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ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Број 4728, година CXLIX

Могу ли се опасни
пси чувати у граду?

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 1. СЕПТЕМБРА 2017.
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НЕМА КРАЈА ОДЛАСЦИМА ИЗ СРБИЈЕ
Непроцењиве штете због
трајног исељења из наше
земље
Највећи губитак имамо
због тога што нас
напуштају факултетски
образовани млади људи
Од 2005. године, када је из Србије
отишло око 31.000 људи, број оних
који нас напуштају у потрази за
бољим животом и одлазе преко границе из године у годину расте. Пре
десет година их је било 54.000, а прошле године најмање 60.000. Због тога
на листи од 50 земаља с највећим
бројем економских миграната Србија заузима тридесето место – објавила је ових дана Организација за економску сарадњу и развој (OECD).
Највећи број грађана Србије (њих
22.000) заменио је нашу туробну свакодневицу пословима за бољу плату у
Немачкој, а највише забрињава то
што 15 одсто оних који су неповратно отишли из наше земље има
факултетске дипломе. Губитак за
нашу државу због тога је немерљив, а
корист за земље у којима сада живе
бивши грађани Србије непроцењива
је, јер су без улагања добили високообразоване стручњаке.
Светски економски форум објавио
је ових дана да је Србија претпоследња на листи од 138 земаља по успешности да врати и привуче своје
таленте који су отишли у иностранство ради стицања факултетске
дипломе.
Поједини медији ових дана су пренели изјаву демографа Биљане Спасић да наша земља улаже огроман
новац у школовање младих, а да они
онда одлазе јер овде немају шансе да

се запосле. Према њеним речима, не
треба да изненађује то што они
масовно пакују кофере и, уместо да
јачају нашу економију, помажу туђе.
Према њеним речима, они подижу
интелектуални ниво другим народима, који у њихово школовање нису
уложили ниједан евро, а најдраматичнија ситуација је у здравству.
– Будући лекари улажу велике
напоре да код нас заврше факултете
и специјализације, а после их нико
не позива да почну да раде. Болнице
и клинички центри су нам недовољно опремљени савременом опремом,
а плате медицинског кадра су ниске.
Наше медицинске сестре и лекари
масовно одлазе у иностранство, јер
су тамо бољи услови рада и боље плате – изјавила је Спасићева.

У таквој ситуацији је за поштовање
одлука наше суграђанке Тамаре
Обрадовић. Она се ових дана вратила
из Москве, где је докторирала на
Државном универзитету за финансије, који у руској престоници спада
међу најелитније високошколске
институције.
Током студирања у Москви била
је стипендиста те школе, што доказује да су Руси запазили њен таленат. Најпре је завршила основне и
мастер студије на тему европских
интеграција, јавне управе и администрације, а школовање је круниса ла док то ри ра њем. Захва љу ју ћи
томе могла је да се без икаквих
проблема и неизвесности запосли у
Москви, али је одлучила да се врати у Србију. Поводом тога интер-

вјуисао ју је руски интернет портал
„Спутњик”.
– Није у Србији толико лоше и није
немогуће направити нешто добро.
Ако би држава урадила нешто да
помогне високообразованим стручњацима, ако би им дала неке субвенције, уколико би им омогућила да
имају олакшице при запошљавању, то
би било сјајно. С друге стране, ако сте
већ завршили неку високу школу у
иностранству и ако сте образован и
интелигентан млад човек, заиста
верујем да можете наћи начин да то
примените. Нигде у свету вас не дочека ниједна држава која каже: хајде,
дођите, ево ми ћемо вам дати све, а
ви треба само да радите и ми ћемо
бити јако захвални што сте дошли да
радите – изјавила је Тамара.
Она је нагласила да наша држава
треба да поједностави, скрати и убрза нострификацију факултетских
диплома из иностранства, јер се на
завршетак тог административног
процеса још увек дуго чека. Осим
тога, према њеним речима, било би
лепо и када би надлежни у нашој
држави саслушали младе који су
дипломирали у иностранству када
они дођу с неким конструктивним
предлозима. Међутим, није добро то
што нису искорењени корупција и
страначко запошљавање, јер то
одвраћа наше држављане који су
дипломирали у иностранству од
одлуке да се врате у нашу земљу.
На питање новинара шта сада очекује, она је рекла како се нада да ће
добити шансу да својим знањем
помогне нашој држави.
– Што се будућности тиче, ја сам
оптимиста. Видећемо, обећали су
промене и запошљавање људи од
струке. На њима је да то обећање
испуне – изјавила је Тамара.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Бум! Ура! Срећно!
Темпо одржавања седница Градског већа и Скупштине града што је сама
успоставила владајућа већина, који морају да прате и представници опозиције, прети да изазове експлозију панчевачке демократије!
Елем, пошто је на претходном заседању опозиција пробуђена, сада би
требало да се разгоропади – у истом дану одвијаће се две скупштинске
седнице. Бум!

***
Наравно да су и одборничка и здравствена питања изузетно важна. Али
не могу да се пореде с важношћу датума који носи ово издање нашег
листа – 1. септембром.
Јер, сви знају, тог дана почиње нова школска година. Узбуђење ученика старијих разреда свакако је на нивоу, а оно ђака првака – ни са чим
на планети не може се поредити!
Зато, децо која крећете у школу, и ви, њихови родитељи, срећно! Прегршт нових знања, другарстава и симпатија – то вам желимо.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

***
Панчево је у домаћим оквирима, па и шире, препознато као центар
„тешког дисања”. Из бројних „видљивих” и „осећајних” разлога. Неки од
њих су нас запахнули последњих дана и недеља.
Рецимо, знате ли да муке с главобољом, сужењем и пецкањем очију и
томе слично могу да буду последица (поред проблема проузрокованих
конзумирањем алкохола и других опијата) алергијских напада, посебно
током августа и септембра, услед цветања опаког корова амброзије? Ух,
боље то него оно из заграде...
Ђавола боље! Резултати мерења до којих је дошао Завод за јавно здравље показују да су суграђанке и суграђани изложени високим концентрацијама полена ове алергијске биљке и да одређеним групама људи и те
како може бити угрожено здравље. Подсетник за упознате и упутство за
неупућене: амброзија је једногодишња зељаста биљка која нарасте од једног метра до метра и по. Захваљујући великој прилагодљивости, она
настањује различита станишта, а посебно је распрострањена у Војводини.
Полен те биљке регистрован је као један од најзначајнијих природних
алергена који се могу наћи у ваздуху. Код сваког петог човека изазива
алергијске реакције, попут бронхитиса, конјунктивитиса, дерматитиса,
поленске кијавице... У случају дуготрајног и вишегодишњег излагања
високим концентрацијама један део људске популације оболева од хроничног бронхитиса и бронхијалне астме. Законским актима је јасно прописано да су правна и физичка лица у обавези да на земљишту које је у
њиховом власништву предузимају мере за сузбијање амброзије. То могу
урадити сами или уз асистенцију јавног комуналног предузећа.
Итд. Али то су описи последица излагању и формалноправне регулативе. Каква је панчевачка свакодневица?
Било је покушаја да се на подручју нашег града, у сарадњи с другим
локaлним самоуправама и уз подршку ЕУ, ова опака биљка сузбије.
Међутим, како то обично бива у Србији, када се пројекат свео на то да
локалне самоуправе треба да одрже систем заштите од полена амброзије изграђен новцем европских пореских обвезника, све се срушило,
тако да се и ове године Панчевке и Панчевци муче, нарочито они осетљивији.
Да нам не би било само толико добро, потрудиле су се фабрике у
јужној зони: концентрације укупних угљоводоника неметанског типа
(ТХЦНМ) у два дана ове недеље достигле су једночасовни пик од 394 и
350 микрограма по метру кубном, па се препознатљиви смрад ширио
нашим градом у раним јутарњим часовима. Старчевци су посебно „почашћени” концентрацијом ПМ10: 29. августа једночасовни пик износио је
112 микрограма по метру кубном. Ура! Мада, може то и боље...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Ко је чуо
„пуцкетање”?
У јеку (пред)дијалога о Косову (или
Космету, како је коме милије) и
загревању пред београдску изборну
трку полустидљиво се спомиње промена Устава. Као, онако, узгред... И

тек понека политичка опција износи
озбиљније ставове на ту тему.
Једна, и то бивша владајућа партија недавно је најавила да припрема некакву платформу у том смислу.
Међутим, због тога су је неке друге,
и то опозиционе групације брже-боље прогласиле за вероломност,
кокетерију, па чак и колаборацију с
режимом.
Пред налетом дневне политике
суштина те идеје пала је у запећак,
као и изговор предлагача потенцијалних промена Устава да се цела
идеја не односи, не дај боже, на
Косово, већ на корекције правосудног система.
Па, кад смо већ код правосуђа,
прво што морамо знати, јесте то што
оно сваког од нас може „снаћи”. А
када је реч о мученом појединцу,
неупоредиво је животније него било
каква прича о статусу покрајина.
(Просто, неких се то ама баш не
дотиче.)
И многи су се у ту „замрсотину”
звану судство већ жестоко заплитали
и остајали без живаца и здравља, а о
губитку новца да и не диванимо.
Свакако да у том погледу последњи индикативан случај долази са
севера Бачке. Тамо су се у главној
(пред)судској роли нашли градоначелник тог мултинационалног
места, иначе познатог по култури
живљења његових грађана, и његов
страначки познаник, асистент на
једном факултету. У већ чувеном
снимљеном разговору између те дво-

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Деца и Бора. Журка.
У Градском парку, у уторак, 29. августа
Снимио Јордан Филиповић

јице јасно се чују увреде (које први
човек другог највећег војвођанског
места на каснијем брифингу није
порицао), али и некакво пуцкетање
налик на шамарање. Е, ово друго
наречени је демантовао, иако је цео
ток разговора указивао на ту врсту
физичког насиља.
Сутрадан је „оштећени”, док су му
још црвенели и бридели образи,
заједно са својим адвокатом похитао
да пријави случај. Али, авај, након
двочасовног задржавања, добио је
још један, можда и гори шамар:
напрасно је од оштећеног постао
окривљени. Шта се у међувремену
догађало, можемо само да нагађамо,
а шта ће бити у будућности, можда и
не морамо. Врло вероватно ће „опаки вук појести несрећног магарца”...
Ипак, довољно је већ сличних случајева, што оних јавних, боље рећи
естрадних, што личних, да и из њих
можемо извући неке претпоставке,
али и поуке.
Претпоставка је да нам је правосуђе труло као прегажена гњила оскоруша, а једина поука коју из свега
можемо извући, јесте то да се невоља
клонимо колико нас ноге носе. Јер
када догурамо до суда, јао нама...
Што се тиче виталних промена
правосудног система, није га с мртве
тачке (у корист грађана) померила
ниједна гарнитура до сада (премда
су многе биле пуне слаткоречивих
обећања), па тешко можемо поверовати да ће у догледно време бити
другачије.
Ј. Ф.

Алберт Ајнштајн

НИЈЕДАН ЦИЉ НЕ МОЖЕ БИТИ ТАКО ВИСОК ДА БИ ЊИМЕ
МОГЛА ДА СЕ ОПРАВДАЈУ НЕДОСТОЈНА СРЕДСТВА
ЗА ЊЕГОВО ПОСТИЗАЊЕ.
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ПОЧИЊЕ „ПАНЧЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛ”

ЧЕТИРИ ДАНА УЖИТКА
ЗА ЉУБИТЕЉЕ ФИЛМА
Бесплатан улаз на
све пројекције
Седам програмских
целина и пратећи
програми
Интернационални такмичарски фестивал ауторског дугометражног и кратког филма
„Панчево филм фестивал”
биће одржан од 6. до 10. септембра на више локација у
Панчеву.
Фестивал организују млади
филмски радници и уметници
из Панчева и околине окупљени око удружења грађана „Панчевачки филмски фестивал”, у
сарадњи с Домом омладине
Панчево и Културним центром
Панчева, а под покровитељством Министарства културе и

информисања Републике Србије и Града Панчева и уз подршку Аустријског културног
форума, Амбасаде Израела,
Амбасаде Португалије и Италијанског културног центра. Улаз
је бесплатан за све филмске
пројекције и пратеће програме,
који ће се одржавати у дворани
„Аполо”, Културном центру
Панчева и Светосавском дому.

Фестивал ће ове године обухватити седам филмских програмских целина и бројне пратеће програме: радионице
(„Мали филм”), мастер-класове
португалске редитељке Саломе Ламас, прошлогодишње
добитнице награде „Светионик” за најбољи филм „Елдорадо XXI”, и аустријског документаристе Николауса Гејрхалтера, изложбу стрипова
продукције „Фијук”, концерте
(„Нежни Далибор”, „Consecration”) и журке (ди-џеј Рудар,
Тамара Динка, Bagherra, WC7,
Фантом и Бојан (ВХС), „Пикили караоке”).
Манифестација почиње свечаним отварањем у среду, 6.
септембра, у 20.30, у дворани
Културног центра Панчева,
пројекцијом дугометражног
првенца младе хрватске редитељке Хане Јушић – „Не гледај

ми у пијат”, који је након премијере на Венецијанском
филмском фестивалу приказан на великом броју фестивала широм света. Фестивал ће
затворити домаћи филм
„Реквијем за госпођу Ј”, у
режији Бојана Вулетића.
Филмски програм подељен
је на такмичарски део (селекције „Светионици” и „Рани

радови”) и ревијалне, ауторске
и тематске сегменте (селекције „ПАФФорама”, „Поноћна
језа”, „Светла будућност”,
селекција филмског критичара Нила Јанга „Shimmering
Beasts: A Sideways Survey of
Current Quеbec Cinema” и
ретроспектива филмова Николауса Гејрхалтера).
У оквиру главне ПАФФ
селекције – „Светионици”, за
награду „Светионик” такмичиће се осам дугометражних
филмова.
„Рани радови”, такмичарски
програм кратких филмова,
састављен је од 20 филмова
младих аутора. О наградама
ове селекције одлучиваће
жири од 16 средњошколаца
филмофила, под менторством
хрватске редитељке Хане
Јушић. Они ће кроз разговоре о
разним филмским дисципли-

нама донети одлуке о награди
за најбољи филм ове селекције
– награди „Димњак”, али и о
наградама за најбољу режију,
сценарио, фотографију, монтажу, мушку и женску улогу.
Селекција филмског критичара Нила Јанга „Shimmering
Beasts: A Sideways Survey of
Current Quеbec Cinema” приказаће 17 филмова.

Ревијална и ауторска селекција „Светла будућност” представиће Микија Полонског,
младог израелског аутора,
прошлогодишњег добитника
награде за најбољи кратки
филм ПАФФ-а, „Десет блокова даље”. Ове године њему
посвећујемо ретроспективу
кратких филмова у оквиру
које ће бити приказано шест
његових филмова.
„Поноћна језа” је посебан
тематски програм хорор филмова „Панчево филм фестивала”, који се одржава сваке
фестивалске вечери у поноћ у
дворани „Аполо” Дома омладине. На програму се налазе
четири нова, занимљива
наслова хорор жанра. Фестивалска селекција „ПАФФорама” намењена је најширој биоскопској публици и у оквиру
ње биће приказано пет филмских остварења. Реч је о пресеку фестивалских и ауторских
хитова из ове и претходне
сезоне.
„Панчево филм фестивал”
је манифестација посвећена
неговању и промоцији независне ауторске кинематографије
и филмова оригиналног и
кинематографски узбудљивог
приступа наративу, форми,
структури и естетици.
Главна мисија фестивала је
да представи, истражи и прошири идеје и питања шта све
кинематографија данас може
да буде и уради, као и да, кроз
присуство младих талентованих аутора на фестивалу, пружи подршку новој генерацији
филмских уметника. Програм
фестивала састављен је од
наслова сакупљених с разних
страна света – од документарних до играних, експерименталних и филм есеја, кратког,
средњег и дугог метра.
Још један од главних циљева ПАФФ-а јесте стварање и
анимирање нове филмске
публике, оне која ће на фестивалу у Панчеву први пут имати прилику да види другачију
врсту кинематографије, на
другачији начин: у биоскопу и
уз присуство аутора.
М. Марић Величковић

ВИЗУЕЛНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ГРАДОВА

Француска уметница насликала мурал
Већ четврту годину заредом
удружење „Електрика” из
Панчева организује у Србији
краткотрајне
резидентуре
светских стрит-арт уметника с
циљем да визуелно оплемени
свакодневни живот градова и
кроз контакте и креативну
сарадњу с локалним ауторима
ојача локалну сцену. Ове
године тим поводом је од 15.
до 25. августа у Србији боравила светски позната париска
стрит-арт уметница Kashink и
том приликом осликала зидове у Новом Пазару, Белој
Цркви, Панчеву и Београду.
Овакав избор градова резултат
је тежње организатора да
допринесу децентрализацији
културне сцене у земљи и
оснаживању средина које се
налазе ван уобичајене мапе
културног живота у Републици Србији.
Свој боравак у Србији Kashink је започела радионицом у
Новом Пазару, током које је
осликан један зид у сарадњи с
локалним ауторима. Након
тога је у посети Белој Цркви
осликала мурал на зиду у
Железничком парку, инспирисана стиховима Васка Попе
и историјом тог града, а затим

је у Панчеву осликала спољни
зид фискултурне сале ОШ
„Јован Јовановић Змај” импозантних димензија. Том приликом су јој се придружиле и
локалне колеге TKV, Сања
Стојков, Rage Freaks и Ђурађ
Стевановић, те је свако осликао по један зид.
Свој помало ексцентричан
имиџ ова уметница описује
као интегрални део њеног
уметничког пројекта, у оквиру
ког она како својим ликовним

радом, тако и својом појавом у
свакодневном
животу
и
интеракцији с људима на улици константно указује на
широк спектар могућих избора које савремена жена има
пред собом, а који често бивају занемарени због стереотипних улога што се намећу кроз
устаљене родне матрице. Као
и њени мурали, које карактеришу избор врло живих комплементарних боја и донекле
надреалистички приступ те-

матици портрета, маске и родног идентитета, и њен имиџ је
испуњен извесним шармом
изненађења, хумора и шока.
Током боравка у Србији Kashink je, инспирисана локалним колоритом, сусретима и
енергијом, развила један нови
ликовни стил у свом раду,
који се огледа у већем коришћењу апстрактних мотива и
увођењу треће димензије у
композициона и мотивска
решења и веома је задовољна
због тога, како је објаснила
током презентације пројекта у
београдском клубу „Полет”.
Пројекат је реализован под
кураторском дирекцијом Владимира Палибрка из удружења
„Електрика”, а подржали су га
Француски институт у Београду, Министарство културе
Републике Србије, Град Панчево, удружења „Фирма” и Клуб
хероја из Новог Пазара, организација „Agora Art Action” из
Беле Цркве, ОШ „Јован Јовановић Змај” из Панчева, скупштина станара у Масариковој
2 у Панчеву, Јавно комунално
предузеће „Зеленило” из Панчева и београдски клуб
„Полет”.
М. М. В.

УСКОРО У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” прошириће свој богат спектар
услуга, због чијег квалитета
је већ постао избор број
један када је реч о установама сличног типа, и то не
само бројних Панчеваца и
Панчевки, већ становника
читавог јужног Баната.
Тако ће сви корисници
услуга Завода „Панчевац”
ускоро имати прилику да
суботом ураде било коју
врсту прегледа на најсавременијем мобилном ултразвучном апарату, а на располагању ће им бити и специјалистички
прегледи,

које ће обављати стручњаци
с Клиничког центра у Београду.
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 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 на
сајту www.zavodpancevac.rs
и на „Фејсбук” страници
Завода.
Д. К.

НА ПЛАТОУ ИСПРЕД КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Вечери рокенрола

У среду и четвртак, 30. и 31.
августа, од 20.30, на платоу
испред Културног центра
Панчева биће одржане вечери панчевачког рокенрола,
које од 2013. године организује Удружење рок музичара
Панчева.
– Идеја је била да се обележи педесет година рокенрола у Панчеву. Увек нас
води мисао да направимо
пресек кроз генерације које
су свирале или још увек свирају у Панчеву и да их повежемо с младим бендовима
који тек почињу тиме да се
баве. Тако је било претходних година, тако ће бити и
ове године – рекао је Зоран
Илић, председник Удружења
рок музичара Панчева.
У среду, 30. августа, наступиће бендови „Пројекат”,
„Синдром”, „The Frižideri” и
„Cream (old timer) blues

band”, као и Бане Глуваков, а
у четвртак, 31. августа, свираће групе „200 плус”, „Рампа”, „Влада Недеља”, „Креативни неред” и „Гуњ”.
– Имамо генерацијски
распон од педесетак година
–од бенда „200 плус”, где
имамо професоре гимназије, адвокате и пословне људе,
чији је збир година двеста,
до бендова „Синдром”, „Рампа” и „Пројекат”, који су
представници младих снага.
Наравно, увек се трудимо да
акценат ставимо на ауторску
музику – каже Илић.
Удружење рок музичара
Панчева ове године улази у
пету годину постојања. До
сада су објавили три диска, а
на једном се налази и панчевачка рокенрол химна, на
чијем снимању је учествовало преко четрдесет музичара
из Панчева.
М. М. В.

У СУБОТУ, 9. СЕПТЕМБРА

Златни котлић Панчева
Удружење спортских риболоваца и наутичара „Марко
Кулић” у суботу, 9. септембра, организоваће пети пут
такмичење у кувању рибље
чорбе, познато и као „Златни
котлић Панчева”.
У предивном амбијенту
градске плаже, на месту где
је сниман и чувени „Балкан
експрес”, организатори очекују велики број учесника, за
које су припремили и богате
награде, јер ову гурманску
манифестацију подржавају и
бројни спонзори.
Скуп такмичара заказан је
за 9 сати, надметање мајстора

варјаче почиње шездесет
минута касније, а најпопуларнији рибљи специјалитет
куваће се до 12.30. Проглашење најбољих и подела
награда планирани су за 14
сати.
Број учесника није ограничен, а добродошли су сви
који воле природу и дружење и имају жељу да се надмећу у кулинарству.
Детаљније информације
могу се добити у просторијама УСРН „Марко Кулић”;
телефон – 013/346-131 или
код Миломира Ђукановића
(063/322-604).
А. Ж.
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ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Забранити продају
земљишта странцима
Председник Лиге социјалдемократа Војводине и народни посланик ЛСВ-а Ненад
Чанак изјавио је да Предлог
измена и допуна Закона о
пољопривредном земљишту
није савршен, али да је то
корак у добром правцу. Он је
казао и да је Предлог измена
који је Влада Србије упутила
у Народну скупштину у великој мери преписан предлог
који су посланици ЛСВ-а пре
месец дана доставили републичкој скупштини, али је и
пооштрен. Како је Чанак
нагласио, посланици Лиге ће
амандманима покушати да
побољшају закон, а један од
амандмана односиће се на то
да пољопривредно земљиште не могу да купују странци, а не само држављани
Европске уније.

преписан онај акт који смо
ми поднели, па је чак и пооштрен у неким деловима,
велика је вероватноћа да
ћемо ми гласати за њега –
истакао је лидер ЛСВ-а.
Ненад Чанак је подсетио
да борба Лиге социјалдемократа Војводине за забрану
продаје земље странцима
траје већ две године, те да је
још 18. октобра 2015. године
та странка покренула иницијативу за прикупљање
100.000 потписа пунолетних
грађана Србије да би се одржао референдум о продаји
пољопривредног земљишта
странцима, тј. о онемогућавању продаје.
– Ми смо бројали дане,
буквално, до тога када ће се
доћи до 1. септембра 2017.
године и када ће овај необ-

– Овај закон је већ сам по
себи велики помак напред у
односу на постојеће стање и
ми ћемо га подржати,
наравно уз покушај да га
исправимо амандманима. Ја
сам доста уверен да ће бити
и других странака и других
посланика који ће поднети
своје амандмане. У зависности од тога које амандмане
Влада прихвати, које одбије,
како ће изгледати коначни
текст Закона, тако ће изгледати и наша одлука. Али
овог тренутка морам да
кажем да, с обзиром на то да
је овај закон у великој мери

новљиви ресурс прећи у руке
странаца, с обзиром на то да
је пољопривредно земљиште
у Србији овога тренутка
вишеструко јефтиније него у
земљама ЕУ – истакао је
Чанак.
Он је додао да када су у
питању предузећа која се
оснивају у Србији са страним капиталом, то су предузећа уписана у регистре
Републике Србије и биће
компликовано улазити у
власничку структуру. И ове
одредбе ће посланици Лиге
покушати амандманима да
побољшају колико год могу.

