао да је у овом тренутку
најбољи фудбалски колектив у
Банату, јер су иза њега остали
сви други клубови из нашег
региона.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК
петак, 18 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – АКАДЕМИК
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Опово: ОПОВО–МЛАДОСТ
Рума: РУ КОШ – ЈЕДИНСТВО
Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО

Фудбал
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–ЈУГОСЛАВИЈА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–БОРАЦ
Избиште: ПОЛЕТ–СЛОГА

Прошлонедељни
резултати
Одбојка

У Будисави је прошлог викенда одржан карате турнир на
којем се надметало преко 300
младих бораца из целе Србије.

Много успеха на том такмичењу имали су и чланови КК-а
Младост.
Сребрне медаље су освојили
Гићунц Хаћик, Страхиња Рогић и Милош Милутиновић, а
бронзама су се окитили: Дуња
Јовановић, Нађа Стевановић,
Тамара Гавриловић, Маша Бирка, Филип Вујиновић, Лука Костић, Страхиња Стојановић и
Милош Милутиновић.

Овог викенда
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА
субота, 19 сати

Обележена клупска
слава
Спуштена је завеса на јесењи
део шампионата у Српској лиги група „Војводина”. Фудбалери Железничара су и у последњем колу показали због
чега су за многе најпријатније
изненађење у првенству. Данило Ковачевић и његови саиграчи су се прошлог викенда уздигнутих руку вратили и с гостовања у Новом Саду: Црвена
звезда – Железничар 0:1 (0:0).
Популарна „дизелка” из Панчева одлично је започела овај
дуел. Сви њени играчи јако су
желели победу, а већ у првих
двадесетак минута утакмице
имали су две озбиљне прилике
да савладају голмана домаћег
тима. Ипак, на одмор се отишло без погодака.
У дру гом по лу вре ме ну су
момци које предводи тренер
Горан Мрђа заиграли још агилније, а њихова упорност се исплатила у 53. минуту, када је
Георгије Јанкулов послао лопту на право место – иза леђа
голмана Црвене звезде. Био је
то и једини погодак на утакмици, који је Железничару донео
нова три бода и учврстио га у
горњем делу табеле, међу пет
најуспешнијих клубова у лиги.
– Тешки услови за игру. Терен у Новом Саду је краћи него
обично, веома је нераван. Ипак,

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ШАМПИОНКЕ СТИЖУ НА СТРЕЛИШТЕ
Утакмицама десетог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Суперлиги за одбојкашице. После
гостовања на Убу и освајања једног бода пред панчевачким „лавицама” је било ново велико
искушење. Девојке које предводи тренер Никола Јерковић
путовале су у Обреновац, где су
одме ри ле снаге с дома ћим
ТЕНТ-ом, екипом за коју су пре
почетка првенства многи одбојкашки стручњаци тврдили да
ће бити међу главним кандидатима за највиши пласман.
Иако су храбро и одважно
започеле дуел у Обреновцу, „лавице” нису успеле да начине
изненађење: ТЕНТ–Динамо 3:1,
по сетовима: 16:25, 25:16, 25:19
и 25:15.
Екипа из нашег града ће свакако своју шансу за опстанак у
елити тражити међу себи равнијим ривалима, али све навијаче Динама може да охрабрује
чињеница да „лавице” из кола у
коло играју боље, постају храбрије и одлучније и не предају
се унапред пред реномираним
противницима.
Тако је било и у Обреновцу, у
утакмици коју је обележио и повратак Јелене Петров, дугогодишње играчице Динама и некадашње најбоље спортисткиње
града Панчева, у матични клуб.
Јелена је одлично одрадила посао на месту либера, сјајне су
биле и Сара Павловић и Милица Шорак, које су освојиле осамнаест односно шеснаест поена,
али то у суботу увече није било
довољно да би се у Обреновцу
догодило изненађење.
После пораза у Нишу одбојкаши Борца из Старчева вратили су се на победнички колосек
у шампионату Прве лиге. Мом-

Стране припремио

Александар
Живковић

ци које предводи тренер Душан
Јовић прошлог викенда су се
уздигнутих руку вратили из Младеновца, где су релативно лако,

без великих притисака, савладали истоимени домаћи тим:
Младеновац–Борац 0:3, по сетовима 17:25, 19:25 и 15:25.