Ма, шта ми рече!
Први септембар је петак, они у школи причају ко је где
летовао и тај дан прође увек више у виду неког ’хепенинга’. Ђаке већ 4. септембра чека озбиљан рад. Само ће
Унија имати скраћене школске часове у петак...
(Министар просвете Младен Шарчевић,
РТС, 24. август)

***
Повећање минималне цене рада реална је опција у овом
тренутку, пре свега због раста продуктивности... Ми се,
наравно, не бисмо задовољили неким минималним
козметичким повећањем, једноцифреним резултатом.
Мислим да је реално нешто више, двоцифрени износ.
(Зоран Стојиљковић, председник Уједињених
гранских синдиката „Независност”, „Танјуг”, 24. август)
***
Нама је време да ово решимо како не бисмо направили
другу врсту проблема. Ми смо истовремено једина
земља која се пре уласка у ЕУ обавезала да либерализује
тржиште пољопривредног земљишта, што је, нажалост,
било лоше решење.
(Бранислав Недимовић, министар пољопривреде,
Н1, 25. август)
***
Није истина да за „Гошу” није урађено много као за неке
друге фирме. Јако пуно је Влада урадила за раднике
„Гоше”.
(Премијерка Ана Брнабић, Н1, 24. август)
***
За нас је веома важан наставак каријерног запошљавања. Ове године већ смо запослили готово 500 полицајаца, а наставићемо с пријемом нових и наредне године.
(Министар полиције Небојша Стефановић, „Бета”,
25. август)
***
Имамо одличан рад РТБ-а Бор, затим петрохемијског
комплекса, пре свега „Петрохемије” и МСК, који добро
раде. Почиње да ради и „Фијат” после колективних
годишњих одмора – то је наш највећи извозник. Оптимиста сам и мислим да ћемо стићи стопу раста коју смо
одредили на почетку године.
(Горан Кнежевић, министар привреде, Б92, 26. август)

Петак, 1. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

КРЕДИТНИ ДУГ ГРАДА

КОЛИКО ЈЕ ПАНЧЕВО ЗАИСТА ПРЕЗАДУЖЕНО?
Јовановић: детаљан
списак задужења
Града по годинама
показује да укупан
дуг износи 1,5
милијарди динара
Одборник Демократске странке Зоран Јовановић изјавио је
да ће на неком од наредних
заседања локалног парламента затражити да се дневни ред
допуни тачком која се тиче
задужености буџета Панчева и
да ће Скупштини доставити
предлог закључка у вези с том
одлуком.
Јовановић је за време владавине демократа у два сазива
био члан Градског већа задужен за економска питања, а
овом темом се бави јер, како
каже, представници власти
често у јавним наступима
истичу да су „они само наследили презадуженост и кредитна задужења”.
– У децембру 2015. године за
скупштинском говорницом
сам им указао на то да планирају 880 милиона пренетог и
новог кредитног задужења, а
Панчево већ 2016. није имало
простора за задуживање због
буџетског дефицита у износу
1,2 милијарде динара, који су
без основа умањили за 556
милиона и тако дошли до незаконитих 17 одсто. Они су планирали дефицит од скоро 30
одсто, што је три пута више од
дозвољеног. Јер, да се Град
уопште није задужио, дефицит
би остао већи од 13 одсто. То
значи да Град тада и није био
презадужен, већ се последње те
три године лоше управљало
дугом, инвестицијама и јавним
набавкама – наводи Јовановић.
Његови подаци показују да
задуженост буџета Панчева на
дан 31. август ове године износи 1,5 милијарди динара, а да
су укупна кредитна задужења
од 2006. године наовамо 3,1
милијарда динара.
– Скупштина општине Панчево је 2006. први пут донела одлуку о задужењу ради финансирања неких капиталних инвестиција и ја сам израдио детаљну
табелу, коју ћу доставити Скупштини града. У табели су износи
кредита по годинама, њихова
намена и остатак дуга – каже он.
Јовановићева табела, у коју
смо имали увид, а коју ће он
доставити и локалним одборницима, показује да је за време
владавине Срђана Миковића
(ДС) односно 2006, 2007. и
2008. године Град укупно узео

из кредита 995 милиона динара, колико је на крају и било
утрошено. Током 2006. године
Град се задужио 563,3 милиона
динара, и то за укупно девет
радова у граду и селима. Град је
2007. године узео кредит у
висини од 311,9 милиона динара за три намене и до краја
године новац је потрошен, а највише пара – 200 милиона динара – отишло је за изградњу
фекалне канализације у селима.

је потрошено за осам градских
послова, од којих је највише
новца припало РТВ Панчеву
за нову зграду – 55 милиона
динара. У 2011. години износ
кредита био је 167,1 милион
динара и новац је потрошен за
укупно пет намена, а највише
новца добио је ЈКП „Аутотранспорт Панчево” – чак 98,4
милиона динара. Кредит у
2012. години износио је 107
милиона и те године, тада

У 2015, 2016. и 2017. години, за време Саше Павлова
(СНС), кредити који су подигнути на рачун Града највиши
су и износе укупно 1,37 милијарди динара, и то за чак 130
укупно планираних позиција у
буџету, односно послова, а од
тога укупан остатак дуга је
1,35 милијарди динара.
Јовановић тврди да је Град у
2015. години узео 423 милиона динара кредита за укупно

Наредне, 2008. године градска
каса укупно је задужена са 120
милиона, и то за седам радова.
Јовановић даље наводи да
се Панчево за време када је
градоначелник била Весна
Мартиновић (ДС), од 2009. до
2012. године, укупно задужило 588 милиона динара за 19
послова, или економским речником говорећи – за укупно 19
позиција у буџету, као и да је
на крају њеног мандата Панчеву остало 67 милиона динара дуга. Детаљније у табели
коју је сачинио видимо да је
2009. године кредит износио
52 милиона и утрошен је за
три инвестиције, а 2010. године укупно задужење износило
је 218,7 милиона динара и све

први пут, остало је неискоришћених 67 милиона динара,
колико је на крају износио дуг
Панчева.
Током 2013. године Град је
водио др Светозар Гавриловић
(СПС–СНС), када је кредитно
задужење било 143 милиона
динара – тврди одборник ДС-а,
а новац је био планиран за
реконструкцију двеју улица.
На крају године остао је дуг у
висини од 36 милиона динара.
Када је градоначелник био
Павле Раданов (СНС), кредит
је те, 2014. године износио 100
милиона динара и био је
намењен само за један посао –
за реконструкцију моста на
Тамишу, а 51 милион динара
остало је на крају као дуг.

29 планираних радова, а да је
на крају остало је 322 милиона
динара дуга. У 2016. години
кредит је износио 674 милиона динара за укупно чак 84
позиције, а дуг је на крају
износио 685 милиона динара,
да би ове године 273 милиона
динара било планирано за 17
позиција, а дуг закључно с 31.
августом износи 347 милиона
динара.
На крају, Јовановић додаје
да ће овај предлог одлуке доказати да Град није био презадужен, као и да је његов закључак
да се уредно измирују обавезе
по основу јавног дуга, у уговореним износима и роковима, и
да то не угрожава остале обавезе које су планиране буџетом.

МЕСНИ ОДБОР ДВЕРИ У ЈАБУЦИ

Проблем с муљем на Тамишу
Председник Месног одбора
Двери у Јабуци Радомир
Орловић упутио је прошле
недеље допис градоначелнику
и градском Секретаријату за
заштиту животне средине. Он
упозорава да је ситуација у
вези с водотоком реке Тамиш
и канала у том селу критична
и да је неопходно ангажовање
механизације и људства.
Тамиш се испред Јабуке
рачва на два тока и већа количина воде тече десним краком,
а све због речног муља који је
направио брану, што спречава
да довољна количина воде протиче и левим током, који пролази поред самог села. Орловић објашњава да је тај смањени проток воде према Јабуци
изазвао појаву велике количине траве уз обалу, која пак
додатно смањује проток воде и
таложи муљ у речно корито.
– Врбе уз саму обалу, које од
старости падају у воду, такође
смањују проток воде и узрокују
таложење муља и сужавање реч-

ног корита. Због свега овога
Тамиш је сваке године све плићи и плићи. Овим путем молим,
у име становника Јабуке и
љубитеља природе и Тамиша,
да Град реагује како не бисмо
дошли у ситуацију да Тамиш
престане да тече поред Јабуке, а
некадашње речно корито постане најобичнија бара и канал. Да
је опасност реална, показује и
случај рукавца испод бившег

воћњака, на улазу у село, који је
затрпан муљем и сада је тај део
плитка затрављена бара – објашњава Орловић.
Он је у допису челницима
града предложио да се у најхитнијем року ангажују багери ДТД-а који би очистили
каналску мрежу, односно да
се прокопа и уклони муљ на
месту рачвања Тамиша, на
улазу у рукавац, да се посеку

старе врбе и остало дрвеће
што пада у воду и да се покоси
трава која расте у води.
Орловићу је брзо стигао
одговор из градског секретаријата, у којем га обавештавају да
је за чишћење Тамиша надлежно Водопривредно предузеће
„Тамиш–Дунав”, као и да су
проследили његов допис.
– Пријатно сам изненађен
тиме што је одговор брзо стигао, а наш наредни потез у
вези с тим биће покретање
петиције за решавање овог
проблема, у договору са удружењима риболоваца, који,
наравно, желе да активно учествују у решавању проблема –
рекао је Орловић за наш лист.

Страну
припремила

Марина
Димитрић

Петак, 1. септембар 2017.
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ПРИПРЕМЕ ВЕЋНИКА ЗА САСТАНКЕ ОДБОРНИКА

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

РЕГУЛАЦИЈЕ, ПОВЕРАВАЊА,
ИЗМЕНЕ...

Програм развоја града

Разграничење јавног од
осталог грађевинског
земљишта
Након корекција градска
каса биће тешка 5,925
милијарди динара
Три пута су се већници састајали у
последњих седам дана. На седници
Градског већа одржаној 24. августа
било је двадесет тачака дневног реда,
а већина њих наћи ће се и пред
одборницима Скупштине града
последњег дана овог месеца. Све су,
наравно, усвојене без полемике.
Представљен је најпре Нацрт одлуке
о изменама и допунама Плана детаљне
регулације „Градски стадион”, чији је
основ план генералне регулације
ширег центра (круг обилазнице). Иницијатива је покренута због неопходности усклађивања постојећих решења с
поменутим планом вишег реда. Из
истог разлога биће усклађен план регулације насеља Тесла.
Уређење саобраћаја
Истовремено, почеће израда Плана
детаљне регулације унутрашњег блока 40, који је оивичен улицама: Светог Саве, Иве Курјачког, Матије Гупца и Карађорђевом. Разлози су стварање планског основа и услова за
разграничење јавног од осталог грађевинског земљишта, издавање дозвола за изградњу нових, као и реконструкцију, доградњу, санацију и
адаптацију постојећих објеката. Припремљен је и материјал сличне садржине у вези с делом блока 113 на
Котежу 1.
Одборници ће гласати у вези са
задржавањем права и обавеза оснивача над ЈП „Урбанизам”, о новој одлуци о уређењу саобраћаја на територији града, те оној која се тиче општинских путева и улица. Одлучиваће и о

због промена у вези с новим статусом
Дирекције, односно „Урбанизма”, те
да је с првог правног лица на друго
пребачено 117 милиона динара.
Након корекција градска каса тешка
је 5,925 милијарди динара. Коначну
реч даће одборници.
На Скупштину иду и одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража и утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. ЈКП
„Хигијена” тражила је да јој се одобри
да други пут ове године промени програм пословања. Ради се о потребама
да се обезбеди новац за отпремнине за
одлазак по програму рационализације, контејнере и изградњу бедема на
депонији код Долова. Други пут ће
бити измењен пословни план ЈКП-а
Качарево, због финансијске инјекције
из градског буџета.
Представници грађана ће верифи-

Папиролошка сага око трансформације ЈП-а Дирекција у ЈП „Урбанизам” настављена је текстом одлуке
Надзорног одбора тог јавног предузећа о промени цена услуга. Пошто је
смањен број делатности и због другачијег модела финансирања стари
ценовник услуга престаће да важи 1.
септембра.
На самом крају образложено је да
до друге измене Програма пословања
ЈКП-а Глогоњ, с финансијским планом и посебним програмом коришћења субвенција из буџета Града,
долази како би се поменуто ускладило са одлуком о максималном броју
запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе. Заправо, суме су исте, само су приходи и
расходи другачије распоређени по
кварталима.
Цела прича ће се наставити на две
седнице Скупштине града 31. августа.
С. Трајковић

ДВЕ СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ У ЈЕД НОМ ДАНУ

ковати оставку на место директора
Дирекције коју је из личних разлога
поднела Маја Витман, а Веће је усвојило допуне програма пословања те
фирме, која је недавно трансформисана у ЈП „Урбанизам”.
Чак седам амандмана на Предлог
одлуке о пословном, магацинском
простору и гаражама града поднео је
одборник Никола Ћурчин. Представници секретаријата Градске управе
предложили су већницима да шест
од седам амандмана не усвоје, јер
сматрају да су свој посао добро обавили, као и да су неки Ћурчинови
захтеви правно неутемељени. Препоручено је да се амандман који се
односи на члан 28 поменутог предлога одлуке прихвати, пошто је у
питању исправљање техничке грешке. Већници су управо тако и
поступили.
Обједињено су представљени предлози да се донесу позитивни закључци у вези с конкурисањем Града према покрајинским органима за суфинансирање двају пројеката значајних
за туризам, као и једног чија је тема
енергетска ефикасност. Веће их је
подржало, као и измену финансијског плана МЗ Стрелиште за ову
годину.
Распоредити
Седница већника 30. августа започета је Нацртом одлуке о усвајању
предлога текста уговора о регулисању међусобних односа за пружање
услуга за обављање делатности из
области урбанизма и других послова.

за стимулисање запошљавања у
пољопривреди, посебно у ратарству
и сточарству, путем развијања регистрованих пољопривредних газдинстава, па се демократе истовремено
противе и најављеној продаји земље
странцима.
„Наши пољопривредници нису
још економски ојачали и нису
спремни за европску конкуренцију.
Такође, нижа цена пољопривредног
земљишта у Србији за два до три
пута створила би услове за препродају земљишта и за шпекулативне
радње, јер је у Европи хектар пољопривредног земљишта до 40.000
евра, а државно пољопривредно
земљиште у атару Панчева обележено је за продају страним држављанима. То није добро за дугорочно оживљавање пољопривредне
производње и повећање запослености. Државно пољопривредно
земљиште града Панчева и даље
мора да буде на располагању индивидуалним пољопривредним газдинствима с простора града”, наведено је у саопштењу.
Демократе су се осврнуле на прошла времена и подсетилe су да је
Панчево пре тридесет година
oстваривало 20 одсто бруто друштвеног производа Војводине, која
је била економски најразвијенија
област у Југославији.

НАША АНКЕТА

После консултација с представницима свих одборничких група у вези с
пристизањем скупштинског материјала и темама које треба обрадити,
председник Скупштине града Тигран Киш је у складу с пословником одлучио да за четвртак, 31. август, закаже две седнице. Редовна, четрнаеста,
садржаће 17, а петнаеста ванредна 16 тачака дневног реда.
Ово је договорено како би се целих тринаест тема које се тичу
трансформације ЈП-а Дирекција у ЈП „Урбанизам” нашло на „менију” на
ванредној седници. Велику већину њих представили смо у тексту чији је
део овај оквир.
одлуци о пословном и магацинском
простору и гаражама, а теме ће бити
и поверавање комуналне делатности
производње и дистрибуције воде у
Јабуци, као и једна одлука Надзорног
одбора ЈКП-а АТП. Наиме, предлог је
да се добит тог предузећа за 2016.
годину у износу од скоро два милиона динара распореди на покриће
губитака из ранијих година. Скупштинска већина треба да да и сагласност на одлуку НО Јавног предузећа
ГСА да се прошлогодишња нето
добит од мало преко три милиона
динара расподели за даљу изградњу
станова за социјално становање, говориће се и о плусу ЈКП-а БНС од
482.194 динара, a Дом омладине ће
„задужити” надстрешницу добијену у
оквиру пројекта „Rock & River”.
Веће је усвојило прве измене
финансијских планова МЗ Центар и
Горњи град за ову годину, дало је
сагласност за покретање поступка
јавне набавке за одржавање улица у
граду и општинских путева у зимском периоду и на измену финансијског плана МЗ Омољица, те утврдило
Четврти панчевачки филмски фестивал (PAFF) за манифестацију од јавног интереса за град.
Оставка директора Дирекције
Састанак одржан 29. августа садржао
је 18 тачака дневног реда. Прва се
тицала измена Одлуке о буџету града, а представио ју је заменик градоначелника Предраг Живковић.
Он је казао да се ради о другом
ребалансу буџета који је направљен

Предлог за то како да се Панчево
врати на старе стазе економског
развоја и поново постане центар
индустрије, пољопривреде, културе,
спорта и забаве, панчевачке демократе су дале кроз Програм развоја.
Сматрају да је на том путу неопходно ангажовање извршних органа,
стручних служби Градске управе,
научностручних установа попут
Института „Тамиш”, али и новоформиране Агенције за развој
„Јужни Банат”. Сви они, наводи се у
саопштењу ДС-а, треба да сачине
дугорочни програм за стварање
услова за индустријализацију и
реиндустријализацију у граду.
„Програм мора да обухвати период од најмање десет година и треба
посебно да третира однос примарне
пољопривредне производње и индустријске производње, као више
фазе прераде, с обзиром на привредну структуру јужног Баната,
као и на географски положај града
који има луку на Дунаву. Еколошки
аспекти у том програму за индустријализацију и реиндустријализацију морају се студиозно третирати”, наведено је у саопштењу.
Крајњи циљ овог програма развоја је отварање најмање 10.000 нових
радних места до 2030. године, и то
тако што би из градског буџета
бивала обезбеђена додатна средства

НА ШТА ВАС АСОЦИРА ПОЧЕТАК СЕПТЕМБРА?

Све мирише на зимницу

М. МИЛАКОВ

И. БАДАЛОВСКИ

У петак ће се ђаци поново наћи у
школским клупама. За све који су
некад били школарци, мириси и боје
почетка септембра увек асоцирају на
исто, на нови почетак, на време да се
вратимо обавезама, плановима. У
недељама за нама борили смо се с
врућинама, тражили спас на базенима, језерима, рекама, одлазили на
одмор далеко од градске врелине, али
врло брзо нам је септембар покуцао
на врата и подсетио да се мора мислити на то како ћемо изгурати зиму.
Питали смо наше суграђане на
шта их асоцира почетак септембра.

М. ВИЛИМОНОВИЋ

М. ВАСИЛЧИН ДОЖА

године, али је то у мом случају било
давно. Сада немам школску децу,
али мислим да већини прво на памет
падну издаци, јер се набављају књиге, опрема за ђаке. Ипак, мене као
пензионерку септембар асоцира на
зимницу. Више је не припремам
тако много као раније, већ само за
мужа и себе, а углавном купујемо
оно што нам треба.

МАРИЈА МИЛАКОВ,
гравер-јувелир:
– Септембар ме асоцира на полазак у школу, на трошкове. Зимница
долази мало касније, у октобру,
новембру. Сада смо окупирани другим стварима. Дете ми креће у први
разред па нам се сада све врти око
тога. Увек наступи еуфорија након
завршетка распуста.

МИЛОСАВ ВИЛИМОНОВИЋ,
пензионер:
– Почетак септембра ме асоцира на
полазак у школу, на припрему зимнице – туршије, ајвара. Данас то и није
баш тако јефтино спремити. Поготово
онима који немају новца, а имају и
школску децу коју треба припремити
за школу. Ипак, септембар носи лепо
сећање на радост детета пред полазак
у нови разред. Сада сам у годинама,
бавим се пољопривредом, па долазе
радови, берба кукуруза, воћа, грожђа,
припрема зимнице, огрева. Зато не
могу да не помислим и на издатке.

ИВАНКА БАДАЛОВСКИ,
мед. сестра у пензији:
– Нека прва асоцијација је зимница, али и повратак с годишњих одмора. Наравно, и почетак школске

МАГДАЛЕНА ВАСИЛЧИН ДОЖА,
професорка у пензији:
– Раније ме је септембар асоцирао на
школу, а од када сам у пензији, на зимницу. Ја сам члан Културно-уметнич-

М. ТРЊАНАЦ

Д. КОЛАРСКИ

ког друштва „Петефи Шандор” и ми
сваког септембра организујемо Фестивал зимнице, тако да је производња у
нашем центру већ увелико почела. Ове
године ће бити испред нашег дома, у
Улици цара Лазара. Припремаћемо
све, од слатке до слане зимнице.
МИРОСЛАВ ТРЊАНАЦ,
шумарски инжењер у пензији:
– Помислим како ће нам бити гадно, јер смо у чабру. Родитељи спремају новац за полазак деце у школу.
Сви припремају зимницу, а пензије
нам неће повећати. Ја и не купујем
зимницу, супруга и ја се хранимо у
кетерингу јер нам је то јефтиније.
Немамо велике трошкове за грејање,
јер плаћамо преко целе године.
ДАЛИБОР КОЛАРСКИ,
шеф смене у производњи:
– Тренутно ме септембар асоцира на
море, јер тек сада идемо на годишњи
одмор. Иначе, једна од асоцијација
јесте почетак школске године. Иако се
ближе хладнији дани, не мислим на
огрев, јер имамо централно грејање. О
зимници не размишљамо.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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СУМИРАНА ЛЕТЊА И НАЈАВЉЕНА ЈЕСЕЊА СЕЗОНА

„ПАНУКА” ВОЗИ ПУНОМ ПАРОМ
Резиме: преко две
стотине туриста из
иностранства
Следеће године
свакодневно
до Беле стене

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Увођење накнадне
сетве и садње
Како нам се површине под
обрадивим пољопривредним земљиштем из дана у
дан смањују, потребно је
наћи начин да га што рационалније и ефикасније, али
и еколошки одрживије
искористимо.
Велики број различитих
мера користи се да се на
одређеној површини гаји
више усева. Та пракса
постоји на отвореном и
заштићеном простору (стакленици, пластеници, тунели...), где се након главног
усева уводи усев који има
краћу вегетацију и с којим
можемо да остваримо економску и агротехничку
добит. То се може остварити накнадним усевима,
који су знатно краће вегетације и сеју се односно саде
пре или након главних усева. Нарочито се поврће и
крмно биље кратке вегетације користе као накнадни
или пострни усев. Тиме се
рационалније користи расположиво земљиште, које

након жетве углавном остаје незасејано и без зеленог
покривача. Испаравање са
оваквог земљишта је веће,
услед чега оно губи влагу, а
на њему се успоставља
капиларитет, због чега је
обрада такве земље отежана. Голо земљиште подложно је ерозији, која се
накнадном сетвом спречава, а на њему је и мање
корова.
Највећи
недостатак
заснивања накнадних усева
јесте време њихове сетве,
која се дешава када је
мањак падавина и влаге у
земљишту. Због тога она у
нашој земљи још није
заживела у већем проценту. С друге стране, у Европској унији се подстиче гајење накнадних усева, нпр.
ако усејемо траву у главни
усев (као подусев). У овом
случају није реч о мешавини двеју култура, већ о трави која се води као накнадни усев што не остаје на
пољу преко зиме.
Најпознатији накнадни
усеви у повртарству су
купусњаче: купус, карфиол,
кељ, броколи, келераба...
Успех у производњи купусњача зависи од квалитета
расада. Како бисмо произвели квалитетан расад,
сетву треба обавити на припремљеној и нађубреној
леји са по 2,5–3 г/м2.
Након сетве семе треба
покрити компостном смешом у дебљини 1–1,5 цм и

обилно залити. Расад купусњача може се сејати и
сејалицама на размаку
редова 30–50 цм како би се
могла вршити међуредна
култивација.
Оваквом
сетвом добија се расад
бољег квалитета. Избор
хибрида купусњача, времена сетве семена за расад и
начина садње треба прилагодити врсти и хибриду.
Поред купусњача, често се
као накнадни усеви саде
паприка, парадајз и плави
патлиџан. Њих заснивамо
после усева који се рано
скидају, као што су: салата,
спанаћ, ротквица, грашак,
јечам и други. И овде се
бирају сорте и хибриди
брзог пораста и кратке
вегетације, прилагођени
нашим
агроеколошким
условима.
Још једна врста коју
можемо гајити као накнадни усев јесте краставац корнишон, којег тржиште тражи и сматра се одличном
сировином за справљање
зимнице. Празилук
се као накнадни усев
углавном производи
као други усев, и то
искључиво из расада. Сетва се обавља у
марту са 6–8 г семена/м2, а расађује се
у јуну или почетком
јула. Обавезно треба
поштовати рок садње, јер се у супротном, због касније
садње, смањује принос.
Црни лук се одликује
малим потребама за топлотом, а притом врло брзо
образује листове, што омогућује његово успешно гајење као накнадног усева на
отвореном и у заштићеном
простору. Поједино лиснато
поврће може се гајити као
накнадни усев, како на
отвореном, тако и у заштићеном простору.
Спанаћ и салата су веома
погодне врсте за накнадну
сетву због кратког периода
вегетације, који траје од 30
до 60 дана, што зависи од
сорте, а предност се огледа
у томе што добро подносе
ниске температуре. Поједине коренасте повртарске
врсте као што су мрква и
цвекла најбоље успевају на
лаким, растреситим, плодним, дубоким и органском
материјом богатим земљиштима, као што су алувијална и чернозем, док се на
тешким и збијеним земљиштима јављају деформација корена, слабији принос и
лошији квалитет. Најчешћи ратарски пострни усеви су соја, кукуруз и сунцокрет, а поред њих, као
накнадни усеви успешно се
гаје и многе друге културе.
Хељда, бела слачица, ротквица и просо само су неке
од многобројних биљних
врста које својом кратком
вегетацијом оправдавају
своје место на листи
накнадних усева.

За три месеца, од 1. јуна до 30.
августа, када је уприличена
конференција за новинаре,
градски катамаран „Панука”
промотивно и бесплатно превезао је преко 2.500 путника.
– Од овог броја преко 200
било их је из иностранства.
Тамишем и Дунавом возили
су се туристи из Канаде,
Аустралије, Бугарске, Румуније, Чешке и Мађарске. Заиста
је било много и Београђанки и
Београђана. Сами су нам се
јављали имејлом, а неки од
гостију су дошли у Панчево
захваљујући нашој сарадњи с
колегама из околних градова –
рекао је на почетку обраћања
новинарима Никола Стоилковић, директор Туристичке
организације Панчева.
С обзиром на то постоји
велико интересовање за вожњу
бродићем, предвиђено је да до
следеће летње сезоне буде
знатно повећан број седишта у
односу на садашњих петнаест.

– Радимо на пререгистрацији катамарана како би могао да
се користи у привредне сврхе:
на лето 2018. године наплаћиваћемо карте, а цена ће зависити од одабране руте. Једна је
релација која је и сада у понуди: пристан на тамишком кеју
– Преображенска црква – светионици на Дунаву, што траје
укупно 45 минута. Друга ће
бити до Беле стене: возићемо

путнике из Панчева свакодневно у великом броју термина –
казао је Стоилковић.
На конференцији за новинаре најављено је да ће од 1.
септембра до краја овог месеца бесплатни поласци бити
померени за сат уназад, па ће
љубитељи река и природе с
панчевачког кеја моћи у
пустоловину да крену у 16, 17
и 18 сати.

Ина че, капе тан град ског
бро ди ћа Ђор ђе Лато вље вић
има лицен цу за пре воз пут ни ка, па се за 2018. годи ну
пла ни ра ју и ван ред не рела ци је, као што су оне до
Бео гра да и Сме де ре ва, али
и до неких дру гих дести на ци ја, што ће бити у вези са
изво дљи вим жеља ма гру па
тури ста.
С. Трајковић

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Пресек вајарске сцене Србије
У Галерији савремене уметности у среду, 23. августа, отворена је шеста годишња изложба „Вајари Србије”. То је једна од редовних изложби Удружења ликовних уметника
Србије, а њен организатор је
вајарска секција тог удружења.
Целокупна изложба садржи
стотинак радова шездесет два
излагача различитих генерацијских и стилских оријентација. Изложбену поставку
чине: савремена продукција
(58 учесника), подсећање (три
учесника: Ајдин Путеша,
Милун Видић и Матија Вуковић) и скулптура у простору
(Ненад Бурнић).
Након отварања изложбе у
Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић” почетком јула,
дела вајара Србије представљена су и Панчевцима.
– На изложби учествују сви
вајари, не само чланови
УЛУС-а, него чланови свих
удружења и људи који нису
чланови, али се баве вајарством. Концепт је да покушамо да направимо пресек
вајарске сцене у Србији без
обзира на то да ли се ради о
уметницима који су афирмисани, младим уметницима
или уметницима који се баве
вајарством, а нису завршили
академију и високе школе
везане за уметност – рекао је
Раде Марковић испред вајарске секције УЛУС-а.
Он је додао да постоји жеља
да сазнају шта се дешава на
вајарској сцени и да на неки

начин помогну људима да
учешћем на овим изложбама
себе позиционирају.
– То је један врло отворен
концепт у овој врло затвореној
земљи – рекао је Марковић.
На изложби „Вајари Србије
2017” учествују: Акира Маравић, Александар Срб, Александар Шеровић, Александра Драгањац, Александра Петровић,
Андреа Прокопијевић, Андреја
Крстић, Балша Рајчевић, Биљана Половина Стељић, Бора
Николић, Бошко Атанацковић,
Ђорђе Аралица, Драган Стоја-

диновић, Драгана Филиповић,
Горан Печеновић, Гордана
Белић, Игор Смиљанић, Ивана
Милев, Ивана Пушкаш, Јелена
Костић, Јелена Лазаревић,
Јулијана Протић, Катарина
Лазић, Катарина Трпковић,
Љубомир Бркић, Љубомир
Лацковић, Марија Рајшић,
Маријана Гвозденовић, Марко
Кресоја, Маша Пауновић,
Михајло Герун, Милан Кличковић, Милан Кулић, Милија
Нешић, Милорад Стајчић,
Милош Шарић, Милун Видић,
Милутин Мичић, Миодраг

Роган, Мирослав Савков,
Момир Димитријевић, Ненад
Гајић, Невена Поповић, Олга
Милић, Предраг Ковачић, Раде
Марковић, Ранко Драгић, Сања
Сремац, Славица Лазић Дундос, Славиша Михајловић, Слободан Бока Костадиновски,
Светлана Каровић, Василиса
Белошевић, Весна Ристовски,
Весна Дисић, Владо Њаради,
Здравко Милинковић, Божидар
Бабић, Лепосава Милошевић
Сибиновић, Душан Русалић,
Ајдин Путеша, Матија Вуковић
и Ненад Бурнић.
М. М. В.

ПРОМОЦИЈА КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА

Дани македонске културе
Књижевне вечери у оквиру
„Дана македонске културе”
ове године ће се одржавати
сваког понедељка у септембру. Манифестацију од 2011.
године организује удружење
„Герман” из Глогоња, у сарадњи с Домом омладине Панчево и Новинско-издавачком
установом
Македонски
информативни и издавачки
центар.

Прво књижевно вече у низу
биће одржано у Дому културе
Глогоњ у понедељак, 4. септембра, од 19 сати. Следи
представљање македонске
културе у Јабуци 11. септембра и у Качареву 18. септембра. Завршно вече биће приређено у дво рани „Апо ло”
Дома омладине 25. септембра, када ће госто вати и
румунски књижевници. Све

књижевне вечери биће двојезичне, а у „Аполу” ће се говорити на три језика.
Циљ манифестације је
афирмација македонско-српске културне сарадње и упознавање с модерним књижевним македонским стваралаштвом.
„Дане македонске културе”
подржао је Град Панчево.
М. М. В.
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У СУСРЕТ НОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

ПАНЧЕВО – ГРАД ИГРЕ

МАШИНСКА ШКОЛА УВОДИ
САВРЕМЕНЕ ОБРАЗОВНЕ МЕТОДЕ

Величанствен
концерт за крај

Подршка локалне
самоуправе и НИС-а
у развоју визије
Фотонапонски панел
и модерна дидактичка
средства у служби
ученика
У недељи када почиње нова
школска година, колектив
Машинске школе Панчево
предузео је низ корака како би
у школској 2017/2018. ђацима
омогућио да усвоје конкретна
знања и да се тако што боље
припреме за тржиште рада.
Наиме, ова панчевачка школа
је међу првима у држави започела примену новог модела
образовања – дуалног. Већ
сада су формирана одељења у
којима ће занатлије новог
доба учити у складу са савременим токовима образовања и
стручна знања стицати у многобројним успешним панчевачким фирмама.
Захваљујући локалној самоуправи, која је покренула иницијативу за повезивање панчевачких стручних школа и
руско-српског нафтног гиганта НИС-а, запослени у овој
образовној установи, у сарадњи са стручњацима из те компаније, припремају усаглашавање наставних планова с
потребама нафтног лидера.
Дуално образовање
Прошле недеље Машинска
школа Панчево угостила је
делегацију НИС-а, коју су
предводиле др Снежана Лакићевић, саветник директора за
сарадњу са универзитетима,
научним и образовним институцијама и руководилац пројекта „Енергија знања”, и
Александра Филиповић, директор центра за заједничке
HR сервисе НИС-а. Инжењерима и менаџменту компаније
представљени су потенцијали
школе и било је речи о првим
корацима у прилагођавању
делова наставних планова,
како би већ од 1. септембра

представили су се гости из
Академије српске народне
игре из Торонта, КУД
„Грозд” из Вршца и домаћини – КУД „Станко Пауновић
НИС–РНП” Панчево.
– Наша сарадња траје већ
више од десет година. КУД
„Станко Пауновић” је за то
време два пута био код нас у
гостима, док смо ми трећи
пут у Панчеву. Долазимо
зато што је то изузетно квалитетно друштво, један најбољих ансамбала у Србији.
Дејан Трифуновић је изузетан стваралац и кореограф и
можемо много да научимо

НИС–РНП”. Деца из тих друштава пратила су излагања,
а потом ради ла ликов не
радове. У вечерњим часовима одржана је кореографска
радионица на којој су представљене народне игре Срба,
Румуна, Словака и Мађара.
Ове игре су уобли чене у
заједничку
кореографију
коју су увежбали сви полазници из поменутих друштава и деца из дома „Споменак”.
Другог дана фестивала
приређено је отварање изложбе дечјих радова, а потом је
уследио концерт дечјих
ансамбала у дворишту Дома
омладине Панчево. Завршни
дан фестивала био је посвећен фолклорном стваралаштву одраслих. У програму
завршног концерта, у дворани
Културног центра Панчева,

од њих – рекао је Мирослав
Бата Марчетић из Академије
српске народне игре из
Торонта.
Он је додао да је концерт
на којем су дан раније учествовала деца био предиван
и да су његови играчи били
пуни утисака када су видели
раздрагану децу која представљају своју културу.
– Сви планирани садржаји
су реализовани, а овогодишњи фестивал карактеришу
велики број учесника и изузетна посећеност програма –
истакао је Дејан Трифуновић, уметнички директор
КУД-а „Станко Пауновић”.
Организатор фестивала је
КУД „Станко Пауновић
НИС–РНП”, а покровитељи
су Град Панчево и НИС
„Гаспром њефт”.
М. М. В.

Представници НИС-а у кабинету Машинске школе
ђаци ове школе могли да стичу знања која су неопходна
НИС-у. Према речима Ненада
Дојчиновића, професора машинске групе предмета, већ
сада је добар део градива струке мехатронике усклађен с
потребама нафтног гиганта.
– Идеја је да професори
стручних предмета прилагоде
30 посто градива, односно да у
сарадњи са инжењерима из
панчевачке рафинерија осмисле, унутар кабинета, помоћу
дидактичких средстава, симулације процеса који се одвијају у хемијском комплексу у
Панчеву. НИС је спреман да
нам помогне у набавци неопходних учила и у догледно
време доставиће нам делове
расходоване процесне опреме,
што ће нам бити од велике
помоћи у наставном процесу –
рекао је професор Дојчиновић.
Представници ове компаније обишли су тада и Техничку
школу „23. мај” и разговарали
с менаџментом те образовне
установе о остваривању сарадње на пољу унапређивања
наставе и у тој панчевачкој
стручној школи.
У уторак, 29. августа, професори Машинске школе обишли
су погоне Рафинерије и утана-

чени су наредни кораци које
треба да предузму обе стране,
како би у наредном периоду
ова одлична идеја заживела.
Донација Града
Да је Машинска школа препознатљива панчевачка институција, која се залаже за развој
еколошке свести грађана,
потврђује и донација панчевачке локалне самоуправе.
Катарина Бањаи, чланица
Градског већа задужена за
заштиту животне средине,
поклонила је у среду, 30. августа, фотонапонски панел тој
васпитно-образовној установи. Реч је о показном дидактичком средству намењеном
за презентацију процеса добијања електричне енергије
помоћу соларног панела, које
је наш град добио од грађана
Италије у оквиру оквиру програма „СИНЕТ – Транс локална мрежа за сарадњу између
Италије и југоисточне Европе”. Према речима Катарине
Бањаи, Градска управа је проценила да ће фотонапонски
панели бити од велике користи у образовном процесу, а да
је Машинска школа Панчево
реализацијом великог броја
пројеката посвећених развијању свести о значају и улози

обновљивих уређаја показала
да посвећује велику пажњу
овој теми. С друге стране, мр
Милорад Илић, директор
школе, захвалио је Граду на
подршци и донацији и истакао
да ће тај уређај помоћи у васпитно-образовном процесу.
Подсетио је да је школа захваљујући НИС-у поставила
соларне панеле на кров школе, али да се они налазе на
месту где баш није безбедно
водити ђаке. Стога ће добијени фотонапонски панел омогућити професорима да ђацима предоче принцип рада и
својства школског соларног
колектора, који је саставни
део „Ветросола”, својеврсне
енергане за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије.
Договорено је да у наредном
периоду панчевачки Секретаријат за заштиту животне средине и Машинска школа осмисле заједнички едукативни еколошки пројекат о обновљивим
изворима енергије, који ће
бити намењен ђацима панчевачких основних и средњих
школа. Циљ је да се наши најмлађи суграђани информишу и
усвоје начела еколошки свесног дела нашег човечанства.

ПОДРШКА АП ВОЈВОДИНЕ ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА

Санација школа, вртића и ученичких домова
Пред став ни ци Покрајинске
владе потписали су прошле
недеље у Новом Саду уговоре
с директорима војвођанских
основних и средњих школа,
вртића и ученичких домова о
додели средстава за обнову и
реконструкцију
васпитно-образовних објеката на територији АП Војводине. Свечаном потписивању су присуствовали председник Покрајинске владе Игор Мировић и
покрајински секретар за образовање, прописе, управу и
националне мањине Михаљ
Њилаш.
Реч је о реализацији програма за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног и средњег
образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији
Aутономне Покрајине Војводине за 2017. годину.
Приоритет владе
Покрајинска власт је ове године определила значајна средства, 253 милиона динара, за
обнову и реконструкцију 76
предшколских установа, школа и домова ученика на територији Војводине. Према
речима Игора Мировића,

Девети Међународни фестивал фолклорних ансамбала
под називом „Панчево – град
игре” одржан је од 22. до 24.
августа у нашем граду.
Фестивалске активности
почеле су 22. августа етнолошко-ликовном радионицом
под називом „Народне ношње Баната”. Током радионице представљене су народне
ношње Срба, Румуна, Словака и Мађара из Баната.
Ношње су представили руководиоци МКУД-а „Тамаши
Арон”, СКПД-а „Ђетван”, ДК
„3. октобар” из Б. Н. Села и
КУД-а „Станко Пауновић

председника војвођанске владе, став његовог кабинета је
веома јасан, а то је да је реализација овог програма један од
најважнијих задатака.
– Желимо да подржимо оне
установе у којима бораве, уче

и васпитавају се наша деца.
Реч је о објектима у које се
деценијама није озбиљније
улагало. Циљ је да на крају
нашег мандата, а то је део
нашег програма, обновимо
већину школа, вртића и домова ученика. У томе нам помаже и Канцеларија за управљање јавним улагањима, с којом
имамо потпуну координацију

у том послу – рекао је Мировић у свом поздравном говору.
Он је похвалио ажурност
Покрајинског секретаријата за
образовање, који је у кратком
року успео да припреми ове
установе да ураде пројекте и

конкуришу за средства из
покрајинског буџета.
Ово је само почетак
Покрајинска влада се овде
неће зауставити. Како је најављено, следеће године из буџета ће бити издвојено још средстава за ову намену. Ресорни
секретар Михаљ Њилаш подсетио је да је у мају најпре

успешно реализован конкурс
за доделу средстава за израду
пројектно-техничке документације, када је и усмерено
нешто више од 48 милиона
динара за ту сврху.
– Тада смо најавили да ћемо
наставити даље финансирање
извођења радова на поправци
и санирању зграда школа,
вртића и домова ученика и
након ребаланса буџета у јуну
успели смо да обезбедимо 253
милиона за ту намену – рекао
је Њилаш овим поводом.
Прошле недеље потписано
је 80 уговора с представницима 12 предшколских установа,
38 основних, 20 средњих школа и шест домова ученика.
Новац ће бити уложен у установе које се налазе на територији 36 локалних самоуправа,
од укупно 45, колико их има у
Војводини, а побољшање услова осетиће око 30.000 деце и
ученика. Међу њима је и
Основна школа „Моша Пијаде” из Иванова, која је за
реконструкцију објекта добила
3,4 милиона динара. Највише
новца добили су основна школа у Пећинцима (6,4 милиона
динара за одржавање) и средња техничка школа у Кањижи
(6,9 милиона динара за санацију санитарних чворова).

ДОНАЦИЈА ЕУ

Специјализовано
возило

Захваљујући успешној реализацији пројекта Европске
кoмисије, Министарства заштите животне средине РС
(сектор за спровођење конвенције CITES) и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне
средине, покрајинско одељењe за контролу заштите и
коришћења природних добара и рибљег фонда добило је
ново возило, марке „опел
комбо”, за превоз живих
животиња.
Специјализовани аутомобил је потпуно опремљен за
превоз живих животиња и
испуњава све строге стандарде ЕУ о безбедности када је

реч хуманом превозу угрожених врста. Према речима
представника ЕУ, овај пројекат је имао циљ да унапреди
борбу грађана Војводине у
области заштите природе и
да омогући надлежним службама да спречавају нелегални промет строго заштићених и заштићених врста
које живе на територији АП
Војводине.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Стрепња

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свакодневно
ухватимо себе да смо забринути, мисли нам се уплићу
једна у другу и појачавају
осећај очекивања да ће
нешто испасти наопако.
Стрепња настаје упорним
понављањем мисли да треба
или не треба да се понашамо
на одређени начин. Постојимо само ако смо у стању сталне напетости и ишчекивању
неке непријатности: да ли
смо донели праву одлуку,
разочарали драгу особу, оставили повољан утисак, увредили некога... и тако унедоглед. Стрепња нас обузима и
држи непрекидно док не
постанемо једно с њом и тако
постајемо и ловац и плен
истовремено. Све што сматрамо да заслужујемо, стрепња убацује у клопку будућности, тако да је то „сутра” највећа замка коју смо сами
себи поставили. За то неко
недостижно сутра везујемо
све своје нове почетке и промене. Одлагање до неког
сутра је најмоћнија веза
којом нас стрепња држи чврсто прикованима за сопствене неуспехе... Уткана у сам
осећај стрепње, сумња јој даје
неопходну прилагодљивост.
Довољно је да посумњамо у
своје способности и стрепња
наступа као неминовност
лошег исхода било којег
догађаја или ситуације.
Стрепња је магнет за привлачење баш онога од чега
највише бежимо. Постајемо
веома вешти у писању сценарија за будуће животне догађаје, у којима је главна улога
увек наша. Вртећи у мислима

све што би могло да се деси,
веома се трудимо да се баш то
и оствари. Једино тада додељујемо себи титулу апсолутног победника. Доказали смо,
ко зна који пут, да не можемо
и не знамо боље. Стрепња
пушта још један корен, учвршћујући нас у бесмислу у
којем смо заглављени.
Када већ пишемо сценарије у којима (успешно)
стрепимо и доказујемо умешност играња улоге с којом
смо се поистоветили: губитника, жртве, промашаја...,
крајње је време да се окрене
нови лист. Исти напор нам
треба да пишемо сценарије
за своје улоге које смо ослободили стрепње и лоших
прогноза. За почетак, савез
брига и лоших очекивања
који већ постоји у нама (и
успешно делује), треба да
заменимо савезом вере и
љубави. Сумња ће деловати
из потаје, нападаће сваки
покушај промене, све док је
постепено не отерамо у
оправданост, где једино и
може бити од користи.
Сасвим је оправдана сумња у све што је речено и са
чим се не слажете. Зато
постоји провера. Лично
искуство је најбољи доказ да
се нешто може урадити, зато
је веома битно пронаћи људе
који су успели у промени
коју ми желимо себи. Тамо
су путокази које вера и љубав
остављају. Ако је бар једна
особа успела у ономе што
желимо за себе, значи да је
могуће. Не може се преко
ноћи изаћи из улоге коју смо
изједначили са животом, али
је можемо „љуштити” са себе
писањем сценарија с новим
главним улогама које осликавају нашу јединственост.
Колико је моћно замишљање
и предвиђање нерешивих
изазова протканих разним
страховима, још је моћније
узети папир и оловку и најстварније написати, за почетак: окрећем нови лист у
свом животу – од сада.
Стрепети или писати –
одлука је, као и увек, на
вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Освежите лице
после летовања

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Сунце је извор живота –
огромна енергија која треба да
се користи правилно како би
нам доносила пуно благодети.
Међутим, обично се дешава да
претерујемо са излагањем
сунцу, и то у најкритичнијем
делу дана, када је огромно
зрачење, трудећи се да што
пре добијемо препланули тен.
Наше тело има природни
одбрамбени механизам од
сунца, а то је управо тамњење
коже. Када изгоримо, то значи да је кожа оштећена, а да
су неки њени делови (ћелије
епидерма) и мртви. УВ зраци
подстичу стварање слободних радикала и оксидативног
стреса, који оштећује ДНК.
Након неколико дана, месеци, али и година таква несмо-

треност долази на наплату, у
виду дехидриране пресушене
коже, нових дубоких бора,
кератоза и пигментације.
Спас је у третманима дубоке
хидратације,
третманима
кисеоником и мезотерапији.
Пре свега тога треба урадити
хигијенски третман како би
се очистиле поре и кожа продисала, те да би се омогућио
продор активних супстанци у
мезодерм.
Маску која ће препородити
кожу можете направити и
код куће. У блендер убаците
кришку диње, кашику меда и
маслиново уље. Додајте мало
овсених пахуљица и оставите
да одстоји петнаест минута.
Потом нанесите маску на
чисто лице, врат и руке ако
желите. Кад се осуши, истрљајте је као пилинг и исперите, па се намажите хидратантном кремом.
Одлична је и маска од сремског сира. Она ублажава иритацију коже, али и боре. Намажите дебљи слој сира и оставите да делује петнаест минута.
Потом лице исперите млаком
водом и нанесите хидратантну
крему. Ова маска може бити и
први избор самопомоћи код
изгореле коже, јер хлади, смирује и лечи.

Петак, 1. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: БОЈАНА АЛЕКСИЋ, ПЕДАГОГ

КАКО ПРИПРЕМИТИ ДЕТЕ
ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ
И овог септембра за читаву
генерацију ђака првака, као и
за чланове њихових породица
почиње сасвим нови период
живота. Бројне промене које
полазак у школу доноси, чине
да се у главама родитеља, што
је ближи 1. септембар, роји све
више питања. Одговоре на она
најважнија дала нам је Бојана
Алексић, педагог и психолошка саветница у едукацији, с
вишегодишњим искуством у
раду с младима различитих
категорија.
Алексићева је рођена је у Подгорици, а живи у Панчеву.
Дипломирала је педагогију на
Филозофском факултету у
Никшићу, а психолошку едукацију стиче у Центру за психодинамску психотерапију, саветовање и коучинг ОЛИ. Радила
је као школски педагог, али и у
различитим невладиним организацијама за помоћ младима
и угроженим категоријама
становништва, а сарађује и са
удружењима за подршку у
живљењу и помоћ деци и младима са сметњама, као што су
удружење „На пола пута”,
Друштво за помоћ МНРО и
ИЗИ „ВеликиМали”. Поред
индивидуалног и групног рада
с клијентима, организује и
психолошке радионице за
децу и одрасле, а однедавно је
модератор клуба за родитеље
удружења „На пола пута” и онлајн психолог и новинарка
портала за младе „Youthnow”.
ПАНЧЕВАЦ: Које су, по
вашем мишљењу, најважније
ствари које родитељи треба да
ураде како би дете припремили за полазак у први разред?
Б. АЛЕКСИЋ: Добро припремљено дете за полазак у
први разред није оно коме смо
благовремено набавили уџбенике, школски прибор и први
ранац, или оно које је научило
велики број прича и рецитација, иако су, наравно, све
наведене ствари пожељне и
корисне, већ је добро припремљено дете оно које је емоционална зрело за све што живот
ђака првака доноси. Многи
седмогодишњаци
оквирно
знају шта ће радити у школи,
али углавном нису упознати с
конкретним захтевима који ће
пред њих током школовања
бити постављани. Обавеза
родитеља је да још током
предшколског периода разговарају с децом о будућим
активностима, као и да им
помогну у стицању основних
радних и хигијенских навика,
попут одлагања играчака,
чувања и одржавања личних и
туђих ствари, као и слушања и
поштовања основних правила
у комуникацији.
• С којим изазовима се деца
најчешће суочавају приликом
сусрета са школом?
– Током своје праксе приметила сам да се деца уплаше
онда када не знају шта их тачно очекује у школи. Најчешћи
изазови који се намећу већ од
септембра односе се на мирно
седење током часа, концентрацију, брзину преписивања с
табле, те усвајање инструкција
учитеља или учитељице. Код
неких малишана долазе до
изражаја наглашена стидљивост и осетљивост, а с друге
стране, има оних који претерано причају и шапућу током
часа. Често су присутни и про-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

блеми с прихватањем новог
ауторитета. Многи родитељи
имају дилему да ли дете треба
да зна да чита и пише пре
поласка у школу, а понеки
децу и форсирају да то науче
још у предшколском периоду.
Ипак, препорука је да се те
активности препусте учитељу,
јер деца која раније усвоје то
знање, могу да се досађују на
часу и ометају остале другаре.
Родитељи непрестано морају
да усмеравају дете, с нагласком на множини – дакле, оба
родитеља, старатеља или лица
која воде бригу о детету треба
да буду укључена у тај процес
с једнаким и унапред постављеним захтевима. Сами захтеви прецизирају се у договору са учитељем или учитељицом.
• Какве све бриге муче родитеље ђака првака и колико су
оне оправдане?
– Маме и тате се најчешће
плаше како ће се дете снаћи у
новој средини и да ли ће успети да савлада изазове који се
од њега траже. То је понекад
оправдано, али родитељи треба да поведу рачуна о томе да
ни по коју цену не преносе своје страхове и неиспуњене
амбиције на дете. Они брину и
о томе хоће ли њихов малишан напредовати и достићи
другу децу, или их чак превазићи у успеху. Наравно, материјална
страна
односно
финансијски проблеми, поготово у нашим условима
живљења, често преузму примат над свим осталим изазовима. То је и разумљиво, јер
колико год се школовање сматрало бесплатним, познато
нам је свима колико је новца
потребно обезбедити како би
један ђак био адекватно „опремљен” за нову школску годину.
• Када је најбољи период да
почне усађивање радних навика код детета?
– Још током предшколског
периода дете треба да усвоји
одређене радне навике, које
потом треба прилагођавати
времену и простору. Ипак,
уколико будући првак још
није стекао радне навике,
потребно је показати стрпљење. Не расту сва деца у истим
условима, па малишану треба
посветити адекватну пажњу.
Родитељи заједно с децом треба да направе план рада, који

ће обухватати и учење и слободне активности, а нарочито
игру. Тога се треба придржавати, а како ће активности
бити распоређене, зависи од
самих родитеља, који најбоље
познају своје дете.
• Колико треба помагати
деци око израде домаћих
задатака и до ког узраста?
– Школа у највећем броју
случајева поставља адекватне
изазове, тако да их већина
деце може решити самостално. Када мали школарац наиђе

на неку препреку, треба га
охрабрити да настави да тражи решење и прискочити му у
помоћ тек када постане очигледно да је негде стварно
запело. Оно што је задатак
родитеља, јесте да пропрати
да ли се домаћи задаци редовно израђују, као и како дете
седи, држи оловку и како се
односи према прибору док
ради. Уредна свеска је пола
решења. Није могуће прецизно рећи до ког узраста треба
надзирати децу док пишу
домаће задатке, јер малишани
располажу различитим интелектуалним капацитетима.
Стога је важније од свега давати им константну подршку и
„ветар у леђа”.
• Какво је ваше мишљење о
инклузивном образовању?
– Тема инклузије је свакако
јако актуелна. Ако се ради о
детету с развојним сметњама,
веома је важно да се пре уписа
тимски одлучи који вид образовања би био најбољи за њега.
Уколико родитељи реше да
своје дете упишу у редован
систем и поред све његове
рањивости, не би требало
инсистирати на активностима
које дете тренутно не може
савладати, као и на његовом
остајању на свим часовима.
Учитељ и стручна служба треба да направе индивидуални
план за тог малишана и да захтеве дозирају и ускладе с његовим потенцијалима. И родитеље и учитеље треба охрабрити
и објаснити им да у школи
нико не лови грешке и не
фокусира се на оно што дете
не може, већ на оно што зна и
уме. Такође, не треба заборавити ни високонадарену децу,
већ је важно и њима посветити
додатну, адекватну пажњу.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Пуњене кајсије

Свежа кајсија је одлична у
борби против сувишних
килограма, јер нема масноћа, а богата је водом, па је
зато изузетно освежавајућа.
Сува кајсија има много већу
енергетску и хранљиву вредност од свеже, те је погодна
и за исхрану астронаута.
Док здрави људи могу да
је једу у сваком облику,
дијабетичарима и особама
с повишеним холестеролом
дозвољена је само свежа.
Код нас се кајсија највише
користи за прављење сокова,
џемова и компота, ликера и

ракије. Семе кајсије користи се у прехрамбеној индустрији као замена за
бадем, као и за производњу
ликера амаро. Кајсија се
најчешће једе свежа и с
кором, али се прерађена
може користити током
целе године. С обзиром на
то да је у свежем стању
имамо само кратко током
лета, ваљало би је свакодневно користити. Испробајте овај брз рецепт за
залогајчиће од кајсија, који
ће одушевити све љубитеље
комбинације воћа и сира.