Као што и резултати сетова
показују, Бојан Познић, Давор
Милошевић, Саша Рајковић, Немања Дукић, Немања Милетић,
Милан Зиндовић и остали момци у редовима Борца нису имали великих проблема како би
остварили максималан тријумф
и освојили нова три бода.
Своје навијаче још једном су
обрадовале и девојке које наступају за Одбојку 013. Играчице које предводи тренер Владимир Јованчић оствариле су и
другу првенствену победу у Другој лиги „Север”.
Прошлог викенда у Хали спортова на Стрелишту савладале су
Волејстарс после праве одбојкашке драме. Гошће су водиле
с 0:2 у сетовима, имале су велику предност и у трећем делу
утакмице, па када се чинило да
ће остварити максималну победу, Панчевке су кренуле на
све или ништа... Одбојка 013 –
Волејстарс 3:2, по сетовима
16:25, 19:25, 27:25, 25:18 и 15:9.
Наредног викенда Панчевке гостују у Сремским Карловцима.

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

СУПЕРЛИГА
жене
Обреновац: ТЕНТ–ДИНАМО

3:1

ПРВА ЛИГА
Младеновац: МЛАДЕНОВАЦ–БОРАЦ

0:3

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

3:2

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА 32:27
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ОРК БЕОГРАД 19:26
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Фекетић: ЈАДРАН–ДОЛОВО
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–ДОЛОВО

27:24

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – МЕТАЛАЦ

33:33

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОБОДА

83:82

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС

91:75

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ–РАДНИЧКИ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПИНК
Панчево: ДИНАМО–ОПОВО

67:78
96:81
88:69

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Нови Сад: Ц. ЗВЕЗДА – ЖЕЛЕЗНИЧАР

0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. В. Село: КОЗАРА–МЛАДОСТ

2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА
Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (Ц)
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СТРЕЛА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–РАДНИЧКИ
Селеуш: ВОЈВОДИНА–СЛОГА

2:0
6:1
0:2
0:2
0:1

ЗЛАТА ЗА ИВУ И АЛЕКСУ
У Сремској Митровици је прошлог викенда одржано треће
коло Лиге пионира Војводине,
а боје Стрељачке дружине „Панчево 1813” бранило је шест
стрелаца.
Екипа пионирки из нашег града освојила је друго место и нових осам бодова за финале, док
је тим пионира заузео четврто
место, зарадивши пет бодова.
Појединачно надметање пионира донело је убедљив тријумф Алексе Ракоњца. Он је
упуцао 185 кругова, па је тако
учврстио прво место на збирној табели после три кола. Наступили су и Огњен Лукић и
Огњен Бунчић.

35:28

ШАХОВСКИ КУТАК

Gunn
8
7
6
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3

Код пионирки је прво место
освојила Ива Ракоњац, са 178
кругова, док је треће место с
једним кругом мање заузела Теодора Кондић. Учествовала је
и Тамара Станковић (101 круг).
У исто време у Смедереву је

одржан велики међународни
турнир за млађе категорије. Четрнаестогодишњи Алекса Ракоњац заузео је 23. место с 584,2
круга у гађању из стандардне
ваздушне пушке у конкуренцији кадета до шеснаест година.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сф4)
Избор Р. Радојевић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ДРАМА СА СРЕЋНИМ КРАЈЕМ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Смиљанић донео победу
Тамишу у последњој
секунди
У петак против Спартака
Драма. Онаква какву само кошарка
може да приреди. Ваљда је и због тога називају краљицом игара. Било је
неизвесно до самог краја, победник
се није знао до последње секунде...
Баш такав меч одигран је прошле суботе у Хали спортова на Стрелишту у
оквиру осмог кола Кошаркашке лиге
Србије, када је у нашем граду гостовао одлични састав из Ужица. Била је
то једна од најбољих утакмица ове
сезоне, са срећним крајем за домаћи
тим: Тамиш–Слобода 83:82, по четвртинама: 19:17, 17:23, 25:18 и 22:24.
Момци тренера Бојана Јовичића
сјајно су започели овај дуел. У фуриозном налету брзо су направили „вишак” од десет поена (14:4), највише
захваљујући „тројкама” Бојана Крстовића, али и фантастичној игри у одбрани. Ипак, како је време одмицало, Ужичани су заиграли ангажованије, успели су да се стабилизују, па
су на крају првог дела утакмице имали „минус” од само два поена.
Прави кошаркашки рат виђен је у
другој четвртини. Слобода је брзо повела (21:22), али онда је Алекса Илкић два пута изашао као победник у
дуелу с Ловетом, Јековић је убацио
„тројку”, закуцавањем је поентирао
капитен Кнежевић... Тамиш је повео
са 28:22 после соло продора плејмејкера Илкића, али онда је Слобода узвратила истом мером, па је на одмор
отишла с предношћу од четири поена (36:40).
Друго полувреме је почело у знаку
сјајног Стефана Митровића, који је
са две „тројке” умногоме допринео да
Тамиш поврати вођство, а чврста одбрана домаћег тима одбијала је готово све нападе Ужичана. Разиграо се и
Торњански, а потом је и Смиљанић,
када је већ истицало време за напад
Тамиша, убацио „тројку” из „корнера”...
Уследила је одлучујућа четвртина.
И кошарка за сладокусце. Гости су
заиграли као у трансу, па су на нешто
мање од шест минута до краја имали

Црвено
Човек себе тражи, али и рађа.
Био црн или бео.
Леп себи или другима.
Кад виче: хеј, у праву си!
Или, у контри – стани мало...
Стамен као кућа, или пољуљан...
Човек је. И кад је офарбан у зелено.
Или црвено.