Потребно: шест свежих кајсија, 100 г нискокалоричног крем сира,
две кафене кашике меда и десет бадема.
Припрема: Бадеме уситнити, препећи и охладити. Кајсије преполовити и извадити коштицу. Помешати сир и мед. Стављати по једну
кафену кашику смесе од сира у половине кајсија. Посути печеним
бадемом. Служити одмах.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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СЛУЧАЈ КОЈИ ИЗАЗИВА НЕДОУМИЦЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

МОГУ ЛИ СЕ ОПАСНИ ПСИ
ЧУВАТИ У ГРАДУ?
У заједничком
дворишту живе шест
породица, као и
стафорд и питбул
теријер
Поједини станари су
се због тога жалили
Комуналној
инспекцији
Станари једног заједничког
дворишта у Улици Петра Прерадовића већ дуго имају проблеме због два опасна пса, расе
стафорд и питбул теријер, које
држе њихове комшије.
Према речима једне наше
суграђанке која живи у том
дворишту, пси су агресивни и
лају на све који улазе, а ноћу
често завијају. Она је рекла и
да пси тих раса важе за крволочне и да се често узгајају за
борбе.
– Код мене може да дође
неко само ако ми се претходно
најави, јер морам да га сачекам на улици, испред капије.
То су опасни пси и стално
страхујемо од њих. Због тога
немамо мир и слободу. Моја
унука је једном пришла једном од њих и он је одмах
почео да режи. Наше двориште је исувише мало да би у
њему без икаквих проблема
могле да се држе опасне животиње – изјавила је она.
На питање да ли је до сада
разговарала с власницима тих
паса, одговорила је потврдно,
али је додала да није било ефекта. Према њеним речима, они
се не слажу са оптужбама на
рачун њихових љубимаца, не
сматрају да су они претња било
коме, нити да су опасни по комшије. О томе, према речима
власника тих паса, најбоље
говори то што до сада нису изазвали ниједан инцидент.
– Ишла сам у Комуналну
инспекцију и пријавила овај
случај. Не знам да ли ће она
нешто предузети и шта ће даље

Лагум је турска реч и
означава мрачан подземни
ходник, тунел без светлости.
Београдска тврђава Калемегдан била је позната по
лагумима који су, каже
легенда, водили и испод
реке Саве и спасли живот
многим бегунцима…

Два читаоца који до среде, 6. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта читате деци пред спавање?”, наградићемо по једним примерком књиге „Лагум” Светлане Велмар
Јанковић. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Хроно исхрана у 3 фазе”
Аленa Делабоa
урадити. Свесна сам да ћу
после овог бити лоша комшиница и црна овца, али не могу
овако више – додала је она.
Држање опасних паса у
градској средини регулишу
Одлука о држању домаћих
животиња на територији града
и Правилник о чувању опасних паса који важи на територији целе Србије. У Правилнику се може прочитати да
опасни пси морају да се чувају
у кућицама или у посебно
направљеним боксовима на
којима је истакнуто упозорење
„опасан пас”. Улази у те просторе морају да буду закључани, а пси не смеју да буду
стално на ланцу, већ треба да
буду везани продуженом
водилицом, која им омогућује
кретање.
Осим тога, опасни пси
морају да се микрочипују и да
се вакцинишу против беснила.

Њихови власници су дужни да
правилним понашањем према
њима спречавају да на било
који начин угрожавају друге
људе. Када их шетају улицом,
они морају да буду везани и да
имају заштитне корпе на
њушкама.
Иван Курајов, председник
Друштва пријатеља животиња
„Љубимци”, изјавио је да само
од људи зависи да ли ће пси
расе стафорд и питбул теријер
постати агресивни.
– Уколико их стално држите
на ланцу и притом их ретко
храните, неминовно је да ће
они лајати и режати чим виде
непознате особе. Зато је важно
да опасни пси и њихови власници прођу обуку по програму Кинолошког савеза Србије,
а након тога треба да се утврди
степен њихове социјализације.
То значи да треба да се испита
да ли су они навикнути на друге

људе и животиње. Уколико
јесу, с таквим псима неће бити
никаквих проблема. Ако су
они у правим рукама и имају
одговорне власнике, могу да
буду кућни љубимци као и сви
други. С друге стране, уколико
се с псима који не важе за опасне поступа како не треба, брзо
можете од њих да направите
опасне и агресивне животиње
– истакао је он.
Према незваничним информацијама до којих је „Панчевац” дошао, у случају жалбе
наше суграђанке из Улице
Петра Прерадовића требало
би утврдити да ли је двориште
у коме она живи заиста заједничко, или се води на неку
одређену особу. Уколико су
власници сви станари, онда би
држање опасних паса требало
да подразумева њихову сагласност.
М. Глигорић

НОВИНА У ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Казне и за управљаче путевима
Уколико посланици Скупштине Србије идућег месеца усвоје измене и допуне Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима, убудуће ће се, када
се догоди нека тешка саобраћајна несрећа, проверавати и
да ли је до ње дошло због рупа
или других оштећења на путевима.
Ако се утврди та веза, биће
кажњени и управљачи путевима, односно јавна предузећа
која су надлежна за њихово
одржавање. Казне које су
предвиђене у том случају су
високе, што охрабрује с обзиром на то да до сада никада
није узимано у обзир да ли су
лоше стање пута, неосветљеност, поледица, наноси снега
или неодговарајућа сигнализација били узроци неког саобраћајног удеса.
У измењеном члану 156
Закона о безбедности саобраћаја на путевима пише да ће
њихови управљачи убудуће
имати више обавеза. Они ће
морати да се старају о безбедности саобраћаја, да предузимају мере ради отклањања
евентуалних опасности које се
уоче, да свакодневно обавештавају јавност о стању путева
и условима за одвијање саобраћаја на њима, да мапирају
тачке на којима се најчешће
дешавају саобраћајне несреће,

„Лагум” Светланe Велмар Јанковић
Роман прати голготу једне
београдске породице у драматичним данима током
немачке окупације у Другом
светском рату и непосредно
после ослобођења земље и
доласка комуниста на власт.
У „Лагуму” се снажно и
уметнички убедљиво тематизује пропадање грађанске
Србије. Први пут у послератном периоду у српској књижевности проговара се о
тами и злу који прате ломове
великих друштвених преокрета и преврата, какав је
уследио у Југославији после
1945. године. У таквим ситуацијама људи су окренути
себи, издвајају се из света и у
лагумима својих мисли живе
сопствени живот, који је својеврсна драма и трпљење…

Метода др Алена Делабоа
заснива се на логици да је
сва храна благотворна ако се
конзумира по биолошком
сату тела. То значи да треба
да једете праву храну у правом тренутку и у правој
количини. У три фазе (експресни старт, прелазна фаза
и фаза равнотеже) можете
изгубити осам килограма за
четири недеље, а онда сами
организовати режим исхране у ритму који вама одговара, за трајне резултате. Имајте на уму: успех вам је загарантован ако заувек промените навике и прихватите
правила игре без варања.
Све изгледа тако једноставно, али можда се плашите да
усвојите стил живота који се
толико разликује од ваше тренутне свакодневице. Не брините, треба само да једете

разумно, а истовремено се не
лишавате ничега. Наравно,
неће бити довољно да пуцнете прстима и изгубите килограме док трепнете. Да бисте
постигли своје циљеве, биће
неопходно да будете дисциплиновани и доследни. Јер,
као што др Ален Делабо каже:
хроно исхрана се учи, дијета
се подноси.

Два читаоца који до среде, 6. септембрa, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Ко вам помаже у припреми зимнице?”, наградићемо по једним примерком књиге „Хроно исхрана
у 3 фазе” Аленa Делабоa. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Лети се сети чему
треба одолети

да периодично санирају евентуална оштећења на таквим
местима и да обављају дубинске анализе саобраћајних
незгода с најтежим последицама уколико је у њима било
најмање троје тешко повређених или погинулих лица. Те
послове треба да заврше најкасније за седам дана, а о
резултатима морају обавестити Министарство саобраћаја,
полицију и агенције за безбедност саобраћаја при локалним
самоуправама.
Управљачи морају и да
организују трајно снимање
саобраћаја на јавним путевима и да извештаје о томе

достављају полицији, Министарству за саобраћај и агенцијама за безбедност саобраћаја. Предвиђено је и то да ће
морати да оформе посебну
службу која ће бити задужена
за реаговање у случају опасности на путу и да запослени у
њој буду спремни за интервенције током 24 сата.
Занимљиво је и да је изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја предвиђено да уколико кроз неко
насеље пролази државни пут,
поред њега мора постојати
тротоар. У случају да није
тако, управљач тог пута дужан
је да га изгради најкасније за

шест месеци. Ако је тај рок
прекратак, постоји могућност
да се пролонгира за још годину дана, али у том случају
управљач пута мора да Министарству саобраћаја достави
доказе због чега је неопходно
да буде тако.
Важно је напоменути и то да
су изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на
путевима предвиђене високе
казне за управљаче који не
испуњавају своје обавезе. Они
могу да буду кажњени са
20.000 до 200.000 динара, а
одговорна лица у тим фирмама са 300.000 до 2.500.000
динара.
М. Г.

У прошлом броју нашег листа
питали смо вас где је најлепши залазак сунца у Панчеву.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Завера судњи дан”
Сиднија Шелдона за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили
на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Није важно где је најлепши, већ с ким је најлепши.
Али пошто то, срећом, нисте
питали, не морам да откривам тајну.” 064/1127...
„Најлепше је с Тамиша
посматрати како сунце почиње да се скрива међу грањем,
као да игра жмурке с децом
која га посматрају са обале.
Та сцена увек пробуди дете и
у мени.” 063/2245...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на
питање које летње специја-

литете препоручују. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Немањићи – у име
сина” Владимира Кецмановића и Дејана Стојиљковића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од
наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:
„Дијетални специјалитет:
прстохват онога чега има у
празном новчанику помешати са оним из празне сламарице, па прелити обиљем
онога што је на празном
банковном рачуну и фино се
тога најести. Мршављење
загарантовано!” 060/0187...
„Кад дође лето, све што гоји
треба да буде изузето, да нам
право на одлазак на базен не
би било одузето. Зато лети нек
се свако сети да масној храни
ваља одолети.” 064/2130...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили
спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

10

ХРОНИКА

Петак, 1. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

У АКЦИЈИ ПОЛИЦИЈЕ

ПОЛИЦИЈА ОБЈАВИЛА ЛИСТУ ПРИОРИТЕТА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

Заплењене
две тоне дувана

НАСТАВЉА СЕ БОРБА
ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ
Међу изазовима и
корупција
Реална опасност од
тероризма и високо-технолошког
криминала

Панчевачки полицајци поднели су кривичну пријаву
против четрдесетшестогодишњег мушкарца из нашег
града због тога што су током
претреса његове куће запленили око 1.840 килограма

дувана у листу, 240 килограма резаног дувана и машину
за резање дувана.
Постоје основи сумње да
је он починио кривично
дело недозвољена трговина
и недозвољена производња.

ПОХВАЛА ЗА ПАНЧЕВАЧКЕ ВАТРОГАСЦЕ

Чести даваоци крви

„Због велике потражње марихуане на тржишту и високог
профита од њене продаје, у
наредном периоду очекује се
пораст броја криминалних
група и безбедносно интересантних лица која ће се бавити
производњом и кријумчарењем тог наркотика. Наруку им
иде то што постоји могућност
да се марихуана узгаја и у кућним лабораторијама, а не
само на њивама, као и то што
се Србија налази на централнобалканској рути за шверц
марихуане”, може се прочитати у „Стратешкој процени јавне безбедности”, коју је објавило Министарство унутрашњих послова.
У том документу се наводи
и да ће полицији у предстојећем периоду представљати
изазов све чешћа појава нових
синтетичких дрога, као што су
екстази и сл. Тај тренд је већ
присутан у Европској унији и
није мимоишао ни Србију.
Припадници Министарства
унутрашњих послова бориће
се у наредном периоду и против корупције. На то их обавезује национална стратегија за
сузбијање тог зла, у којој се

између осталог наводи да је
оно најуочљивије у политичким странкама, јавним финансијама, правосуђу, здравству,
спорту, медијима итд.
Међу приоритетима МУП-а и
у наредном периоду биће сузбијање педофилије и других облика високотехнолошког криминала. Када је реч о овоме,
највећи проблем је то што паралелно са омасовљењем интернета и друштвених мрежа расте
број оних који их користе за
вршење кривичних дела.
Полиција процењује да
таквима иде наруку то што
постоје одређене апликације
код којих је немогуће открити
идентитет оних који их користе.
Безбедносни изазов за
полицију у наредном периоду
биће и тероризам. У „Стратешкој процени јавне безбедности” наглашава се да је серија

терористичких напада у многим европским градовима
учинила реалном опасност од
њиховог ширења на Балкан.
Ситуацију би могли додатно
да искомпликују и радикални
исламизам у неким деловима
Србије и у државама у окружењу, као и евентуално присуство терориста међу мигрантима који су ушли у Србију.
Приоритети у борби против
тероризма биће побољшање
оперативних, стручних и материјалних капацитета Службе
за борбу против тероризма
која постоји у оквиру Управе
криминалистичке полиције,
превентивне активности ради
подизања свести свих, а посебно младих о овом проблему и,
посебно, размена информација и сарадња с полицијама и
надлежним службама других
земаља.

Припадници Министарства
унутрашњих послова интензивираће и активности на сузбијању инцидената и насиља у
школама и на утакмицама. Да
би се то постигло, спроводиће
се програм „Полиција у заједници”, а поред тога биће учињено све да се максимално
примењује Закон о приватном
обезбеђењу, како би запослени
у приватним безбедносним
агенцијама постали партнер
полицији у очувању стабилног
јавног реда и мира и имовине
грађана.
Полиција ће наставити да
предузима све што је у њеној
моћи и када је реч о побољшању безбедности у саобраћају.
Досадашње активности дале
су одређене резултате, због
чега ова област и даље остаје
високо на листи приоритета
МУП-а.

У НАШЕМ ГРАДУ, 31. АВГУСТА
При пад ни ци пан че вач ке
Ватрогасно-спасилачке бригаде важе за изузетне професионалце предане послу, али
и за хумане људе, јер увек, кад
год то могу, дају крв. То важи
за целу јединицу с командантом Бором Мајкићем на челу
– објавио је интернет портал
„Полиција данас”.
Хуманост панчевачких
ватрогасаца-спасилаца потврђује податак да је њихова
јединица добила више
захвалница и признања за
учешће у акцијама давања
крви и за њихову популаризацију.

„Пуно нам је срце кад
знамо да смо помогли некоме и на овај начин, као што
свакодневно помажемо и на
терену, у нашим интервенцијама”, истичу панчевачки
ватрогасци.
Слич но је и у ватро га сно-спа си лач кој једи ни ци у Белој Цркви, која
тако ђе при па да пан че вач кој бри га ди. Од једа на ест
њених при пад ни ка осмо ри ца су добро вољ ни дава о ци крви. Пред ња чи Мио драг Антић, који је до
сада уче ство вао у 56
хума ни тар них акци ја.

ТЕЖАК УДЕС КОД РАФИНЕРИЈЕ

Погинула жена

Сећање на умрле од предозирања
У четвртак, 31. августа, у
нашем граду биће обележен
Међународни дан борбе против предозирања дрогом.
Најпре ће у 11 сати у парку
поред Градске управе бити
упаљене свеће за све који су
преминули од прејаких доза
наркотика, чиме ће се Панчево прикључити светским градовима у којима они нису
заборављени.
Обележавање тог дана наставиће се трибином у биоскопу
„Аполо”, од 18 сати. На њој ће
говорити бивши наркомани,
стручњаци за лечење последица
наркоманије и представници
установа које се баве превенцијом узимања дрога.
Они који дођу на трибину,
моћи ће да чују како препознати

симптоме предозирања, шта су
правилни поступци у том случају, који су најновији лекови за

превенцију смртног исхода,
какве су последице предозирања
као здравственог проблема и

који су начини борбе против тога
у разним земљама широм света.
„Услед употребе дрога, алкохола и претераног узимања
лекова тренд умирања од предозираности је у сталном порасту свуда у свету, нарочито
међу младима. Иако су наркомани једна од најмаргинализованијих група у сваком друштву, не морају да умиру због
тога. Да би се зауставио тај
тренд, неминовна је акција
сваког друштва. Због тога се
широм света од 2001. године
обележава Међународни дан
борбе против предозирања
(International Overdose Awareness day)”, пише у саопштењу
Центра за превенцију, помоћ и
подршку „Нова плус”, који је
организатор овог догађаја.

СЛАБА РЕАКЦИЈА НА ПОЗИВ МУП-а

Грађани незаинтересовани за враћање оружја

У саобраћајној несрећи која
се догодила прошлог петка,
25. августа, у 4.30, близу
главног улаза у Рафинерију,
погинула је М. Д. (1972).
Док је покушавала да пређе пут, на њу је налетео
аутомобил „даеву”, који је
возио 35-годишњи Д. В. Од

задобијених повреда она је
преминула на лицу места.
Неколико сати раније
догодила се још једна саобраћајна несрећа, на путу
Качарево – Банатско Ново
Село. Том приликом повређено је шест особа, али сви
су задобили лаке повреде.

Одзив грађана на позив МУПа да до 1. октобра легализују
оружје до сада је био јако
слаб, а полиција сматра да је
разлог за то вероватно сезона
годишњих одмора. Због тога
се претпоставља да ће се ситуација поправити када они
прођу, пишу „Вечерње новости”.
Министарство унутрашњих
послова је 2. јуна објавило
саопштење у коме је обавестило грађане да до 1. октобра
траје овогодишња, седма
акција легализације оружја.
Они који га чувају, позвани су
оду до најближе полицијске
станице или подручне управе
и предају оружје за које немају папире. У случају да то ураде, неће морати да доказују
његово порекло, што значи да
неће одговарати ако су га
незаконито набавили.

Према најновијем Закону о
оружју, пооштрени су критеријуми за добијање дозвола за
држање и ношење оружја, а
предвиђена је и провера
здравствене способности оног
ко би желео да има пиштољ.
То лице мора да набави лекарска и судска уверења, да заврши обуку, прође тест из руковања оружјем и плати таксе за
његово држање и ношење.
На пример, за обичан домаћи пиштољ „тетејац”, који,
како пишу „Новости”, на

тржишту кошта двадесетак
евра, треба платити дажбине
од око 200 евра, као и годишњи порез на оружје. Многи
не желе то да плате и сматрају
те намете превисоким, па због
тога илегално чувају оружје.
Грађани Србије су већ годинама у светском врху по броју
власника ватреног оружја.
„Вашингтон пост” је недавно
објавио да у нашој земљи има
више од три милиона пиштоља и пушака, што значи да је
сваки други становник наору-

жан. Алармантни су и подаци
америчког часописа за власнике оружја „Small Arms Survey”, према којима је Србија
друга земља на свету после
Америке по броју оних који
чувају оружје. Према информацији тог часописа, Американци имају 112,6 комада
оружја на 100 становника, а
грађани Србије 75,6 комада.
Подсећамо, најбољи одзив
грађана на досадашње легализације оружја био је 2003.
године, после акције „Сабља”,
када је прикупљено 82.769
пиштоља и пушака.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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РАДОВИ НА ПОВЕЗИВАЊУ ВОДОВОДНИХ МРЕЖА ПРИ КРАЈУ

ГРАДСКА ВОДА УСКОРО
У ЈАБУЦИ И ГЛОГОЊУ
Траје прикључивање
на струју
У перспективи обавезно
заменити цеви
Становницима Јабуке и Глогоња
градска вода све је ближа. Груби
радови су завршени, а сада предстоје само техничке операције
како би прикључивање на мрежу
којом управља ЈКП „Водовод и
канализација” било доведено до
коначног циља.
Тиме би коначно престале
муке људи из наведених села,
који су, због присуства арсена
и других неисправности, драгоценом течношћу морали да
се снабдевају из алтернативних извора.
Према речима директора
ЈКП-а „Водовод и канализација” Александра Радуловића,
баш ових дана у Јабуци је
систем прикључен на струју.
– Поред тога, у току је сетовање и пробно пуштање пумпи
у рад, као и дезинфекција
резервоара. Крајем недеље
имаћемо скупштинску одлуку
према којој бисмо с јабучким
комуналним предузећем у
септембру делили надлежност
око дистрибуције, а до октобра
то ћемо чинити сами. У међувремену, направићемо примопредају дужности и документације – навео је Радуловић.
Иста процедура предстоји и у
Глогоњу, где се још увек чека

прикључење на струју. Процењује се да би то требало да буде
реализовано у октобру или
новембру.
И то би било све што се тиче
једне од последњих фаза KfW
пројекта, у који спада и завршетак фекалне канализације
на Кудељарском насипу, као и
повезивање Долова на градску
мрежу. У том месту, што се
дистрибуције воде тиче, све
функционише беспрекорно.
– Када је реч о снабдевању
потрошача, Панчево има
довољне капацитете и за кориснике из два поменута места.
Поред квалитета, који ће бити
као у граду, и притисак ће
бити на задовољавајућем
нивоу. То досад тамо није био
случај, нарочито лети. Мали

проблем су старе инсталације
у Јабуци и Глогоњу, то јест
цеви пуне такозваног депозита
од тамошње сирове воде коју
су годинама дистрибуирали.
Примера ради, Качаревци
имају нову мрежу, али су пет
година користили своју сирову воду, па чак и у њој има
мало талога. Али то је већ у
фази превазилажења. Стога
ћемо у Јабуци и Глогоњу
морати нарочиту пажњу да
обратимо на испирање мреже
како бисмо колико-толико
поправили ситуацију. Најпроблематичније ће бити приликом нагле промене притиска и
потрошње, када може доћи до
узбуркавања поменутог депозита, али трудићемо се да на
све начине то ублажимо –

истиче директор ЈКП-а „Водовод и канализација”.
У том погледу најбоље решење је потпуна реконструкција
водоводне мреже, која је у Глогоњу започета. Ту се прилично
одмакло. С друге стране, у
Јабуци по том питању ништа
није учињено, а мрежа је стара
читавих 35 година.
– Надам се да ћемо у перспективи уз помоћ Града и то
урадити. Све у свему, гарантујем да ће вода бити квалитетна, а Глогоњцима поручујем да
након овога сигурно неће имати проблема са арсеном. Што
се рачуна тиче, биће исти као у
граду без обзира на удаљеност
и додатни трошак допунског
пумпања и одржавања – наводи
Радуловић.

ПОЧЕЛИ „ДАНИ ШТРУДЛЕ” У ПАНЧЕВУ

Интересовање сладокусаца за доловачке ђаконије
Осамнаести „Дани штрудле”
практично су почели у уторак,
29. августа, када су у просторијама Туристичке организације
Панчево, на конференцији за
новинаре, чланице Удружења
жена „Доловке” најавиле оно
што следи наредних дана.
Њихова потпредседница
Драгана Марић поред осталог
је нагласила од коликог је значаја ова манифестација за
место у којем живе, а тиме и
за њих саме.
– Наше удружење се већ
више од двадесет година бави
очувањем традиције старих
заната, израдом рукотворина,
као и прављењем колача по
некадашњим рецептурама, у
овом случају штрудле. За све то
време посећивали смо многобројне сајмове и такмичења и
притом освојили сијасет награда,

пехара и цертификата. Тако је
доловачка штрудла постала
наш знак препознатљивости,
који смо брендирали и званично заштитили. Због свега тога
све је више сладокусаца сваке

прве суботе у септембру на
„Доловачкој штрудлијади” –
истакла је Драгана Марић.
А да ће тако бити и овог
пута, наговештава и заинтересованост Панчеваца када је

реч о поменутом банатском
колачу. Већ првог дана промоције на Корзоу нуђене су
штрудле од мака, вишања,
ораха, рогача, па чак и слане.
Може се рећи да су плануле, а
слично је било и у наредна два
дана.
Програм се потом сели у
Долово, где ће у петак, 1. септембра, од 20 сати, у просторијама локалног удружења
жена бити приређена изложба
ручних радова.
„Доловачка штрудлијада”
стартоваће сутрадан у 9 сати,
откад ће сви заинтересовани
за такмичење моћи да предају
узорке, што ће бити могуће до
10.30. Тада ће, уз пригодан
културно-уметнички програм,
догађај бити и званично отворен. Додела награда биће
уприличена у 13 сати.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници
ЈКП-а „Комбрест” орезали су
грање у Улици Жарка Зрењанина. Месна заједница је
покренула иницијативу за
постављање јавне чесму у центру. На платоу испред Дома
културе у року од неколико
дана наступили су Нада Петровић Попаз, тамбурашки оркестар „Неолит” из Старчева и
фолклораши омољичког КУДа „Жисел”, након чега су емитовани филмови из архиве.
Банатско Ново Село: Концерт
румунских фолклорних ансамбала биће одржан у недељу, 3. септембра, од 19 сати, у
спортској хали, када ће наступити и звезде народне музике
из Румуније. У току је упис у
фолклорну секцију, а заинтересовани се за све информације могу обратити Дому културе. Кафеи „МС принт” и
„Миленијум” организовали
су хуманитарне журке с
циљем прикупљања помоћи
за изградњу куће породици
Крајњан.
Долово: Осамнаести „Дани
штрудле” почели су у уторак, 29. августа, конференцијом у ТОП-у и промоцијама на Корзоу, наставиће се у
петак, 1. септембра, изложбом рукотворина у просторијама „Доловки”, а наредног дана у 9 сати почиње
главни дан „Доловачке штрудлијаде”. Такмичење у кувању рибље чорбе приређено је
у суботу, 26. августа, у дворишту Месне заједнице.
Глогоњ: Месна заједница је
покренула јавну набавку за
израда стаза и тротоара у
центру селу. Омладинска
организација спровешће акцију добровољног давања
крви у петак, 1. септембра,
од 8 сати, у Дому културе. На
истом месту у понедељак, 4.
септембра, од 19 сати, биће
уприличено књижевно вече
у оквиру „Дана македонске
културе”.
Иваново: Први разред Основне школе „Моша Пијаде”
похађаће седморо ученика, а
у забавиште их је уписано
деветоро.

Јабука: ЈКП „Водовод и
канализација” обавља испирање инсталација и последње припреме пред пуштање
градске воде. Радници ЈКП-а
„Вод-ком” су, поред редовних активности, искористили низак водостај и уредили
уставе надомак села.
Качарево: Званична сезона
купања на СРЦ-у „Језеро”
биће завршена у понедељак,
3. септембра. Месна заједница обавештава све суграђане
да ће тог дана престати да
ради спасилачка служба, па
ће свако ко улази у воду, то
чинити на сопствену одговорност.
Омољица: КУД „Жисел” наступио је у недељу, 27. августа, у Брестовцу. Позоришна
представа за децу под називом „Вучко и Црвенкапа”
изведена је у суботу, 26. августа, на платоу испред Дома
културе. Та установа припрема изложбу у сарадњи са
Историјским архивом поводом три века од ослобођења
Панчева.
Старчево: Радници комуналног предузећа заменили су
табле на кошевима на спортском терену у Улици Бориса
Кидрича, док су на свих пре-

осталих двадесетак игралишта обновљене љуљашке,
клацкалице и друго, а ускоро
ће поставити голове на терену у Сремској улици. Удружење независних уметника
из Винче презентовало је у
среду, 30. августа, у Месној
заједници, пројекат пошумљавања приобалног појаса
с винчанске и старчевачке
стране; прва акција биће
реализована 16. септембра.
Две екипе Одреда извиђача
„Надел” учествоваће идућег
викенда на републичким
играма у Нишу.

УМЕСТО НАЈАВЕ, ОТКАЗИВАЊЕ

Без Банатског
рок фестивала

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА У БРЕСТОВЦУ

Музичко-фолклорни колаж уместо „Паприкијаде”
Годинама уназад последњи
августовски викенд у Брестовцу био је резервисан за својеврсну фешту посвећену паприци. Међутим, манифестација
је овог пута изостала, првенствено зато што је локално
удружење повртара већ дуже
време потпуно пасивно.
Ипак, да поменуто село
сасвим не „занеми”, потрудио
се Дом културе, који је уз техничку подршку Месне заједнице и Актива жена „Соса”
осмислио интересантан културни програм, који се одвијао протекле недеље на платоу
у центру.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Најпре је у четвртак, 23. августа, позната панчевачка вокална солисткиња Нада Петровић
Попаз разгалила срца романтичнијих душа чувеним страним и домаћим евергрин нумерама. Наредне вечери на ред је
дошла староградска музика,
коју је интерпретирао млади
тамбурашки оркестар „Неолит”
из Старчева.

И напослетку, у недељу, 27.
августа, КУД „Жисел” приредио је целовечерњи концерт
фолклора на платоу испред
Дома културе. Омољчани су
изводили народне игре и
песме с простора целе Србије,
а музицирало се и на традиционалним инструментима. Своје играчко умеће показале су
све четири групе поменутог

друштва, као и представници
школе свирања на банатским
гајдама.
Том приликом публика је
испунила простор на платоу, а
међу њима је било посетилаца
из суседних места, што не треба да чуди будући да „Жисел”
окупља и децу из других села.
Присутнима се обратио председник омољичког друштва
Божидар Поткоњак, који је
истакао да се у Брестовцу осећа као код куће, на чему му је
захвалила директорка Дома
културе Невенка Ђурић и
позвала на наставак сарадње,
а потом најавила предстојећа
културна дешавања.
У наставку вечери, у организацији КФФА „Поњавица”, на
видео-биму су пуштани колажи фотографија из седамдесетих и осамдесетих година, као
и стари филмови о Брестовцу.

Иако је у протекле две године
привукао сасвим солидну
пажњу у Новом Селу и околини, Банатски рок фестивал
неће бити одржан трећи пут.
Разлоге за то треба тражити у свеопштој ситуацији,
односно мањку новца. Удружење грађана „Банатска сцена” и ове године пријавило је
фестивал на конкурсе које је
расписивао Град Панчево,
али нису добијене никакве
финансије јер, како им је
речено, нема новца.
– Ми смо имали велику
жељу да и ове године, као и

претходне две, организујемо
све како бисмо људима из
Банатског Новог Села и околине представили квалитетне музичаре и пружили им
могућност да уживају у
одличној свирци. Али очигледно никоме то није битно.
Искрено се надамо да ћемо
превазићи невоље и да се
наредних година нећемо
бринути због оваквих ствари.
Све ово не кошта много, а
много значи – изјавио је
Слободан Стаматов, председник удружења грађана
„Банатска сцена”.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Представе
Субота, 2. септембар, 20 сати, Културни центар Панчева:
монодрама „Мудри и јуначни војвода Јанко Катић” Милована Витезовића.

Изложбе
Понедељак, 4. септембар, 19 сати, Галерија савремене
уметности: изложба скулптура „Дух који покреће” Селмана
Тртовца.
Уторак, 5. септембар, 13 сати, Народни музеј Панчево:
изложба дечјих радова насталих на радионицама „Животиње од папира”.
Уторак, 5. септeмбар, 19 сати, Народни музеј Панчево: иложба Народног музеја Зрењанин и Музеја Војводине „Благо
нама децама што смо таки мали”.

МИНИЈАТУРЕ У БИБЛИОТЕЦИ

Еколошки ангажована
фотографија

Изложба минијатурних фотографија „Јаук камена” Слободана Божовић, академског
мултимедијалног уметника,
представљена је у Градској
библиотеци Панчево у
петак, 25. августа.
Као дипломирани инжењер, Слободан Божовић је
радио на површинском копу,
где је пратио шта се дешава
са земљом коју „напада багер
и сва остала техника”, па се
отуда родила идеја да се све
то забележи фотографијама и
презентује широј популацији.

– На овом пројекту је
рађено три године. Слике
говоре о структури која се
напада, експлоатацији, екологији и пренапону и земљи
– рекао је Божовић.
До сада је изложба представљена у Новом Саду и
Сремским Карловцима, а у
наредном периоду ове фотографије наћи ће се у Будимпешти, Берлину, Братислави, Бечу и Салцбургу.
Изложба „Јаук камена”
биће отворена до 8. септембра.

избор

МОЈ
МОЈ
Кућа од карата
Лука Ивановић,
студент камере на ФДУ
ФИЛМ: „The Man from Earth”
је филозофски филм о човеку који је окупио своје академско друштво како би се
поздравио с њима јер након
десет година одлази из града.
Током разговора им открива
да не може да остари и већ
14.000 година хода земљом.
Кроз филм се прожимају
невероватне идеје о постању
и постојању човечанства, као
и питање да ли он измишља
ту причу или је заиста пећински човек стар 14.000 година.

која с временом оставља све
бољи утисак и заиста је вредна гледања.

СЕРИЈА: „House of Cards”
прича причу америчког конгресмена Френка Андервуда
и његове жене Клер Андервуд, који учествују у пресликаној америчкој и светској
политичкој сцени. Серија се
бави њиховим необичним и
несхватљивим ликовима, као
и њиховим схватањем моћи,
новца, љубави, брака... Свака
епизода се дискретно бави
различитим појмовима и
тако подстиче гледаоца да
ствари које већ зна, сагледа
на потпуно другачији начин.
Френк се повремено обраћа
публици, што доприноси
посебним осећајем повезаности с ликовима у серији.
„House of Cards” је серија

МУЗИКА: Иако сам обожавалац метал музике, а посебно групе „Iron Maiden”, проналазим квалитетну музику и
у појединим филмским остварењима. Тако, на пример,
често слушам музику из филмова „Ђангова освета”, „Pulp
Fiction”, „Forrest Gump”, „The
Godfather”... Од стваралаца
музике за филмове морам да
истакнем немачког композитора Ханса Цимера. Свако
дело му је посебно и заиста
уме да прича причу само уз
помоћ нота. Радо преслушам
целу његову дискографију
када некуд путујем. Волео
бих да једном приликом
одем у Берлин на концерт
његове музике.

Петак, 1. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШЕН ТРЕЋИ ФЕСТИВАЛ „FREEDOM ART”

ЕНЕРГИЈА МЛАДИХ
И ТАЛЕНТОВАНИХ ЉУДИ
Младост, енергија,
слобода
Трећи фестивал „FreeDom
Art” у организацији Дома
омладине Панчево одржан је
од 19. до 27. августа на више
локација у нашем граду.
Увод у фестивал било је
представљање мурала младих
панчевачких уметника Милана Булатовића и Сање Момчиловић и португалског дувачког
оркестра „Farra Fanfarra”, а
фестивалска недеља почела је
у среду, 23. августа, на платоу
испред Народног музеја, целодневном журком на којој су
учествовали Вук Милинковић,
Алекса Паровић, Марко Абрамовић, Никола Вуковић, Кристијан Станковић и Бранислав
Вукосављевић a. k. a. Енки.

Јелена Стојановић је најмлађа учесница изложбе, а овом
приликом је представила своје
цртеже и илустрације настале у
Школи цртања коју похађа
последње две године. Планира
да настави да се бави цртањем
илустрација и стрипова. С друге
стране, Милица Крстић је већ
добро позната у уметничким
круговима, а овом приликом се
представила скулптурама и
аналогним фотографијама.
– Фотографије су рађене
„сменом 8”. У питању је дупла
експозиција, где иде слика
преко слике. Скулптуре су
настале у Отвореном атељеу
Иване Ракиџић Крумес. У
Дому омладине сам недавно
похађала и радионицу линореза, која ми се јако допала –
рекла је Милица Крстић.

Јевић, члан Градског већа за
културу и омладину Немања
Ротар и уред ник ликов ног
про гра ма Мари јан Мушки ња, про грам је зва нич но
почео. На сцени су се убрзо
нашле ултра за бав не коми чар ке Мари на Орсаг из
Хрватске и Јелена Мандарић,
које је публика непрекидно
поздра вља ла гро мо гла сним
смехом и аплаузима.
С обзиром на то да је за
стендап комедију карактеристичан наступ „без длаке на
језику”, оне нису избегле да
се дотакну актуелних дешавања и људи у региону, након
чега смо их питали да ли је
заправо стендап постао један
од ретких простора у уметности за исказивање слободног
мишљења.

Централни програм фестивала „FreeDom Art” отворен је
изложбом „Линије и облик:
почеци” Милице Крстић, Јелене Стојановић и Иване Недељковић, која је приређена у
четвртак, 24. августа, у Дому
омладине Панчево, након чега
је одржан сјајан стендап
наступ Марине Орсаг и Јеленe
Мандарић, као и џез концерт
„Stand up Jazz Routine” Јелене
Јововић и Драгана Ћалине.
Младе ауторке, иако се баве
различитим
уметностима,
нашле су се у истом изложбеном простору, који их заправо и
повезује. Све су полазнице
радионица које се одржавају у
овој установи културе. Ивана је
две године чланица Фото-клуба
и сарадница омладинског часописа „Драфт”, а Милица и Јелена су полазнице Школе цртања.

Значајан део изложбе представљају радови Иване Недељковић, младе фотографкиње
чији таленти су „откривени” у
Фото-клубу који води Александар Стојковић.
– У фото-клубу сам две
године. Могу рећи да су ми
савети Александра Стојковића
доста помогли, као и сугестије
и критике, јер мислим да је то
једини начин да напредујем.
Много је значајно имати некога ко ће вас усмеравати, јер
није потребна само похвала.
Ценим свачије мишљење, али
реч стручњака је најбитнија.
Он ће најбоље рећи да ли је
нешто добро или не и како је
најбоље нешто урадити –
рекла је Ивана Недељковић.
Након свечаног увода, када
су говорили директорка Дома
омла ди не Пан че во Мари ја

– Стендап можда није последњи, али је један од последњих изражаја слободног говора
на овим подручјима. Публика
заиста
разуме
стендап.
Мислим да нас све више и
више прихватају и разумеју.
Поред тога што засмејавамо
људе, мењамо и свест, то је
лепо и видети и доживети –
рекла је Марина Орсаг.
С обзиром на то да је наступила на фестивалу који промовише слободу, питали смо је
шта је за њу заправо слобода.
– Слобода је да могу да
радим шта год желим, да могу
рећи, мислити и направити
што год желим докле год то ни
на који начин не утиче на моју
околину нити на било кога –
истакла је Марина.
Вече проткано осмесима
завршено је џез концертом

„Stand up Jazz Routine” Јелене
Јововић и Драгана Ћалине,
који је публика са уживањем
слушала.
Вече у петак, 25. августа,
обележио је концерт групе
„Amy’s House”, која изводи
нумере џез-соул певачице
Ејми Вајнхаус. Београдски
бенд састављен од седам
врхунских музичара одушевио
је публику, а све је додатно
употпунила певачица која на
наступима изгледа идентично
као Ејми. Овај дан био је увертира за суботу увече, када је
фестивал „FreeDom Art”
доживео своју кулминацију.
Почетком вечери представљен је пројекат „Music for
Human Rights”, који је укључио учеснике из пет земаља –
Немачке, Италије, Португалије, Израела и Србије. Млади
људи подељени у три бенда
представили су по две композиције које су настале у
последњих десет дана на
радионицама које је у нашем
граду организовало удружења
грађана „Наранџасти”. Невероватан спој различитих енергија и сензибилитета резултирао је одличним композицијама које су написане на тему
слободе у уметничком изражавању. Након њих су наступили и полазници хип-хоп
радионице с композицијом
која се такође бавила ангажованом темом – насиљем над
женама.
Иако се чинило да је атмосфера већ доживела усијање, на
сцени су се редом нашли бендови „Ти”, „Лира Вега” и, на
крају, веома популаран састав
„Ничим изазван”. Пуна башта
Дома омладине, људи различитих генерација и интересовања, много странаца и талентованих људи створили су утисак да је фестивал који промовише слободу заиста био у
складу с главном идејом.
Суботње вече завршено је
више него успешном афтерпарти журком у дворани „Аполо” Дома омладине, где су
музику пуштали Кристијан
Станковић и Бранислав Вукосављевић a. k. a. Enki. Фестивал
је затворен дружењем музичара на још једном „НаранЏемовању”.
Утисак је да је фестивал
додатну енергију добио управо
због гостију из иностранства,
који су испратили сва дешавања и у већини активно учествовали.

У СВЕТОСАВСКОМ ДОМУ

Концерт суграђанима на дар
Харфисткиња Ана Братељевић и вио ли ни ста Милан
Бергинц одржали су концерт
у Светосавском дому у петак,
25. авгу ста, и при ре ди ли
сво јим сугра ђа ни ма врхун ски ужитак. Том приликом
извели су неке познате класичне композиције Обертура, Шопе на и Пја цо ле у
новим аранжманима, али и
неке које до сада нису свиране у нашој земљи, као што је
Фолпрехтова „Мала свита у
старом стилу”.
– С обзиром на то да ја
живим и радим у Прагу, „Мала
свита у старом стилу” је нешто
што сам тамо открила и хтела
да представим нашој публици.
У првом делу програма одсвирали смо и Сен Сансову „Фантазију” за харфу и виолину,
која је једна од најзначајнијих
композиција написаних оригинално за овакав дуо – рекла
је Ана Братељевић.

Она је додала да је у другом
делу концерта такође било
новитета у смислу аранжмана.
Нека дела су изводили раније,
али су их овог пута представили на другачији начин.
– Шопена смо једном извели као дуо виолина и клавир,
иако је ова композиција ори-

гинално рађена само за клавир. Овог пута смо направили
аранжман за харфу и виолину
– рекао је Милан Бергинц,
виолиниста.
Милан тренутно живи и
ради у Лондону, а Ана у
Чешкој. Јединствену прилику
да се сретну у исто време у

свом родном граду и наступе
заједно након четири године
искористили су на најбољи
могући начин.
– Мотив је пре свега љубав.
Љубав према нашем граду, према нашој драгој публици, према музици и љубав према заједничком музицирању. Свирамо
заједно још од средње школе, а
„Duo Feerie” постоји од 2009.
године. Поново смо у Панчеву у
исто време, па смо искористили ту прилику да представимо
нашим драгим суграђанима,
који нас знају већ петнаест
година, оно што тренутно радимо и да им омогућимо да уживају у једном овако дивном концерту – истакла је Ана.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ФОРД мондео ТДЦИ
2.0, караван, регистрован до августа
2018. 064/667-36-09.
Мирослав. (СМС)
ГОЛФ 6, продајем.
063/892-08-35.
(246274)
ОПЕЛ астра караван,
1.4, бензин, 2001. годиште, у добром стању, регистрован до
13. априла 2018.
063/344-885.
(246558)
ПРОДАЈЕМ заставу
101, скала 55, 2007.
године, бензин, гас,
нерегистрован.
063/344-885.
(246558)
ШКОДА фелиција 1.9
дизел, 2001. годиште,
повољно. Тел.
063/707-19-64.
(246590)
ФЛОРИДА ин, очувана, 2005, бензин,
плин, тек регистрован,
750 евра.
062/846-96-00.
(246638)
ШКОДА фелиција дизел 1998. годиште, повољно, проблем бош
пумпа, има друга.
064/110-70-71.
(246742)
ПРОДАЈЕМ рено клио
двојку, регистрован,
1,2 бензин, 2003. годиште.
065/361-64-22.
(246764)
АУТО пежо 207, 2007.
годиште, први власник. Регистрован до
јуна 2018, клима, радио, ЦД, зимске гуме,
као и остала опрема
савремених аутомобила, 3.000 евра. Тел.
064/651-16-26.
(246740)
ОПЕЛ корса 1.3, дизел, 2004. годиште, 4
В, клима, на име купца. 063/837-71-79.
(246792)

ПУНТО 1.2, 1999. годиште, троје врата,
добар. 062/185-86-73.
(246845)
КАДЕТ, 1991. годиште, 1.4, лимузина,
атестиран плин четири године. Тел.
062/365-555.
(246868)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. годиште, 4.00
евра, хитно. 064/51405-06. (246922)
ПЕЖО 307, SW, 1.6,
панорама кров, 2004.
годиште, 3.000 евра.
064/514-05-06.
(2469229
ПРОДАЈЕМ форд сијеру, екстра стање, нерегистрован, велики
бојлер, писаћи сто.
064/154-25-82.
(246917)
ВОЗИЛА

ОГЛАСИ

МАШИНЕ

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

МОТОКУЛТИВАТОР
506, точкови, фреза,
приколица, регистровано, аутоматик А 3,
пуха, звати после 15
сати. 062/867-11-67.
(246427)
КУПУЈЕМ круњач-прекрупач оџаци, црвени.
065/561-01-03.
(246461)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ или издајем гаражу, иза робне
куће - иза кинеског
„Шангаја”. 061/20213-35. (245025)
АПАРАТИ

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила,
катализатора, продаја
делова, долазим на
адресу. 069/203-0044, 066/409-991.
(246307)
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја делова, долазим
на адресу. 063/78282-69, 061/211-56-15.
(246307)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 063/89208-25, 064/230-52-21.
(246675)
КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно, до
3.000 евра. 063/16583-75. (246716)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
70 до 1.000 евра.
062/193-36-05.
(246716)
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КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм, и све врсте
видео касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563,
063/288-278.
(246618)
ЗАМРЗИВАЧ 210 л,
веш-машина, и половни делови од вешмашина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(246688)

СЕРВИС телевизора,
монитора, дигиталних
рисивера, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. (246779)

ХИТНО продајем регал, очуван, из три дела, 3.000 динара.
061/155-27-86 (СМС)
ПРАСИЋИ на продају.
Мића.
064/303-28-68
(СМС)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331586, 063/805-74-60.
(245882)
ПОВОЉНО продајем
два регала, електрични штедњак и судоперу. 065/418-15-44,
064/078-14-92.
(246559)
СВЕ врсте огревног
дрвета. Мерење код
вас кући.
065/501-56-51.
(246600)
ОЧУВАНА улазна врата, храстовина, електрични бојлер 80 литара.
063/728-76-05.
(246575)
ТВРДО дрво, преостало, превоз бесплатан.
065/640-31-49.
(246601)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 063/898-00-82.
(246607)

КОЗЈЕ МЛЕКО, сир и
сурутка - алпска коза,
са пољопривредног
газдинства, Владимир
Мицковски. 069/32048-22. (246168)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција, повољно. 061/641-30-36.
(246168)
КАУЧ, компјутерски
столови, витрина, грејалице, фотеље, сточићи, кухиња, ходник.
065/353-07-57.
(246607)
ШИВАЋА МАШИНА
багат са кабинетом,
исправна, 60 евра.
061/626-15-04.
(246616)
РАДИО и грамофон
произвођача телефункен, у исправном стању, антиквитетске
вредности, оба уређаја, све налазе и комоди. 061/626-15-04.
(246616)
ПЕЋ на чврсто гориво, ТА пећ тројка, две
плинске пећи.
069/640-63-33.
(246641)
ПРОДАЈЕМ бицикле,
мушки, женски, средњи и креветац комплет.
013/361-339,
063/598-820.
(246650)

ЧАМАЦ метални, кабинаш 8 х 2,15 м. Тел.
064/179-51-73.
(246656)
ПРОДАЈЕМ две класичне фотеље у одличном стању, врло
повољно.
064/149-78-24,
013/311-006.
(246660)
ПРОДАЈЕМ тритикале
са дивљом граорицом.
Тел. 069/725-272.
(246686)
ПРОДАЈЕМ повољно
витрину, орман, комоду од медијапана.
Хитно. Панчево.
066/944-55-82.
(246685)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331586, 063/805-74-60.
(246695)

ПИЈАНИНО чајка 700
евра. 069/369-69-93,
353-364. (246696)
ОРАХОВО дебло, дрво за ложење, даске
три метра дуге. 344936. (246699)
БЕЛА техника, замрзивачи, фрижидери,
веш-машине.
065/665-75-10.
(246700)
НА ПРОДАЈУ штенци
златног ретривера.
Тел. 066/358-201.
(246719)
НА ПРОДАЈУ гуске
старе шест месеци.
063/830-14-55,
063/191-73-60.
(246720)
ПРОДАЈЕМ шпедитер
2 тоне и француски
лежај, повољно. Тел.
618-330, 066/938-3546. (246730)

АУДИ 80, за делове,
вага до 15 кг, два стола за продавнице,
млин за кафу 20 кг,
компјутер стари, вешмашина, 5 м бетонска
ограда. 631-708.
(246734)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе. Нова кухиња, 10.000 динара.
371-568,
063/773-45-97.
(246737)
ЈАГАЊЦИ на продају,
300 динара килограм.
Тел.
062/108-77-03. Јабука. (246739)
КОМПРЕСОР прављен, монофазни, кафански шанк ЛТХ,
прохромска полица,
велика. 064/110-7071. (246742)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ШПОРЕТ пламен 850
Пожега, ложиште лево, рерна са термостатом, чврсто гориво.
061/657-57-60.
(246752)
ОРИГИНЈАЛ цептер
лонац са поклопцем и
термостатом од 15 литара, два комада.
061/657-57-60.
(246752)
АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде и гелендери,
АЛУ и ПВЦ столарија.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(246754)

ПРОДАЈЕМ гробницу
на гробљу Котеж.
062/744-181. (246762)

МЕСНАТИ прасићи,
кавез за носиље, два
плуга, сточна вага.
Петефијева 113. 323123. (246766)

ПРОДАЈЕМ шток врата, дрвена, 2.003 х
0,75, акрилна када са
конструкцијом 120 х
60 х 70, све договор.
064/582-22-85.
(246790)

СТАРИНСКО огледало, сто, столице, срџаде, рам, лустере (све
старинско)., 064/06523-30. (246790)
ПЕЋ, суслер, фрижидер, шпорет, писаћи
сто, ТВ, тросед, двосед, фотеља. 064/06523-30. (246790)
СТОЛАРСКА машина
на продају са више
операција, вреди погледати. 064/323-9488. (246801)
НА ПРОДАЈУ прасићи, кукуруз и прекрупа. Доносим на кућну
адресу. Тел. 064/12945-43. (246815)

ПРОДАЈЕМ два гардеробера са витрином,
1950-60, од ораха.
063/821-08-09.
(246831)
НА ПРОДАЈУ леватор
9 м, музилица за краве и монта 16. теол.
632-421. (246827)
ЗАМРЗИВАЧ, сандучар 210 – 310 л, електрични шпорет, вешмашина, фрижидер
180 л, шпорет смедеревац 9 – са чунковима, орман, кауч, угаона гарнитура, разно.
Тел. 063/861-82-66.
ПРОДАЈЕМО веш-машину аристон, дигиталну, стару пет година, у одличном стању
са гаранцијом.
013/361-361,
064/122-68-05. (2468)
ДИЗАЛИЦА грађевинска, шлајферица за
терацо, шлајферица
за паркет. 064/02605-25. (246844)
ПРОДАЈЕМ дебелу
свињу, 300 кг, цена по
договору. Владимировац. 064/271-54-29.
(246888)

ОГЛАСИ
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ПРОДАЈЕМ разни
алат, покретну каљеву
пећ на ложење, 150
евра. Лава Толстоја
25, Панчево. (246882)

ПРОДАЈЕМ прасиће и
јагањце, вршим печење на дрва, ражањ,
повољно. 064/997-7909. (246926)

ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција, повољно. 061/641-30-36.
(246878)
ПРОДАЈЕМ машину
за производњу папирних џакова, купци и
обука обезбеђени.
064/424-95-10.
(246896)
НА ПРОДАЈУ преостала дрва врба и топола.
061/659-22-11,
063/423-446. (244206)
СТОЛАРСКА машина,
храстова врата, улазна, бицикл – 100
евра. 065/263-28-78.
(246907)
ПРОДАЈЕМ ремонтована ТА пећи 2,3, 4 и
6 кв, достава, монтажа, гаранција. 335930, 064/366-57-87.
(246894)
НА ПРОДАЈУ две козе и два јарета, цена
повољна, Баваниште.
063/185-86-01.
(246923)

ПРОДАЈЕМ: ормане,
кревете, француски
лежај, фрижидер,
компјутер сто, душеке, столове, столице,
комоде, витрине, кухиње, угаону гарнитуру и друго. 064/15538-13. (246925)

ПРОДАЈЕМ електрични шпорет, очуван,
леп аспиратор, телевизор. 013/346-790,
064/129-73-60.
(246921)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче, веш-машине, старо гвожђе.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(246007)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи и
половни намештај.
061/641-30-36.
(24687)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце,
старо перје, и све друго. 066/900-79-04.
(246581)
КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(246604)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи.
062/148-49-94.
(246607)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, старе
славине, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, акумулаторе,
каблове и остали метални отпад.
060/521-93-40.
(246600)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, шпорете, фрижидере, замрзиваче и
све што је метал, добро плаћам. Златко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(246689)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, машине и све остало.
061/627-07-31.
(246753)

КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче, старо
гвожђе, веш-машине.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(246813)
КУПУЈЕМ неисправне
и исправне ТА пећи,
стање није битно.
064/366-57-87, 335930. (246844)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, стари накит, пенкала, старо покућство.
335-974, 063/705-1818. (246894)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи.
Долазим. 063/195-0717. (246919)
КУПУЈЕМО обојене
метале, гвожђе, акумуалто9ре, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и остало.
061/321-77-93.
(246940)
КУПУЈЕМО гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум, олово, веш-машине, фрижидере, замрзиваче и телевизоре. 061/322-04-94.
(246940)
КУПУЈЕМО алуминијум, олово, гвожђе,
акумулаторе, веш-машине, замрзиваче,
креке весо, телевизоре. 061/322-04-94.
(246940)(246940)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈА плацева,
Улица Пелистерска и
Кајмакчаланска. Грађевинска зона. Плацеви су укњижени. Тел.
065/257-91-00 и
065/637-90-88. (СМС)
НОВА КУЋА у Панчеву, Тесла, 140 м2, П +
2, укњижено.
063/776-61-77.
(245475)
КУЋА, Качарево, 170
м2, легализована, одмах усељива.
013/601-472. (145172)
КУЋА, Доситејева 8-а,
укњижено, 2 ара.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(245828)
ПРОДАЈЕМ дворишни
део куће, сређен, ПВЦ
столарија, изолација,
шири центар, 22.500.
064/376-43-33.
(245973)
КУЋА комплетно сређена са два стана, ЕГ,
плац, 1/1. 061/224-4797. (243167)
ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица, најлепше
место, асфалт, вода,
струја, повољно.
063/832-50-97.
(245667)

ВИКЕНДИЦА код Девојачког бунара, 200
м од центра, легализована. 061/206-3046. (246217)
КУЋА, 70 м2, Поњавица, Омољица, Бели
брег, 17 ари, усељиво.
064/384-48-40.
(246205)
ПРОДАЈЕМ њиву у Јабуци (хитлерова), површина 72 ара.
062/143-94-45.
(246573)
ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу,
9 ари. 063/286-743.
(246574)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову на 29 ари плаца.
371-274, 064/176-8852. (246588)
КУЋА, две стамбене
јединице (око 150 м2)
+ гаража 38 м2 + помоћни објекти, плац
15 ари. Тел. 061/18453-53. ((246616)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
две куће на плацу за
мањи стан. 064/98621-74. (246640)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Маргити, луксуз. Тел.
060/034-63-34.
(246637)
ОМОЉИЦА, плац
11,5 ари, са гаражом
и започетим објектом,
струја, вода. 064/26005-34. (246656)
КУЋА, Бања Врујци,
60 м2, 6 ари, продајем/мењам. 064/95551-85. (246661)
ПРОДАЈЕМ стару кућу са плацем 30 ари,
Банатско Ново Село.
063/863-80-15.