и највећу предност (65:74). Момци
из Тамиша нису се предавали. Успели су да изједначе на 74:74 два минута пре краја утакмице, поентирали су
и гости (74:76), а онда је Крстовић,
неколико секунди касније, постигао
још једну „тројку” за велико одушевљење на трибини (77:76). Двадесет
секунди пре краја Смиљанић је био
прецизан с пенала, Тамиш је повео
са 81:80, а потом је Слобода узвратила на невероватан начин. Трајковић
је из самог ћошка терена, већ у паду,
преко бројних руку, погодио за предност свог тима – 81:82. Тамишу је за
последњи напад преостало само 2,7
секунди... Организована је одлична
акција домаћег тима, лопта је у великој гужви дошла до Ивана Смиљанића, који је израстао у хероја утакмице. Рука му није задрхтала и лако је
постигао одлучујући кош, који је изазвао прави делиријум у Хали спортова на Стрелишту...
– Јако важна победа за наш тим.
Коначно смо ушли у низ победа. Играли смо на махове. У другом полувремену је све прштало на терену, али
победа је најважнија – истакао је херој утакмице Иван Смиљанић.

Најефикаснији у редовима панчевачког тима био је Душан Кнежевић
са 18 поена, Бојан Крстовић је постигао 15, Иван Смиљанић 13, а Стефан
Митровић 12 поена. Двоцифрен учинак имао је и Александар Торњански,
који је десет пута био прецизан.
– Слобода је одиграла одличну утакмицу. Њена спољна линија задавала
нам је велике проблеме. Не би било
незаслужено ни да су гости славили.
Исекла нас је повреда Митровића, јер
је он почетком другог полувремена
био најрасположенији за игру. На девет разлике за Ужичане кренули смо
на све или ништа. То је кошарка, много леп спорт, зато је и зову краљица
игара. Сада нам се вратило за Бановце, где смо на идентичан начин и са
истим резултатом изгубили утакмицу – рекао је тренер Тамиша Бојан
Јовичић.
Већ у уторак, 27. новембра, тим из
нашег града гостовао је на Златибору, а у петак, 30. новембра, пред својим навијачима играће против Спартака из Суботице.
А. Живковић

Разбацано
Мрдаш се. Јер си жив.
И, ако си праволинијски тип, животариш екстра.
Упадаш у групе, па се осећаш разбацано.
Заборављајући да се на острвима, празним клупама, увек
можеш наћи сам.
Мада на њима, ако си то заслужио, ниси усамљен.
Имаш своје људе.
Који су поред тебе и када их не видиш.

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ ЏУДИСТА

КЛИНЦИ ДОБРИ И У НОВОМ САДУ
У Новом Саду је прошлог викенда
одржан међународни турнир у џуду
под називом „Куп Војводине”, на коме су одличне резултате остварили и
наши мали суграђани.
ЏК Динамо је представљало 11 бораца, међу којима су најуспешнији
били Урош Ђуришић, Ђорђе Јакимовски и Филип Француз, који су освојили златне медаље. Сребром су се окитили Никола Митић и Милош Стојановић, а бронзе су зарадили Филип

Добијање

Ћирић, Владимир Богдановски и Огњен Ђуришић.
Запажени су били и џудисти ЏК-а
Панчево, које су предводили тренери

Марко Атанасов и Дарко Васиљевић.
Михајло Вуковић је освојио сребрну, а Ма те ја Ка ли нић брон за ну
медаљу.
А. Ж.

Ако ти неко каже да имаш равну линију пред собом – лупета.
Дрзне ли се да ти импутира да на нешто не можеш да утичеш
– греши.
Ипак, пут је то, непредвидив је, понекад завија.
Важно је да останеш исправан.
Усправан. Тако добијаш.
Као двестагодишња секвоја.
Која се, без обзира на све, грана.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Анђела
Кркобабић,
гимназијалка:

Викторија
Алексић,
гимназијалка:

– За викенд ћу
учити географију и
одвојићу време да
гледам своју
омиљену серију
„Famous in Love”.

– Углавном ћу
учити, јер желим да
поправим оцене. Увече
ћу ићи на прославу
осамнаестог рођендана, где ћу време
провести са својим
друштвом.

Филип Митић,
гимназијалац:
– Сигурно ћу учити
нешто за следећу недељу,
а имаћу и утакмицу
у Новом Саду.
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