ПРОДАЈЕМ њиву у селу, комплетна инфраструктура, дозвољена
градња. 064256-3540. (246644)
ИЗДАЈЕМ 100 м2, продајем кућу на Јабучком путу.
065/219-14-22,
060/348-19-88.
(246667)
ПРОДАЈЕМ плац 31
ар, Новосељански пут,
Преспанска улица.
064/131-42-02.
(246681)

КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025. (246695)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Качареву. 064/43665-46, 065/532-65-63.
(246701)

КУЋА, гаража, воћњак, пољопривредно
земљиште 20 ари, Пелистерска 18-е.
064/866-22-98.
(246692)
КУЋА у Жарка Зрењанина, 90 м2, 4 ара,
42.000. (336),
„Олимп”,
063/274-951.
(246820)
ПРОДАЈЕМ плац на
Караули и два хектара на Малом наделу.
062/198-13-88.
(246821)
УЖИ центар, 130 м2, 5
ари, гаража, радионица, 67.000. „Трем 01”,
063/836-23-83.
(246709)
ДОЊИ град, спратна
кућа, три стана, повољно. 063/126-92-77,
063/248-729.
(246715)

КУЋА, нова, код расадника „Зеленило”,
1/1, 5 ари, цена
31.000.
061/661-59-10.
(246721)
КУЋА, Панчево, Цара
Душана 100, 176 м2,
на 8 ари плаца.
013/251-66-46.
(246718)
КУЋА, Војловица, на
18 ари плаца, 100 +
35 м2 стамбене површине. 064/084-21-62,
263-80-93.
(246732)

Петак, 1. септембар 2017.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ГРАЂЕВИНСКИХ 50
ари, северна зона, асфалт, струја, вода,
8.000. 063/894-84-23.
(246724)

ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову. Тел.
062/415-359. (246742)
МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ари, без
улагања, усељива,
70.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(246751)
СКРОБАРА, започета
кућа, плац 78 ари, до
пута, 13.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(246751)

ВОЈЛОВИЦА, 65 м2, 6
ари, канализација,
16.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(246751)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у Војловици, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(2467729
НОВА МИСА, 160 м2,
подрум и гаража,
60.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750.(246776)

КУЋА, Омољица, 65
м2, 6,5 ари, подрум,
помоћни објекти.
064/961-00-70.
(246782)
БЛИЗИНА центра, око
200 м2, 2 ара,
110.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (246787)
ШИРИ центар, квалитетна трособна кућа,
120 м2, 4 ара, 42.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(246805)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 60 м2, 13,5 ари,
26.500. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(246805)

ШИРИ ЦЕНТАР, салонска, ЕГ, 4 ара,
42.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(246805)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, плац 3,8 ари,
Максима Горког.
063/301-360.
(246628)
ВОЈЛОВИЦА, приземна, 139 м2 + локал 30
м2, на 7,29 ари,
31.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (246840)
КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска, 88 м2,
трособна на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(246840)
СТРЕЛИШТЕ, 180 м2,
три стамбене целине,
на 2,25 ари, 59.000.
(097), „Перфект”,
064/348-0568.(246840)
СТРЕЛИШТЕ, 200 м2,
три стамбене целине
на 3,38 ари, 59.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(246840)

ШИРИ ЦЕНТАР, кућа
преправљена у два локала, дворишни стан,
2 ара, 55.000. (238),
„Тесла некретнине,
064/668-89-15.
(246848)
ТЕСЛА, кућа 65 м2,
1.8 ари плац, 42.000.
(238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(246848)
ТЕСЛА, нова кућа
130 м2, 1.5 ари плац,
95.000. (238), „Тесла
некретнине, 064/66889-15. (246848)

САМОШ, кућа 80 м2,
8 ари, 8.000. (238),
„Тесла некретнине,
064/668-89-15.
(246848)
НОВА МИСА, кућа
160 м2, 1,25 ари,
62.000. (238), „Тесла
некретнине,
064/668-89-15.
(246848)
ЦЕНТАР, продајем кућу 500 м2, стан, локали, гаража, врт.
060/151-20-46.
(246850)
У СТАРЧЕВУ, већа кућа са окућницом на
13 ари плаца.
064/264-03-14.
(246862)

ОГЛАСИ

ПЛАЦ 6 ари на продају. 063/114-52-49.
(246870)
ТЕСЛА, кућа на екстра локацији за приватни бизнис и становање. 063/329-464,
066/001-050. (4728)
ЈАБУЧКИ пут, плац 4
ара, 17 м фронт, улица 14 м. 069/213-9737. ((246911)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, викендица на
Новосељанском путу,
повољно. 063/807-2707. (246603)
КОД Америчке зграде, продајем двособан
сређен, у Самачком
гарсоњеру. 065/35307-57. (246609)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, ТА, IV
спрат, 21.000, укњижен. Телефон
л064/344-74-36.
(246611)

ЛЕП стан, 40 м2, лепо
двориште, ар баште.
Цара Лазара 42.
(246699)

СТАРЧЕВО, главни
пут, окретница, кућа
104 м2, на 4,66 ара
плаца, продајем.
061/187-24-22.
(246928)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Црепаји, дупли плац,
дозвољена градња.
062/966-84-52.
(246930)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Црепаји, 6 ари, 67 м2.
062/196-26-83.
(246954)
ПРОДАЈЕМ плацеве,
укњижени, Пелистерска. 063/894-88-11.
(246939)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ плац на Јабучком путу, минимално 15 ари. Тел.
065/334-17-26.
(246244)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, троипособан
стан новије градње,
61 м2, ЦГ, II спрат, у
мирној, слепој улици
са зиданом гараЖом у
двориШту. Стан је одмах усељив, са кухињом и плакаром,
45.000 евра.
060/628-46-56. (СМС)
БЕЗ ПОСРЕДНИКА
продајем трособан
стан на Тесли, ЦГ, тераса, лође.
064/175-63-14. (СМС)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
два стана 117 м2 и
130 м2, две гараже.
063/359-314.
(245399)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, ЦГ, терасе, IV
спрат, усељив. Тел.
013/331-079,
063/770-45-55.
(244648)
ТЕСЛА, трособан, 66
м2, IV, двостран, потпуно реновиран, цена
по виђењу.
063/827-58-58.
(246524)
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ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 58 м2, етажно грејање, укњижен, власник. Тел.
060/333-56-41.
(246629)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 65 м2, топла вода, ЦГ, II спрат, Војвођански булевар,
Панчево, Котеж 2,
45.000 евра. Тел.
063/194-82-14.
(246665)
КОТЕЖ 1, једноипособан, реновиран, одмах усељив, 28.000
евра. 301-165. (2466)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, гаража, башта, укњижен,
17.500. 061/147-8223. (246707)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 56 м2, реновиран. 064/173-8517. (246712)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ,
VI, усељив, 31.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (2469)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VII, леп, ПВЦ, 26.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(246709)
ВОЈНА зграда, 61 м2,
ЦГ, V, 40.500. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (246709)
ДВОСОБНИ, Котеж,
30.000 – 33.000 евра,
57 м2, тераса. „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (246726)
ЈЕДНОСОБАН, реновиран, I спрат, 32 м2,
тераса, 22.500 евра.
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(246726)

ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, 28 м2, 21.000 евра,
ЦГ, договор. „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(246726)
ДВОСОБАН, Тесла, 52
м2, тераса, 27.000
евра. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(246726)
ДВОИПОСОБАН, Тесла, две терасе, алу
столарија, ЕГ, кухиња,
34.000 евра. „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (246726)
ДВОСОБНИ, 55 м2,
Стрелиште, 26.000;
Котеж, 28.000;Тесла,
30.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(246735)
ТЕСЛА, „Дис”, 46 м2,
једноипособан, тераса, усељив, 26.000,
договор. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(246331)
ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2,
Стрелиште, 21.000;
Котеж, 23.500; центар, 15.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(246331)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан 32 м2 + тераса, V,
лифт, ЦГ, 20.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(246751)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан, ПР,
сређен, 33.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(246751)
ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
43.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(246751)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65 м2, IV, лифт,
ЦГ, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(246751)
КОТЕЖ 1, једнособан,
37 м2, I, усељив,
23.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(246756)
СТРОГИ центар, 50
м2, V, комплетно реновиран, 33.000.
(300), „Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(246756)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, II, ТА,
27.000, једнособан,
22.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(246756)

КОТЕЖ 2, двособан,
54 м2, II, сређен,
32.000; трособан,
39.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(246756)
СТАН, 59 м2, Котеж,
први спрат, усељив,
33.000 евра, договор.
062/283-143. (246759)
КОТЕЖ 1, 1.0, 43 м2,
ЦГ, 26.000 евра; центар, I, 90 м2, ЕГ,
55.000 евра. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(246760)

СТРЕЛИШТЕ, леп двособан, 54 м2, IV,
21.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(246787)
ШИРИ ЦЕНТАР, одличан двособан, 53 м2,
ВП, ЕГ, тераса,
33.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(246787)
РОБНА КУЋА, двоипособан, 63 м2, V,
43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(246787)
ГАРСОЊЕРА, 36 м2, у
центру града, Штросмајерова улица, легализован.
060/025-52-05.
(246802)
СТРОГИ центар, салонски, једнособан,
27 м2, ВПР, ТА,
18.500. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(246805)

СОДАРА, 10, 28 м2,
ЦГ, 20.000 евра; плац
у граду 2,25 ари,
27.000 евра. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(246760)
МЕЊАМ стан 56 м2 +
тераса, VII спрат, на
Стрелишту, за већи на
Содари, ниже спратности, уз моју доплату. 062/885-43-20.
(246768)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
IV, ЦГ, 16.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50.(246776)
КОТЕЖ 1, ближе центру, мањи двособан,
40 м2, 24.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50.(246776)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2467)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 46 м2, ВПР,
ЦГ, 21.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(246805)
СОДАРА, двособан,
52 м2, сређен, III, ТА,
29.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(246805)
МИСА, новији, 34 м2,
тераса, II, укњижен,
20.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(246805)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, VI, ЦГ,
уредан, 24.500. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(246805)
КОТЕЖ 2, двособан,
58 м2, ВП, уредан,
32.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(246805)

КОТЕЖ 2, двособан,
62 м2, III, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(246776)
СОДАРА, двособан,
60 м2, V, ЦГ, 30.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2467)
ПРОДАЈЕМ стан, нова
Миса, 56 м2, 25.000
евра, легализован, viber. 064/212-53-23.
(246670)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 43 м2, сређен. 069/129-19-87.
(246784)
НОВА ГРАДЊА, стан
30 м2, 19.000 евра,
нова Миса, власник.
063/304-222. (246795)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2, II, уредан,
42.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
КОТЕЖ 1, ниско приземље, ЦГ, 37 м2,
18.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(246805)
СТРОГИ центар, гарсоњера, 27 м2, ВП,
идеално за канцеларију, 18.500. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (246805)
ГОРЊИ ГРАД, четворособан, новија градња, 84 м2, III, ЦГ на
гас, потпуно опремљен, гаража, 56.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(246820)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
ВПР, 24.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(246863)
ТЕСЛА, трособан, 64
м2, IV, ЕГ, сређен,
усељив, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(246820)
ЦЕНТАР, трособан, 68
м2, III, ЦГ, усељив,
50.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(246820)
КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 м2, IV, ЦГ, лифт,
усељива, 16.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/234-3601. (246820)
КОТЕЖ 2, двособан,
60 м2, III, ЦГ, 30.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/234-36-01.
(246820)

СОДАРА, двособан,
57 м2, IV, ЦГ, усељив,
30.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/234-36-01.
(246820)
ПРОДАЈЕМ, Содара,
Капетанија, двоипособан стан, 77 м2,
плус лођа, остава, сушионица, са погледом
на Тамиш. 069/36898-40. (246824)
СТРОГИ центар, трособан, поглед на панчевачке цркве, Тамишки мост, Авалски торањ, 53.000 евра.
060/035-36-64.
(246832)
МИСА, поткровље,
100 м2, са свим прикључцима, сива фаза,
укњижено. 065/33355-25. (246834)
ТЕСЛА, трособан, 65
м2, I, двориште, 60 м2,
тавански простор,
40.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(246840)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, ТА, 26.500;
двособан, 53 м2,
21.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(246840)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 43 м2, 23.000;
двоипособан, 65 м2,
39.000.(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(246840)
ТЕСЛА, једноипособан, 38 м2, 19.500;
двособан, 52 м2,
30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(246840)
МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, I, ТА, реновиран, 34.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(246840)
МАРГИТА, двособан,
42 м2, TA, приземље,
двориште, 22.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(246840)

МИСА, двособан, први спрат, 46 м2,
24.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(246840)
КОТЕЖ 2, двособан,
60 м2, лифт, ЦГ,
34.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(246840)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру + предсобље, власник. 064/665-86-51.
КОТЕЖ 2, троипособан, 83 м2, VI, 49.000.
(238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(246848)
ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, II, ТА, 48.000.
(238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(246848)
ТЕСЛА, двоипособан,
70 м2, ВПР, 43.000.
(238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(246848)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, једнособан,
40 м2, ВПР, 24.000.
(238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(246848)
ПРАЗАН двособан
стан, 55 м2, Стари Тамиш, 14.500 евра.
060/067-73-33.
(246854)
ТЕСЛА, трособан, нижа спратност, ЦГ,
42.000; једнособан,
21.000, сређен. „Весна 2”, 066/937-00-13.
(246855)
СТРЕЛИШЕ, Стрелиште, V, 31.000; Стрелиште, I, 22.000. „Весна 2”, 066/937-00-13.
(246855)
ПРОДАЈЕМ фрижидер комбиновани, замрзивач, веш-машину
и делове машине.
013/346-790,
064/129-73-60.
(246851)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 103 м2,
75.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(246863)
ЦЕНТАР, ново, 70 м2,
I, 800 евра/квадрат.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (246863)
ШИРИ ЦЕНТАР, двособан, IV, 57 м2, ТА,
ПВЦ, 24.000. (320),
063/800-44-30.
(246829)
ТЕСЛА, једноипособан, III, 42 м2, ЦГ,
24.000. (320),
063/800-44-30.
(246829)
ЦЕНТАР, гарсоњере,
ВП, II, ЦГ, ТА, 27 м2,
19.000. (320),
063/800-44-30.
(246829)
НОВА МИСА, двособан, III, 57 м2, ТА,
24.000. (320),
063/800-44-30.
(246829)
СОДАРА, продајемо
неуређен тавански
простор, VII, 140 м2.
(320), 063/800-44-30.
(246829)
ГАРСОЊЕРА на продају. Котеж 1, у одличном стању.
063/413-573.
(246999)
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СТАН, дуплекс, Тесла,
ЦГ, тераса, паркинг
место, новоградња.
069/822-48-24.
(246918)
СТАН, двоипособан,
Тесла, гас, тераса,
остава, новоградња,
усељив. 069/822-4824. (246918)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
Стрелиште, новоградња, поткровље.
069/822-48-24.
(246918)
СТАН-КУЋА, Патријарха Чарнојевића,
100 м2, гас, усељив.
069/822-48-24.
(246918)
ХИТНО, Стрелиште,
нов трособан, 54 м2,
укњижен, клима, ПВЦ,
паркинг, 27.000 евра.
062/269-566. (246927
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан
стан, без посредника.
Центар, Котеж 1, Тесла, Содара. 063/87303-60. (245772)
АГЕНЦИЈА „Дива”, Ж.
Зрењанина 14, купује
једнособан и двособан стан. 345-534,
064/246-05-71.
КУПУЈЕМ станове, куће на свим локацијама. 063/836-23-83,
„Трем 01”. (246709)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах. 064/206-5574. (246751)
КУПУЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
исплата одмах.
062/207-004. (2467)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(246840)
АГЕНЦИЈИ „Стрелиште некретнине”, потребни станови.
069/196-96-05.
(246864)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(246829)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан
стан у кући, Стрелиште, ненамештен, звати после17 сати
063/819-07-30. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, празан, Копаоничка 23, нова Миса.
063/655 -353. (СМС)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан на Миси.
060/087-84-75.
(245938)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Котеж 2, приземље, ЦГ, 58 м2. Тел.
064/037-63-61.
ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса, 37 м2, интернет, грејање, кабловска. 062/295-968.
(246393)
ИЗДАЈЕМ стан. Тел.
063/866-78-03, после
17 сати. (246250)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на новој Миси.
013/371-561.
(246178)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан од 45 м2, полунамештен на Стрелишту.
Тел. 345-109.
(246565)

ПОТРЕБАН мањи намештен стан у Панчеву, новоградња, ужи
центар. 061/175-8510. (246561)
ИЗДАЈЕМ кућу у Београд са гаражом на
Коњарнику, полунамештено. 061/175-8510. (246561)

ИЗДАЈЕМ намештен
мањи једнособан
стан, 25 м2, ЦГ, Тесла.
064/140-88-36.
(246616)
ИЗДАЈЕМ двособан
празан комфоран
стан на Содари, Моравска.
063/802-26-71.

ИЗДАЈЕМ стан у центру. Све информације
на тел. 063/257-533.
(246560)
ИЗДАЈЕМ собу у центру града, запосленом
самцу.
065/416-49-78,
062/377-345.
(246571)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан у центру, ЦГ,
клима. Тел. 063/235190. (246605)
ИЗДАЈЕ се већи полунамештен стан на дуже време, нова Миса.
063/865-80-77.
246311)
СТРЕЛИШТЕ, издајем
једнособан намештен
усељив стан. 064/30580-61. (246576)
ИЗДАЈЕМ једноипособан полунамештен
стан и двособан празан у кући. 063/248729, 063/126-92-77.
(246615)

ИЗДАЈЕМ комплет намештен једнособан
стан, нове ствари,
клима, ЦГ. 335-807.
(246643)
ЈЕДНОСОБАН, намештен за једну особу,
центар. 063/124-1018. (246648)
СТАН, кућа, Младост,
намештено, ТА, ламинат, интернет, засебан
улаз. 066/372-722.
(246654)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Миси.
064/234-15-21.
(246676)
НАМЕШТЕН стан, ЦГ,
кабловска, самици
(може и са дететом)
или ученицима. Повољно. 378-093.
(246658)
ИЗДАЈЕМ стан у згради, једнособан, комфоран, намештен,
центар. 063/262-127.
(246653)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 30. СЕПТЕМБРА
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И СЕДИМЕНТАЦИЈА
Цена: 300 динара

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ
(дебело црево)
Цена: 450 динара

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ
Цена: 3.000 динара
СПЕЦИЈАЛНА АКЦИЈА У ТОКУ СЕПТЕМБРА

ЕКГ– Цена: 200 динара
СПИРОМЕТРИЈА
(капацитет плућа)

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

Цена: 300 дин.

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
TSH - цена: 450 дин, fT4- цена: 450 дин, fT3- цена: 450 дин.

(мерење слуха)

ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA - цена: 650 динара
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA - цена: 750 динара

АУДИОМЕТРИЈА
Цена: 200 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

УСКОРО
НОВО

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ

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

•

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
27 м2, празну, Котеж
2, депозит. 063/86898-32. (246639)
ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси. 065/372-5250. (2466359
ИЗДАЈЕМ кућу у ширем центру града.
062/347-667. (246678)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Цара Лазара 50.
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(246680)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на дужи период. Депозит обавезан.
063/617-421.
(2466908)
ИЗДАЈЕМ реновиран
празан стан у центру,
III спрат, ТА. 064/35671-96. (246703)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, нова Миса.
060/163-88-58.
(246722)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, кућа, ТА, интернет, кабловска, предност ученицима, студентима. 063/744-0824. (246727)
ИЗДАЈЕМ мањи стан у
центру, намештен, на
дуже време. 064/44056-05. (246761)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан, комплетно намештен, строги центар
града са градским
грејањем.
064/489-00-59. (2467)
ЦЕНТАР, двособан,
дворишни стан, 55 м2,
ненамештен, код Максија. 064/143-91-40.
ТЕСЛА, издаје се комплетно намештен
стан, близу „Авива.
064/482-18-14,
062/600-365. (246773)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли.
065/339-23-25. (2468)
НАМЕШТЕН једнособан + једноипособан,
новоградња, двориште, 80 евра, код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07.
(246781)

ИЗДАЈЕМ мању гарсоњеру, намештену. Тел.
065/617-74-54.
(246777)
СОБА, ученици, студенткињи, близу „Авива, употреба кухиње и
купатила, 50 евра.
064/000-55-39.
(246780)
ЈЕДНОСОБАН намештен, грејање + кабловска + интернет,
нова Миса.
064/318-90-95.
(246791)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
069/775-822. (246789)
СТАН трособан, комфоран, кућа, миран
крај, Котеж, гаража,
магацин. 061/225-1643. (246809)
ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2,
поткровље, нова Миса. 064/665-86-24.
(246812)
ИЗДАЈЕМ комфорну
собу, Тесла. Коришћење кухиње и купатила.
065/803-53-29.
(246834)

ГАРСОЊЕРУ самцима, намештену, једноипособан стан, празан, центар, засебан
улаз. 061/131-79-04.
(246859)
ИЗДАЈЕМ у центру
гарсоњеру, намештену. 062/345-958.
(246866)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, централно грејање, Котеж 1. Тел.
061/614-32-96.
(246893)
ИЗДАЈЕМ ненамештену двособну кућу са
двориштем. 061/32170-83. (246892)
ИЗДАЈЕМ собу самцима, Стрелиште. 320847. (246894)
ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан,
Стеријина. 063/80310-55. (246472)
СТАН, центар, једноипособан, III спрат,
централно грејање,
лифт, кабловска, интерфон.
063/290-712.
(246905)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 35 м2, у Карађорђевој улици.
063/755-81-09. (2468)
СТАН за издавање,
једнособан, Содара,
ненамештен. 060/60062-46. (246916)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан у
центру. Интернет, телефон, ТА. Тел.
064/174-79-47. (2469)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, С. Саве
90, код „Амана”, II
спрат, интерфон, интернет. Тел. 342-444,
069/260-88-00.
(246915)

ИЗДАЈЕМ празан стан
на платоу Зелене пијаце. 062/196-26-83.
(246924)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ дворишну
канцеларију, 50 м2, М.
Горког 4. 064/668-8778. (и)
ИЗДАЈЕМ два локала,
Јабучки пут, 170 м2 и
70 м2. 063/759-12-47.
ЛОКАЛ са две канцеларије издајем у центру града. 065/41649-78, 062/377-345.
(246571)

ИЗДАЈЕМ локал за Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16.
(246583)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
од 81 и 39 м2 у центру
Стрелишта. Тел.
064/267-71-74.
(246620)
ИЗДАЈЕМ комплет
опремљену ауто-перионицу, три бокса, 6
паркинг места.
064/226-81-91.
(246668)
ИЗДАЈЕМ два локала,
Браће Јовановић 70,
од 20 м2. Тел.
060/324-03-20, 335403. (246763)

ИЗДАЈЕМ локал, центар, близу „Максија”,
43 м2, излог, два улаза. 063/892-67-31.
(246765)
ИЗДАЈЕМ локал код
Зелен пијаце.
060/351-03-56.
(246775)
ИЗДАЈЕМ локал 28 м2,
М. Горког 81, улаз
„Пепељаре”.
063/837-48-34.
(246750)
ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ салон, нов,
комплетно сређен, Тесла, 200 евра.
064/514-05-06.
(246922)

Петак, 1. септембар 2017.

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, 88
м2, 150 евра, Семберијска 2, Панчево.
Тел. 370-333,
065/413-52-55. (2469)
ИЗДАЈЕМ локал 100
м2, угао Светозара
Милетића и Трг мученика. 063/622-209.
(246897)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ страним фирмама стан
120 м2, строги центар
Панчева, погодан за
пословни простор.
Тел. 065/202-63-81.
(246898)
ИЗДАЈЕМ локал, кафану, у строгом центру. Јелена,
065/202-63-81.
(246898)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
до улице излог, центар. 063/314-803.
(246912)
ИЗДАЈЕМ локал, магацин, 20 м2 у Улици
Јове Максина 36.
063/191-71-16.
(246938)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА жена за
помоћ у кући, 4 сата
дневно у Земуну,
мозж и становање,
трочлана породица.
060/021-69-05. (СМС)
АУТО-СЕРВИСУ
„Станковић” потребан
механичар или механичар без искуства.
061/637-72-06 и
065/551-67-45. (СМС)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену.
062/825-27-25.
(245025)
ПОТРЕБНИ возачи са
Б или Ц категоријом,
са искуством, за рад у
дистрибуцији пића
Weifert. 063/494-512,
062/446-285. (245788)
ПОТРЕБНИ кувари са
искуством. 061/27748-03, „Magnolija lux”
Панчево. (и)
АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни радници и ученици.
013/344-011,
063/372-231.
(246308)
ПОТРЕБНЕ раднице
са искуством за рад
на шиваћим
машинама.
069/238-07-65.
(246385)
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ПОТРЕБНИ диспечери
транспорта са одличним познавањем енглеског језика и рада
на рачунару.
Пријаве слати на
dispatchertransporta@
gmail.com (245726)
ПОТРЕБНИ конобар и
аниматор за рад у
играоници „Острво
са благом” у „Авив
парку”. 062/333-502.
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за рад
за роштиљем и у кухињи. Локал у Браће Јовановић. 063/897-55-04.
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за рад
за роштиљем. Локал у
центру.
063/834-88-10.

ПОТРЕБНЕ бравари
за производњу и монтажу сигурносних
врата. 060/631-10-20.
(246608)
ПОТРЕБНА радница
за рад на бензинској
пумпи у Панчеву. 351601. (246614)
ОЗБИЉНА жена чувала бих децу или правила друштво старијим особама. 064/19396-02. (246612)
ПОТРЕБНА помоћна
радница у пекари, са
искуством рада са тестом. 063/242-029.
(246219)
БУРЕГЏИНИЦИ „Нови
Сад” на пијаци, потребна радница. Дођите лично или на тел.
063/367-262, звати до
15 сати. (246684)

ПОТРЕБНЕ раднице
на индустријским машинама. Услови одлични. Тел.
064/062.22-79.
(246694)
ПОТРЕБАН чувар,
млађи пензионер без
обавеза. Тел. 064/16032-34. (246713)
ПОТРЕБНИ физички
радници и раднице за
повремене сезонске
послове на фарми и
пољопривредном газдинству. 063/776-6729. (246704)
ПОТРЕБНИ возачи за
превоз пецива, пут
обезбеђен. 060/86407-71. (246807)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Дача” потребан радник са искуством, солидна зарада.
063/508-090. (246788)

ПОТРЕБНА радница
за рад у кафани на
Баваништанском путу.
063/525-115. (246804)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребне раднице и
возач. Доћи лично,
после 17 сати. (2468)
ПОТРЕБАН грађевински лимар, помоћник.
Услови; рад на висини, завршен трећи
степен машинске или
грађевинске школе.
Панчево и околина.
060/571-55-22. (2460)
КУВАР и помоћни кувар потребан ресторану. 064/126-83-53.
(246823)
СЕРВИСУ потребан
ауто-лимар и радник
за дубинско прање возила, са искуством.
060/333-65-80.
(246857)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН пекар или
пекарка. 062/404-144.
(246920)

ПОТРЕБНЕ искусне
раднице на индустријским машинама. Тел.
063/182-30-37,
065/235-76-37,
013/235-76-37.
(246887)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА девојка за
рад. Кафе „Петица”
код Аутобуске станице. 064/997-79-09.
ПОТРЕБАН радник у
ауто-перионици, са
искуством. 063/80308-14. (246930)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНА продавачица. 064/403-51-32.
(246920)
ТРАЖИ се роштиљмајстор и радник у
кухињи (помоћни
радник – кувар).
069/822-48-23.
(246918)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу.
063/800-07-94.
(246873)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у Слот клубу
„Kentacky”. 064/98988-89. (246869)

ПОТРЕБНЕ искусне
раднице на индустријским машинама. Тел.
063/766-15-12.
(246887)
ПОТРЕБАН радник за
рад на дорадним машинама у штампарији, са искуством. Пријаве од 9 до 12 сати
на тел. 066/373-137.
(246902)
ПОТРЕБНИ радници
за рад у књиговезници. Пријаве радним
даном од 9 до 12 сати
на 063/861-42-84.
(246902)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, мајстори
из Ковачице. 060/06608-60. (СМС)
ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије 120 л, са
превозом и монтажом. 063/315-381.
(СМС)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(246677)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(246004)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 830-298,
251-19-81, 063/85222-43. (246020)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13.
(243955)
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ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије. Дуле,
064/163-58-85.
(245627)

АЛУ, ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00.
(245092)
КУЛТИВИРАМ БАШТЕ, вадим старо
воће, орасе, цепам
дрва, уносим угаљ.
062/190-71-60.
(246566)

ЧУВАЊЕ деце, вођење
у школу, часови српског језика,м професорка. 063/750-66-85.
(246710)
РАДИМО кровове, зидање, бетонирање,
фасаде, адаптације
кућа, станова.
064/183-16-36,
062/894-37-18.
(246723)
ПЕГЛАМ веш на вашој адреси, 300 динара/сат. 064/320-6285. (246749)
ВОЗИМ све врсте селидби, чистим дворишта, подрума, тавана
и остало. 061/627-0731. (246753)

СЕРВИС ролетни, роло-комарника, АЛУ и
ПВЦ столарије, замена гуртни и стакала.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(246754)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најповољније.
065/361-13-13.
(246769)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила,
поправке, преправке,
одгушење канализације одмах. 061/19300-09. (246771)

ЧИСТИМ куће и станове. Позовите
064/278-71-20. (2467)
НАТАША, дубинско
антибактеријско прање намештаја, душека, аутомобила. 361474, 060/361-47-41,
066/361-474.
(246673)
ЖЕНА са искуством
чувала би дете у својој кући, Војловица.
065/505-07-22.
(246811)
СВЕ врсте терапеутских масажа, током
септембра попуст на
вакум терапију.
069/335-36-88.
(246818)

Петак, 1. септембар 2017.

ОГЛАСИ
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз
шута са утоваром, ру- ПРЕВОЗ ствари комшење. 063/771-55-44. бијем – 061/616-27-87
или пик-апом
(246597)
061/629-80-40.
(246693)
ЕЛЕКТРИЧАР, ради
инсталације, поправља СЕЛИДБЕ, комби превоз. 065/665-75-10.
старе, повољно.
(246700)
060/521-93-40.
ГЛЕТОВАЊЕ, крече(2466069
НАТАША, прање тепи- ње, столарија, чисто –
ха, долазак бесплатан. педантно. 061/288-2019. (246607)
361-474, 060/361-4741, 066/361-474.
ДОКТОР наука, часо(246673)
ви из термодинамике
и механике флуида.
МАШИНСКО цепање
Тел. 063/895-67-97.
дрва. Бранко 064/000-61-59, Бојан, ((246687)
064/130-64-87.
РАЗНЕ физичке по246669)
слове радимо: бетониМАТЕМАТИКА, часо- рање, ископи, штемовање, селидбе и све
ви (основци, средњошколци). Искусна ди- остало. 065/600-05пломирана професор- 30. (246822)
ка математике. Повољ- ЧУВАЛА бих сарију
но, центар. 343-370.
особу, искуство.
(246592)
065/624-76-23.
(246849)
ВРШИМО све врсте
физикалија, утоваристовар, селидбе, рушење, лупање бетона,
рашчишћавање плацева, копање, кошење,
чишћење подрума и
сви слични ослови.
Дејан, 061/626-14-50.
ЗИДАЊЕ, малтериса- (246853)
ње, бетонирање, преПРЕВОЗ робе и ствасецање влаге, стиропор фасаде, кречење, ри, селидбе са утоваповољно. 063/865-80- ром или без. Дејан.
061/626-14-50. (2468)
49. (246587)
ПАРКЕТ и ламинат,
СТОЛАРСКЕ услуге,
поставка, хобловање и
кухиње и плакари по
мери, поправке и пре- лакирање. 061/314правке. 371-274,
90-18, 601-892.
064/176-88-52.
(246847)
(246588
АЛУ-ПВЦ столарија,
НЕМАЧКИ, часови
ролетне, комарници,
свим узрастима, превенецијанери, тракаводи, припреме пола- сте завесе, уграђугања свих нивоа.
јем/поправљам.
061/656-04-04, 352063/882-25-09.
892. (2466139
(246858)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика.
065/334-23-38.
(246875)
РАДИМО све физичке
послове, рушења, кошење, одношење непотребних ствари,
обарање стабала.
060/035-47-40.
(246874)
РУШЕЊЕ кућа, бетона, бетонирања, обарање стабала, одношење ствари. 064/12269-78. (246874)
МАДЕРОТЕРАПИЈА,
антицелулит масажа,
први третман гратис.
060/650-51-20. (2468)
КЛИМЕ, уградња, допуна, серевисирање
свих типова, повољно.
Тел. 064/520-48-80,
063/740-83-98. (2468)
Основна школа „Мирослав Антић Мика” Панчево

ОГЛАШАВА
ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

КРЧЕЊЕ и кошење,
фрезирање баште, сечење дрвећа, сејање
траве. 064/196-17-32.
(246908)
ДРВА цепам, уносим,
слажем, уносим угаљ,
договор. 061/641-3036. (246878)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(246610)

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

ТВ и сателитске антене, монтажа и дигитализација вашег ТВ-а и
монтажа антена плус.
064/866-20-70.
(246630)
РУШИМ старе објекте,
вршим превоз шута,
чистим подруме, таване. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(246689)
СЕЛИДБЕ у свим правцима са радницима,
брзо и повољно, 1.000
динара тура. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(246689)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета.
064/341-79-60.
(246691)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге,
Александар.
064/157-20-03.
(246693)

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
Измене и допуне План детаљне регулације
„GREEN FIELD 1” еко-индустријске зоне-јужно од
„Петрохемије” у Панчеву
Излаже се на јавни увид Измене и допуне План
детаљне регулације „GREEN FIELD 1” еко-индустријске зоне-јужно од „Петрохемије” у Панчеву (у даљем
тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 01. 09. 2017. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни
увид, у згради Градске управе града Панчева, Ул. Трг
краља Петра I бр.2 - 4, у холу на шестом спрату, као
и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9 до 15 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/308-905.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева,
Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове, путем писарнице Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2 - 4, Панчево.
Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати
на планска решења.

1. За припремање и дистрибуцију ђачке ужине у школској 2017/2018. години.
Оглас је отворен (8) осам дана од дана објављивања
истог у недељнику „Панчевац”.
Уз понуду доставити:
– детаљан приказ производа са ценовником,
– извод из надлежног регистра
– сертификат НАССР система
– референтну листу образовних установа са којима је
понуђач сарађивао
– име лица овлашћеног за контакт
Понуде са потребном документацијом доставити на
адресу: Основна школа „Мирослав Антић Мика” Панчево, Ул. Душана Петровића Шанета бр. 11.

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

Тражи:
1. Возача Ц и Е категорије
Пријаве од 8 до 15 сати радним данима, доћи лично.
КЊИЖЕВНИ КЛУБ ПРОТА ВАСА ЖИВКОВИЋ
Ул. Бранка Радичевића бр. 54, Панчево
arandjelovicmilica49@gmail.com
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС” , бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја
студије о процени утицаја на животну средину
Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог Сада, Улица Народног фронта бр. 12 поднео је захтев за
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Искоришћење
топлоте алкилата са дна колоне DA-2601, у склопу
РНП.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта
могу се добити на увид у просторијама Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,
канцеларија бр. 39)
Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
ЗА „ЗБОРНИК ПРОТЕ ВАСЕ ЖИВКОВИЋА 2”
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1.Послати: 1 песма до 24 реда, или 1 прича до 20 редова, или 20 афоризама, са основним подацима о себи (име и презиме, адреса, број телефона) - Word документу-слова Times New Roman, величина слова 12.
КОНКУРС ПОЧИЊЕ 01. 06. 2017 - ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА ДО 15. 09. 2017.
Промоција зборника 25. 10. 2017. године.
Одабрани радови биће штампани на писму које будете доставили (ћирилица и латиница) АУТОРИ ИЗВАН
С-Х ГОВОРНОГ ПОДРУЧЈА, ТРЕБА ДА ПОШАЉУ
СВОЈЕ РАДОВЕ ПРЕВЕДЕНЕ НА СРПСКИ ЈЕЗИК.
Своје радове шаљите на меjл: arandjelovicmilica
49@gmail.com и на meil: totmarina@hotmail.com
Сваки одабрани аутор добиће свој примерак зборника
на промоцији 25. 10. 2017 год.
„ЗБОРНИК ПРОТЕ ВАСЕ ЖИВКОВИЋА 2”, биће лукзузно опремљена књига, тврдих корица, у формату Б5,
на квалитетном папиру, а сваки ће аутор бити представљен на посебној станици.
Организатор не хонорарише објављне радове и не
плаћа ауторско право.
Председник клуба: Милица Аранђеловић Оџин
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, повољно, одмах. 061/67051-56. (246937)
УСЛУГЕ

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (2453)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29. (2464)

ОГЛАСИ

КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(246680)

marketing@pancevac-online.rs

МОНТАЖА и сервис
клима уређаја, поправка беле технике.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16. (2462)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(246625)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)
ПОВОЉНО, превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514. (245161)
КОМАРНИЦИ, ролетне, венецијанери, тракасте завесе, ново и
поправка. 064/18940-91, 354-777.
(240870)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050,
063/329-464.
СЕЛИДБА – превоз
1000 дин. Могућност
радника, попуст на
ванградске. 063/17477-69 (242381)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибакеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз
бесплатан. 066/001050, 063/329-464.
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051. (245793)

С великим болом и тугом опраштам се од
свог вољеног брата

МИХАЈЛА
МИХАЉЧИЋА
Заувек ћеш бити у мом
срцу.
Твоја СЕКА

ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0-24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/23539-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(246680)

КОМБИ превоз робе,
и селидбе, грађевински материјал, шут.
Слободан. 064/34800-08, 062/850-36-58.
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења купатила,
судопере, адаптације,
поправке, замена.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59. (244)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима екстра попуст, долазим
одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(246679)

СЕРВИС сет-топ боксова, рисивера, ауторадија, ауто-кључева.
Сервис, појачавање
ЦО2 апарата. Дејан,
063/800-01-96.
(246628)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
уградња, поправка ауто-радија, ЦО2 апарата. Ауто-електричар.
063/800-01-96.
(246628)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата. 064/04755-55. (246745)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498.
(246800)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050,
063/329-464.
КЛИМЕ свих типова и
произвођача поправљамо, сервисирамо и
уграђујемо са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(246841)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо са
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(246841)

ЛАЛЕ - превозим повољно грађевински
материјал, песак,
шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/35469-94, 063/754-02-72.
(246826)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибакеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз
бесплатан. 066/001050, 063/329-464.
РАЗНО

МАСЕРКА потребна
за опуштајућу, релакс
масажу.
061/298-96-69, позив
или СМС. (246401)
58 ГОДИНА, мушкарац, тражи ради дружења усамљену госпођу. 061/665-66-13.
(246645)
УПОЗНАО бих слободну жену за заједнички одмор у Грчкој.
064/372-94-71.
(246808)
ПЕНЗИОНЕР, 70 година, тражи сродну душу, усамљену без обавеза до 75 година.
013/619-314,
065/643-76-96. (4728)

ЕКСТРА очувана гардероба XL, обућа,
торбе, кућне декорације, повољне цене.
069/417-41-20.
ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу центра. Кабловска, двориште, ново. 061/636-0857, 063/768-32-68, Зорица.
www.soko-banja.org
(241721)
ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, центар,
КТВ, интернет.
063/759-98-77.
(245424)
ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица, најлепше
место, асфалт, вода,
струја, повољно.
063/832-50-97.
(245667)
ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, базен,
СПА, интернет, кабловска. 063/719-9830. (246254)
ИЗДАЈЕМ апартмане
у Врњачкој бањи, за
пензионере попуст.
065/555-47-40.
(246802)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат
број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ
(СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ
ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца”
будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или
потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним
правилима, као и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком
„Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.

(108/246914)

24. августа 2017. преминула је, у 91. години, наша мајка, баба и прабаба

ДРАГИЦА ПЕТКОВСКА
5. VI 1927 – 24. VIII 2017.

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Последњи поздрав

Вољеном брату

Последњи поздрав

поводом смрти нашег вољеног Бојана Вичевића,
који нас је напустио 17. августа 2017. године.

Сахрана је обављена 25. августа 2017, на гробљу
у Качареву.
Ожалошћени: син ЖИВКО и ћерка
РАДА с породицама

Захваљујемо се на искреном саучешћу и свестраној помоћи породици Душана и Гордане
Шушњар, као и целокупном колективу СТР
„Славина” и ДОО „Корана” из Панчева.
Велико хвала.
Ожалошћена фамилија

(117/246936)

(37/246697)

МИЛЕТУ

МИХАЈЛУ
МИХАЉЧИЋУ

од породице РУЖИЋ

последњи поздрав од
сестре ВИДЕ, зета
ДРАГАНА, сестричина
АНКИЦЕ и ВЕСНЕ
с породицом

(99/246886)

(97/246883)

МИХАЈЛУ
МИХАЉЧИЋУ

од супруге ДРАГИЦЕ
(98/246885)

Петак, 1. септембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав вољеној

23

27. августа 2017. престало је да куца срце
наше драге и вољене

МИРОСЛАВИ МИХАЈЛОВ
1936–2017.

НАДЕ ЂУРИЋ
19. IX 1961 –27. VIII 2017.

26. августа 2017. преминула је наша драга

Нека те у тишини вечног мира чува наша
љубав јача од заборава.
Од ћерке ВИОЛЕТЕ, унука НЕМАЊЕ и зета АЛЕКСАНДРА
(31/246670)

Ожалошћени: мајка РАЗУМЕНКА и ћерке
САЊА, ИВАНА и ТАМАРА
(43/246711)

Последњи поздрав

Наша вољена мајка и бака преминула је 27. августа 2017.

Последњи поздрав тетки

СТАНКА ПОВИЋ
1931–2017.
Хвала ти на свему, заувек ћемо те памтити.

Живеће и даље у нама.
Последњи поздрав од сина ЂУРА с породицом
(7/246594)

Последњи поздрав драгој мајци, ташти и баки

МИРОСЛАВИ
МИХАЈЛОВ
Комшије
у Војвођанском
булевару 10
(91/2468790)

БРАНКИ
СТОЈАКОВ

ЂУРЂЕВКА КРАШИЋ
1926–2017.
Ожалошћени: син ЗОРАН, ћерка ЉИЉАНА, снаја КОСА, унучад
ВЕСНА, ДЕЈАН, ИВАНА и МИЉАНА, праунука НЕВЕНА и сестра
БОСИЉКА

Породица
ЖИВОЈИНОВИЋ
(16/2466349

(54/246747)

Последњи поздрав

27. августа 2017. умрла је стара Панчевка

После кратке и тешке болести напустила
нас је наша драга

СТАНКИ ПОВИЋ
1931–2017.
С љубављу и поштовањем чуваћемо те у срцу и
мислима.
Ћерка МИРА с породицом
(8/246595)

Драгој и поштованој баки

МИРИ
МИХАЈЛОВ
Породица ВЕРЧЕВИЋ
(106/246908)

Последњи поздрав

ЂУРЂЕВКА КРАШИЋ
1926–2017.

Мој драги бата

Последњи поздрав од породица
БОСИЉ и КОВИЋ

КАТИЦА ВАСИЋ КАЈА
1940–2017.

(77/4728)

Последњи поздрав драгом ујаку

ЖИВА

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

Са великим поштовањем и тугом
у срцима од ње се опраштају
њен син ЈОВИЦА, унук ДУШКО,
брат ЂУРИЦА и сестра БИЉАНА
с породицама

СТАНКИ ПОВИЋ

ДРАГОМИРУ

последњи поздрав.
Породица ВУЛЕВИЋ

од пријатеља ВЛАДЕ
и ЈЕЛИЦЕ НИКОЛИЋ
с породицом

(53/2467439)

(56/246755)

(88/246884)

изненада је стигао до
краја свог пута, а мени
ће остати у лепом, трајном сећању.
Тужно збогом од ЈОКЕ
с децом
(40/246706)

Велика захвалност лекарима и медицинском
особљу Интензивне не-

ЖИВАНУ
МИЛУТИНОВУ

Последњи поздрав нашој драгој тетици

ге Опште болнице у
Панчеву, за негу наше
драге Катице Васић.

Последњи поздрав драгом ујаку

ДРАГОМИР
НИКОЛОВСКИ

Породица

од ЛАЗЕ с породицом
(66/246786)

(90/246864)

КАТИЦИ
ВАСИЋ

Последњи поздрав вољеном брату и шураку

1951–2017.
Последњи поздрав нашем вољеном оцу и деди.

Хвала ти за сву љубав и
подршку коју си нам
пружала док смо одрастали.

ЖИВАНУ
МИЛУТИНОВУ
ЖИВАНУ МИЛУТИНОВУ
од МИРОСЛАВА
с породицом
(67/246786)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(65/246786)

ДРАГОМИР
НИКОЛОВСКИ

1951–2017.

1951–2017.

Последњи поздрав свом
вољеном супругу.
Тешко је живети с раном у души, видети се
свуда а нигде те не наћи.
С љубављу коју смрт не
прекида, живећеш вечно, анђеле, у нашим срцима.
Ожалошћена супруга
ДАНИЦА

Последњи поздрав нашем вољеном оцу, деди
и прадеди. Отишао си
тихо и неприметно, али
заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћени:
син БОРИС,
снајка ГОЦА, унуци
БОЈАН, МИЛОШ
и МАЈА и праунук
АЛЕКСА

(111246931)

(110/246931)

Ожалошћени:
син ДРАГЕ,

од БОЖАНЕ и БАТЕ

ДРАГОМИР
НИКОЛОВСКИ

снајка ВЕСНА

Твоји: НЕНА, ЦЕЦА,
ДРАГАНА и СТЕВИЦА

и унук ДАНИЈЕЛ

(89/246865)

(112/24631)

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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Драга мама

Најмилија наша

Најдража и једина

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ
Отишла си без поздрава, нека те анђели чувају.
Ти све знаш...
Твоји пилићи и БУЦКО, ИЦА, МИША и РАША
(94/246878)

МАЦО

ДАДО

Прерано си нас напустила и оставила неиздрживу бол у нама.

Нема речи којима би се описала величина
твога срца и чистота твоје душе.

Својим родитељима си пружила толико
љубави, радости, толико си бринула о нама. Хвала ти душо на свему.

Због тога су анђели силно пожелели да будеш поред њих...

Поносни смо што смо те имали и бескрајно тужни што смо те изгубили.

Мила моја

Неутешни твоји: мама ЗОРАНА
и тата МИЛЕ

Вечно ти хвала за неизмерну љубав и топлину коју си нам пружила.
Заувек ћеш живети у нама.
Твој БАТА с породицом

(101/4728)

(100/4728)

Последњи поздрав јединој искреној пријатељици и колегиници

Последњи поздрав нашој

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ
„Нема више друга мог, друга мога јединог... нема више узео га
Бог”

ДРАГАНИ МАРИНКОВИЋ

Твој супруг РАША

Заувек ћеш остати у мом срцу.
ЈАСМИНА ПЕЈИН с породицом

(95/246878)

(92/246872)

ДРАГАНИ
Последњи поздрав драгој

Драга наша

ЦАЦА, МЛАДЕН, МИЛАН и ЈОЦА
(96/246880)

Последњи поздрав

ГАГИ

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ ГАГА
ДРАГАНИ МАРИНКОВИЋ
Тек сада разумемо твоје речи : „како гуши бол у души”.
Хвала Ти на доброти, осмеху, ведрини и пожртвованости.

од колега из лабораторије
Рафинерије нафте Панчево

Организација синдиката
Рафинерије нафте Панчево
(25/ф)

Чувају те у срцу твоји са „Сумпора”: МАРИЈАНА,
ТОША, ЗОЛИ, ТОМА, ТИНА, КЕТИ, ЈАРОСЛАВ, БИЉА,
МАЈА и ГОРАНЧЕ

(15/2466329

Последњи поздрав

Опраштамо се од драге
другарице

(42/4728)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем вољеном

ДРАГАНИ МАРИНКОВИЋ
од Милошевих другара из разреда,
учитељице и разредне

ГАГО

ДРАГАНЕ
МАРИНКОВИЋ

(61/246767)

Последњи поздрав мојој другарици

СЛОБОДАНУ ЈАНКОВИЋУ
Заувек ћемо чувати у нашим срцима и мислима
твој лик, осмех и племенито срце које је за нас
куцало.
Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Супруга ДИНКА, синови ИВАН и ЛУКА, снаја
ИВАНА, унук УРОШ и унука ЛЕНА
(69/246794)

25. августа 2017. године
изненада нас је напустила
наша драга сестричина

СЛОБОДАНУ
ЈАНКОВИЋУ

(68/246793)

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

Хвала за дивно дружење.

СНЕЖА и ПЕЂА

ЦЕЦА и ЗЛАТКО
с децом

(6/246593)

(51/246736)

25. августа трагично је преминула наша

Знаш колико смо те волели и поштовали...
Твоји СМИЛИЋИ

Сјај свећа и молитве наше нек те прате кад не
могу да нам те врате.

ДРАГАНИ
МАРИНКОВИЋ

ДРАГАНА
МАРИНКОВИЋ
1972–2017.

Почивај у миру, нека те
анђели чувају.
ИРИНЕЛА

Последњи поздрав од
тетке ДУШАНКЕ,
СТАНКЕ, САНДЕ
и МИКИЦЕ с породицама

(73/246803)

(86/246860)

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ
Драгана наша Мацо и Тетија, изненада си нас напустила, а оставила бол и тугу.
Твоја ТЕКА и твој брат ГОГА
(38/246702)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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С неизмерном тугом у срцу вас обавештавамо да нас је после дуге
и тешке болести напустио наш драги
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С поштовањем опраштамо се од наше драге колегинице

Драги брате

СЛАВИЦЕ ЂОРЂЕВИЋ
медицинска сестра у пензији

БРАНКО ЦВИЈАН
15. I 1953 – 30. VIII 2017.

БРАНКО ЦВИЈАН
15. I 1953 – 30. VIII 2017.

КОЛЕКТИВ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО
(22/Ф)

Сахрана је обављена 31. августа 2017.
Последњи поздрав од његових ћерки МИЛЕНЕ
и ДРАГАНЕ и супруге ДРАГИЦЕ

Последњи поздрав поштованој колегиници

Заувек ожалошћен твој брат РАНКО
с породицом

(114/246933)

Последњи поздрав брату, деверу и стрицу

(115/246934)

25. августа 2017, после тешке болести, напустила нас је
наша

СЛАВИЦИ ЂОРЂЕВИЋ
медицинска сестра у пензији
Општински савез здравствених радника Панчево
(35/ф)

СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ МАЈА
1953–2017.
Заувек ћеш живети у нама.
Пуно те воле твоји: унука КРИСТИНА, унук
МАРТИН и ћерка СИНТИЈА
(82/2468)

Последњи поздрав брату, стрицу, ујаку и деди

СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ
Ожалошћени: сестра РАДА с породицом
и тетка ТЕРЕЗА
(81/246838)

СТАНИСАВУ
ВУЧИЋУ

Обавештавамо пријатеље и родбину да је 28. августа 2017. преминуо наш драги отац, деда и
прадеда

1933–2017.

(76/246819)

СЕЋАЊЕ
1. IX 1997 – 1. IX 2017.

СЕЋАЊЕ
3. септембра 2017. године навршава се десет
година откако није с нама наш драги

МИРОСЛАВ
ДИМИЋ

телефон:
013/301-150

Пола године је прошло, а
туга и бол остају. И ти

1949–1999.

СТАНИСАВ ВУЧИЋ
1933–2017.
Много је разлога да те вечно памтимо.
Ћерке: СМИЉАНА и МИЛИЈАНА, зет ПЕРО,
унуке АНА, МАРИЈА, БРАНКА и ДЕЈАНА
с породицама

ПАНЧЕВАЦ

од браће МИЛАНА и ДУШАНА, сестара РОСАНДЕ,
ЉУБИЦЕ и ДОБРИЛЕ с породицама

ИШТВАН
КУЗМИЋ

Сећање на тебе живеће
заувек.
С љубављу
и поштовањем твоји:
брат МИЛОШ, снаја
ДЕСАНКА, ЗОРАН
и ЗОРИЦА с породицом
(72/246999)

ДРАГАНУ ЈАНКОВИЋУ
1956–2017.

4. септембра навршава
се осамнаест година откако није с нама наш
вољени

(71/246798)

остајеш у нашим срцима.

С поштовањем и љубављу чувамо сећање на
тебе.

Никада те неће
заборавити сестра
ИРЕНА, сестрић ДЕЈАН
и сестричине РЕНАТА

Супруга ТАНА и синови
ГОРАН и ЗОРАН

и ТАЊА с породицама

(109/246929)

(116/246935)

СЕЋАЊЕ

Много нам недостајеш

СЛАВИЦА ЖИВАНОВИЋ
Деценија прође, али бол не.
Твоји: муж СТЕВАН и син НЕБОЈША с породицом

БРАНКО
ВУЈАШКОВИЋ

(47/246729)

МИЛАН МИРКОВИЋ

ПЕТАР БОСИЋ
Време иде. Недостајеш.
Брат ПЕРО
с породицом
(4/240585)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга СТАНКА
и ћерка ВЕСНА
с породицом

СЕЋАЊЕ

Воле те твоји: ћерка САША, зет ФИЛИП, унуци МИЛИЦА,
КАТАРИНА и ВЛАДИМИР, сестра ДРАГАНА и свастика МИРЈАНА
(113/246932)

(3/246580)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦА ЖИВАНОВИЋ
3. IX 2007 – 3. IX 2017.
Ћерка НАТАША с породицом
(48/246729)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН
БОЖИЋ
30. VIII 2008 – 30. VIII 2017.

ДРАГАН
ВЕЛИЧКОВИЋ

С љубављу
и поштовањем:
МИЛОШ,
МИЛИЦА и МИЛЕНА

Успомене и љубав према
теби сачуваћемо вечно.
Твоји најмилији:
синови ВЛАДИСЛАВ,
ИГОР и НИКОЛА
и супруга ЗЛАТА

(30/246666)

(9/246598)

БРАНКО
ИЛИЈЕВСКИ

ЗОРАН
ВУЈАНИЋ
ВУЈКЕ

ДОБРИЛА
ПАВЛОВИЋ

Никад заборављен.
С љубављу
и поштовањем
твоја породица

Никада те нећемо заборавити.
Мајка АНЂЕЛКА
и стриц СЛОБОДАН

15. III 1950 – 5. IX 1997.
Двадесет година је прошло од твоје преране
смрти. Често те се са сетом сећамо.
Супруг ПЕКО, синови,
снаје и унучад

(78/246825)

(11/246622)

(87/246864)

3. IX 2012 – 3. IX 2017.

2001–2017.

СЛАВИЦА ЖИВАНОВИЋ
3. IX 2007 – 3. IX 2017.
Сестра СОФИЈА с породицом
(49/246729)
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У суботу, 2. септембра 2017. дајемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

Четрдесетодневни помен

СЕЋАЊЕ

МИЛИЦИ
ТАНКО

МИЛКА
НИКОЛИЋ

Прошло је дванаест година откако није с нама
наш вољени

МИЛИЦА ТАНКО
19. I 1940 – 30. VII 2017.

ЂУРЂЕВКИ ГРУБЕТИЋ
ЦЕЦИ

7. септембра 2017. даваћемо четрдесетодневни
помен мојој тета Милици.
Твој братанац БРАНИСЛАВ и снаја ГОРДАНА
КОМАНОВ
(29/246664)

2008–2017.
Чувам те од заборава.
Братичина БОДАНА
с породицом

МИЛОРАД

(62/246774)

(27/246656)

Заувек ћеш остати у нашим срцима и никада те нећемо заборавити.
7. септембра 2017, у 11 сати, на Старом православном
гробљу, дајемо четрдесетодневни помен за нашу драгу

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Твоји: ЈОЦА, НИКОЛА, ЈОВАНА и ЛАЗА
(107/246913)

Драга другарице

Прошло је тужних годину дана откако није с
нама

МИЛИЦУ ТАНКО
Почивај у миру.

4. септембра навршава
се једанаест година од
смрти нашег драгог

ПЕТАР БОГДАН
МОДОЊ

ЉИЉА и СЛАВИЦА

Увек ћемо се радо сећати доброг човека и пријатеља.
МИРКО с породицом

СМИЉА
ВИДАНОВИЋ

(104/и)

(34/246673)

3. IX 2016 – 3. IX 2017.

СЕЋАЊЕ

Твоји: ДАНА, ВЕСНА,
БАТА, ЦЕЦА, СРЂАН,
МАЈА и БОЈАН

Двадесет година те нема, поштовани куме

(57/246756)

Остаћеш као сјајни бисер у нашим срцима.

Сећамо те се с љубављу
и поштовањем.

(33/246672)

Твоји најмилији

ЂУРЂЕВКА
ГРУБЕТИЋ

НУРУДИН
АЈДИНОВИЋ

СРЕДОЈЕ
ПОПОВ

РАДОСЛАВА
СЕКА РАЦИЋ

2000–2017.

2. IX 2007 – 2. IX 2017.

У срцу те чувамо од заборава.

Сећање и туга не престају.

Супруга с децом

Породица РАЦИЋ

(28/246662)

(26/246655)

8. септембра 2017. навршава се шест година од
преране смрти нашег
вољеног сина, брата и
унука

МИРОСЛАВА
РАЦКОВА

БРАНКО
ВУЈАШКОВИЋ
У загрљај тамо у рају,
где си, прими свог кума
и друга Душка.
Уместо црвених каранфила вечно сећање на
најлепше кумство и
дружење.

У суботу, 2. септембра
2017, у 10.30 на Новом
гробљу даваћемо годишњи помен нашој Зорки.
СТЕВА и ВИДА

Заувек у нашим мислима.
Твоји: ЉИЉА, ПЕЦА
и ЛЕЛА

Кумови ЈОВАНОВИЋ
МЛАДЕН и ВЛАДАН

ГОЦА ДОЈЧИНОВИЋ
с ДЕЈАНОМ
и ДИЈАНОМ

(55/246747)

(41/246708)

(103/246890)

(44/246714)

Заувек у нашим срцима.
ЖИВКО, ЉИЉА,

ПЕТРА

СЛАВИША
МИЛЕНТИЈЕВИЋ
2004–2017.
Време не брише успомену и сећање на тебе.
Брат РАДИША и снаја
ЉУБИЦА
(45/246717)

СЛАВИША
МИЛЕНТИЈЕВИЋ
3. IX 2004 – 3. IX 2017.
Године пролазе и доносе све већу тугу за тобом, али бескрајну љубав не могу да узму. Волимо те.
Твоји: ЉИЉАНА,
САНДРА, МАРКО
и МИЛОШ

С болом јављамо да ћемо 2. септембра 2017, у
11 сати, на Православном гробљу у Панчеву,
давати шестомесечни
помен нашој драгој

СЛАВИША

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

СЛАВИША
МИЛЕНТИЈЕВИЋ

2004–2017.

2004–2017.

Заувек си у нашим мислима.
Твоји: БРАНА и чика
МИЛЕ

Сећања не бледе и недостајеш све више.
Твоји: КАЋА, МИРА
и ЉУБА

(59/246758)

(60/246738)

Њени: супруг
МИЛОСАВ, кћи
ГОРАНА, зет
АЛЕКСАНДАР, унуци
НЕМАЊА и СТЕФАН
и унука АНДРИЈАНА

ДРАГАН
БРКИЋ
Успомену чувају: ћерке
СВЕТЛАНА
и БРАНКИЦА, унук
УРОШ и зет ГОЈКО

Твоји: ЦИЦА, САША,
САНДРА, МАРКО,
МАРИНА, МИЛАН,
ВУК, ОГЊЕН И ВАЊА

Заувек у нашим срцима

(2/246559)

(64/246785)

2. септембра 2017. навршавају се четири године откако није с нама
наш вољени

Прошле су две године
откако није с нама наша
драга мајка

4. септембра 2017, у 11
сати, даваћемо годишњи помен нашој драгој

Када ти нешто недостаје,
научиш живјети без тога...
Кад ти неко недостаје...
… не научиш
никада.
Твоји најмилији
(102/246889)

4. IX 1997 – 4. IX 2017.

Напустио си нас пре десет година, али само
физички, јер вољени не
умиру. Вечно си у нашим срцима. Почивај у
миру.

(46/246728)

ПАНЧЕВАЦ

МАРИЦИ
ДОБРЕСКОВ

телефон:
013/301-150

Почивај у миру, а ми те
с поносом чувамо од заборава.
Синови ДРАГАН
и АЛЕКСАНДАР
с породицама
(32/246671)

4. септембра 2017. навршава се девет година од
трагичне смрти

ЂУРА МОРАР
1953–2010
Твоји најмилији
(85/246856)

Навршава се годину дана откако с нама није наша вољена супруга, мајка и бака

После петнаест година
сећање не престаје

БЛАГОЈЕ
АВРАМОВИЋ

МИЛАДИН
ВУЧИЋЕВИЋ

Твоја МАРА, ДРАГАНА
и ЕМИЛИЈА

1999–2017.
Још увек си у нашим срцима.
Твоји најмилији

Време пролази, а бол и
туга за тобом остају. Заувек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји најмилији

(17/246636)

(74/246810)

(70/246795)

ДРАГУТИН
ЈЕЛИЋ

КАРАНФИЛОВСКОГ
2011–2017.

2007–2017.
БОСИЉКИ
ПАНТЕЛИЋ

СЕЋАЊЕ

ПЕЦЕ

САВА ГРУЈИЋ

(58/246718)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СТАНА
РИСТЕВСКА

СТОЈАНА
НЕСТОРОВА

3. IX 2015 – 3. IX 2017.
Чувамо те у срцу. Недостајеш.
Твоји најмилији

Супруг ИЛИЈА, ћерка ЈАСНА, унуци НЕМАЊА
и ЗОРАНА

Никада га неће
заборавити
његови најмилији

(105/246901)

(36/246090)

(39/246705)

МИЛЕНА БОРКОВИЋ

Петак, 1. септембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Тужно сећање поводом једанаест година од смрти моје супруге

СЕЋАЊЕ
4. IX 2012 – 4. IX 2017.

ЈАЊЕ БУБЊЕВИЋ
рођ. Богојевић

ДУШАН СОЛЕША ДУЛЕ
Породице ЈОЖИЋ и СОЛЕША
(14/246631)

7. IX 2006 – 7. IX 2017.
Ово супруг тужно пише, низ образе сузе брише.
Моје супруге јединице немам више. Ево прође
једанаест тужних година, моју кућу испунила туга. Супруг пише, образе не суши, остаће у мом
срцу и души.
Тужни супруг МИЛАН

У суботу, 2. септембра 2017. године, у 11 сати, на
Старом православном гробљу, даваћемо годишњи помен

(13/246629)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ на драге родитеље

ПОМЕН

ВРАЊЕШ
ДРАГАНУ КРЧАДИНЦУ
8. IX 2016 – 8. IX 2017.
Прошла је година, пролазиће још много, ми те
нећемо заборавити.
Твоји: супруга МИРЈАНА
и син АЛЕКСАНДАР с породицом

МИРКО МИЛОСАВЉЕВИЋ
1992–2010.

СТАНКА

Срце наше небеско, остаје нам да те и даље волимо, сваког дана
више и јаче, и да те чувамо од заборава.
Физички ниси присутан али си и даље ту са нама.
Воле те твоји најмилији

(19/246647)

РАДЕ

рођ. Шарац
1916–1990–2017.
1920–1997–2017.
Чувају вас од заборава: син СТАНКО,
снаја МИЛКА, унук РАДЕ и унука МАРИЈАНА
са својом породицом
(1/246564)

(18/246642)

Четрдесетодневни помен

5. септембра 2017. навршава се једанаест година
откад није с нама наш драги тата и деда

БОСИЉКА АМИЏИЋ
Пролазе дани, месеци, година. Ти си увек ту и
бићеш дубоко у нашим срцима.

ВЕЛИМИР МИШИЋ ВЕЉА

ЗОРАН РАДОНИЋ

НАДА
ВЕЛИМИРОВИЋ

Знао си колико смо те волели, али никада нећеш
сазнати колико тугујемо за тобом и колико нам
недостајеш.

1934–2017.

Његови најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка
БОЈКА и унуци ДУШАН, МИЛАН и МИЛУТИН

Твоји најмилији

(84/246844)

(75/246817)

Воле те и тугују за
тобом: твоја снаја
МИРА, син НЕНАД
и унука ИВАНА

Твоји најмилији
(83/246842)

СЕЋАЊЕ

(52/246738)

2. септембра даваћемо
годишњи помен нашем
драгом оцу, деди и прадеди

Помен мојим родитељима

МАЈСТОРОВ

тата БУДИМИР
1993–2017.

мама ДРАГИЦА
2016–2017.

Много ми недостајете.
Туга ће ми вечно раздирати душу за вама.
Ваша неутешна ћерка БРАНКА
(63/246782)

СЕЋАЊЕ
1997–2017.

ЦВЕТАНУ
БОШКОСКОМ

Прошла је тужна година без нашег деде

СЕЋАЊЕ

СПАСЕНИЈА
ЧКОЊОВИЋ

ЦВЕТАНА
БОШКОСКОГ

АНЂЕЛКА
ШУМАНАЦ

Време пролази, а сећања остају вечно.
Твоја ћерка БРАНКИЦА
с породицом

Свакога дана си присутан у нашим причама,
срцима и мислима. Недостајеш нам.
Твоја унука ЈЕЛЕНА
с породицом

Године пролазе, не постоји време које умањује тугу за тобом.
Твоја ћерка СНЕЖАНА,
зет СТЕВАН и унуци
СРЂАН и СИНИША

(20/246649)

(21/246649)

(80/246840

Четрдесет дана откако
није с нама наш стрикан

У суботу, 2. септембра,
даваћемо четрдесетодневни помен

АНЂЕЛКА
ШУМАНАЦ

Време пролази, с поштовањем ваши: ДРАГОЈЕ
и ЉИЉАНА и унуци МИЛОШ и МАРКО
(50/4728)

6. септембра навршава се дванаест година откако ниси с нама

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

АНЂЕЛКА ШУМАНАЦ
С тугом, поштовањем и захвалношћу чувам сећање на тебе.
Супруг СТАНИША
(79/246836)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

БРАНКО
ВУЈАШКОВИЋ
1997–2017.

РЕЉИЋ
БРАНКО
ВУЈАШКОВИЋ

ЖИВАН
СТАЈИЋ

ЖИВАНУ
СТАЈИЋУ

И после двадесет година
сећање на тебе и наше
пријатељство не бледи.
Породица АРДАЛИЋ:
БОШКО, РАДА
и ЗОРАН

У срцу те чувамо, дашак
ветра осећамо и с љубављу сећамо.
Твоји најмилији:
супруга ЗОРА с децом

С поштовањем чуваћемо успомене и сећања.
СТАЈИЋИ: ЂОРЂЕ,
КОРНЕЛИЈА и МАЈА

Помен ће се одржати у
великој цркви у Долову, у 11 сати.
Сестра МАРА, родбина
и пријатељи

(24/2466529

(23/246651)

(93/246876)

(5/246589)

РАДОЈИЦА
СТОЈАДИНОВ
Живот није вечан, сећање и успомене јесу.

СМИЉА
Твоја ВЕРА с децом
(12/246622)

МИЛАН

8 година
3 године
Синови МАРИЈАН и МИРКО с породицама
(10/246621)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

3

4

5

6

7

8

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

Добили ћерку

Ован

Вага

8. маја: Ирину – Анита Бало; 29. јула: Магдалену – Марина Павлов и Милош Мандић; 31. јула: Марију – Снежана Вељковић и Петар Петковић; 7.
августа: Лену – Вања Шолевић и Мики Петровић; 12. августа: Јелену –
Ивана Цветановски и Мирослав Кељевић; 16. августа: Магдалену – Биљана и Станислав Робал, Милену – Драгослава Савић и Слободан Добрић; 17.
августа: Дуњу – Душица и Никша Требјешанин, Ану – Сања и Мирослав
Максимовић; 20. августа: Машу – Бојана и Мирко Меновски, Ивану – Власта и Јан Суханек, Кају – Весна Киш и Драган Данкуц; 21. августа: Касију
– Јелена и Стеван Кирхнер, Анастасију – Кристина и Мирослав Димковић,
Хелену – Милева и Андрија Ражнатовић.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Добили сина
22. јула: Тадију – Като Оршоља и Младен Драган; 29. јула: Луку – Александра и Ненад Спасић, Филипа – Валентина Стојановић; 3. августа:
Илију – Марина Мелиш и Борислав Сувајчевић; 9. августа: Филипа – Далиборка Чучуковић и Дејан Младеновић; 11. августа: Вукашина – Јелена
Додић и Марко Обућина; 13. августа: Алексу – Валентина и Иван Марић;
14. августа: Павла – Тамара Журовски и Александар Дисић, Максима –
Весна и Јан Јањо, Василија – Гордана Томић Тубић и Жељко Тубић; 15. августа: Душана – Слободанка и Александар Гаврић; 16. августа: Андреја
– Ивана и Ненад Николић; 20. августа: Ђурађа – Јована и Владимир Орловић, Лазара – Бојана и Зоран Антић.

ВЕНЧАНИ
20. августа: Бојана Пилиповић и Бојан Ромчевић; 24. августа: Марина
Стојановић и Милош Вуковић.

УМРЛИ
17. августа: Бојан Вичевић (1971), Марика Мендреа (1949); 18. августа:
Петкана Стојчић (1933), Бранко Радмановић (1951), Васа Миоков (1943);
19. августа: Марица Ранков (1930), Новица Стојадиновић (1970), Крижан
Клеп (1935); 20. августа: Ливија Шиник (1932); 21. августа: Душан Крстић
(1953), Мирослав Пријовић (1944), Миљана Мирков (1941), Вукадин Стошић (1936), Богдан Дероњић (1956), 22. августа: Видосава Шимрак (1930),
Вишња Кадар (1951), Илонка Керекеш (1937), Јеленка Манић (1930); 23.
августа: Живана Стевановић (1936), Драгана Станковић (1962).

ЕНИГМАТСКИ
2

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

1

Петак, 1. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

КОКТЕЛ

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
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ВОДОРАВНО: 1. главни град, престоница, 2. апарат за мерење
густине течности, 3. прокувати воће у шећерном сирупу, 4. старогрчки свештеник – канал за наводњавање у Турској, 5. кондензована водена пара на трави – животињица лепог крзна.
УСПРАВНО: 1. најмање, бар, 2. муза песништва, 3. бели спорт, 4.
плодоносна, 5. мера за електрични отпор (мн.), 6. дугогодишњи
кошаркаш панчевачког „Тамиша” (Давор), 7. град у Јапану на
острву Хокаидо, 8. прастановник Италије, 9. лука у Чилеу.

1
2
3

АНТОНИМ
4

ВОЈВОЂАНСКИ ГРАД

5

СТАРИ НЕКАД

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. животиње месождери (лат.), 2. справа
за механичко раздвајање измешаних материја, 3. издвајати бирајући
између више јединки, 4. житељ француске престонице, 5. штићеница,
6. биолог који проучава биљни свет, 7. течење кроз неки крај.

1
1

2

3

4

5

6

7

Немојте одустајати од својих

ње, али будите опрезни ако се
ради о пословима везаним за
рудна богатства и дрвнопрерађивачку индустрију. Право је време
да се посветите сређивању дома.
Пуно ћете излазити.

идеја, јер ће се врло брзо показати да сте били потпуно у праву. Обиље шарма доноси и обиље понуда, што интригантних,
што безобразних. Сами одлучите
шта ћете урадити. Све је на вашој страни.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Ако очекујете подршку неког
Овна, будите опрезни, јер она
врло лако може бити лажна. Током овог периода могућ је успех
у уметности, медијима или у раду са странцима. Крајем седмице
имаћете могућност да остварите
своје снове.

У

тренуцима опуштености
склони сте да поверујете у бајке.
Водите рачуна ако за сараднике
имате Ракове или Девице, јер
може доћи до несугласица. Ово
је само почетак великих и крупних промена у вашем животу,
пажљиво донесите одлуке.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Близанци који се боре за бољу

Ћутите о својим плановима. Уз

позицију у оквиру фирме, а раде
у војсци, полицији или инспекцији, могу напокон да одахну. Награда за уложени труд ће стићи.
Ваш љубавни живот је као рингишпил. Ово је период у којем нећете моћи да одолите искушењима.

добру организацију посла све
што замислите може да се оствари. Расположење вам осцилира
од еуфорије до меланхолије, па
ће бити јако тешко разумети вас,
а још теже пратити вас.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Промене које очекујете догодиће се тек крајем септембра, поготово ако радите у медијима. Зато
ову недељу искористите за припреме. Послушајте своје срце,
мало се уморило од преиспитивања, пустите га да поново затрепери.

Можете очекивати ванредни
прилив новца. Док се сви други
буду одмарали и забушавали, ви
ћете имати пуне руке посла. Када станете пред огледало, видите
особу која верује да се чуда догађају, само треба сачекати.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Посаветујте се с неким бли-

Најбоље ће проћи Водолије ко-

ским чланом своје породице или
особом од поверења пре него што
донесете одлуку о проширењу постојећих послова. Помало сте пасивни што се тиче неке љубавне
иницијативе. Покрените се.

је се баве приватним бизнисом,
раде у приватним фирмама или
за стране компаније. Пред вама
је страствен период, али пробајте да држите под контролом свој
темперамент, а још више свој језик.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Немојте себи дозволити да упадате у сопствене замке покушавајући да на своје место поставите људе који су вам правили проблеме у прошлом периоду. Одмор може допринети томе да коначно донесете одлуку и станете
на луди камен.

(19. 2 – 20. 3)
Пред вам је дужи период исцрпљујућег рада, али бићете задовољни. Могућа је једна непријатна сцена с неким кога већ дуго
познајете и сматрате га пријатељем. Вероватно ће се усудити да
вам покаже своја осећања.

АНАГРАМИ

МАГИЧНИ ШТИТ 7 х 9
Слогови: БИ, БО, ДА, ДА, ЖА, НИ, НИ, НИН, ЊЕ, О, ПА, ПА, ПРЕ,
ПРО, РА, РА, РА, РИ, РИ, СЕ, СТА, ТА, ТИ, ТИ, ТО, ТОР, ЦА, ЦА, ЧАР.

Имате довољно новца за улага-

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
ВОДОРАВНО: 1. обнављање врсте, размножавање (стр.), 2. очишћено – житко јело од теста, 3. лук спектралних боја на киши –
друга нота музичке скале, 4. чувени панчевачки аутомобилиста,
5. симбол бизмута – губитак у тежини робе, 6. показна заменица – изворни назив Јапана, 7. стицати, придобијати.
УСПРАВНO: 1. делови реченице – потраживање с неизвесном
наплатом, 2. искрен, лаковеран – „острво смрти” у Јонском мору, 3. упишите: ДУК – погрдни назив за ружну жену – биолошки
институт (скр.), 4. вриска – подручје без суверенитета, зависно
од матичне земље, 5. бивши шеф Народног оркестра РТС-а (Миодраг) – италијански филмски продуцент (Карло).
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(1) АМЕРИЧКА
ГЛУМИЦА
У жижи јавности
та је дива била,
нo ипак je вешто
много TAJНИ КРИЛА.

(2) АМЕРИЧКА
ГЛУМИЦА
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T(E)РA
СЛАТКОЛИК
ФАХ
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РЕШЕЊА – Мини-укрштеница: метропола, ареометар, кандирати, атин, арик, роса, куна. Антоним: Нови Сад. Магични
штит 7 х 9: предатори, сепаратор, одабирати, Парижанин,
стараница, ботаничар, протицање. Анаграми: (1) Кира Најтли, (2) Калиста Флокхарт. Укрштени слогови: репродукција,
чисто, каша, дуга, ре, Душан Борковић, би, кало, ови, Нипон,
задобијати.
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ФОТО-РЕПОРТАЖE

Петак, 1. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

КОЛОНИЈА „ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК”

ПЕЈЗАЖИ И ДУХ КОЛЕКТИВА
Једна од најстаријих и најпоштованијих ликовних колонија у уметничким круговима у
Србији, „Делиблатски песак”,
одржана је од 18. до 26. августа у објекту Културно-просветне заједнице на Девојачком бунару. Ове године позив
да учествује у колонији добило је седамнаест уметника.
У разговору са сликарима
сазнали смо да је за њих ова
локација веома пријатна за
стварање и да их посебно
инспирише заједничко стварање са осталим колегама.
Кажу да све подсећа на атмосферу са академије, па чак и
они који су навикли да раде
сами, ослободили су се тог
осећаја и почели да уживају у
колективном стварању.
– Атмосфера је одлична. Други пут учествујем и већ сам се
навикао и осећам се и као домаћин. Пријају ми комуникација
и дружење. Заиста мотивише
рад са осталим колегама.
Морам признати да сам раније
имао отпор, јер сам навикао да
радим сам, али ме је брзо све
подсетило на академију. Доста
разговарамо о уметности.
Мислим да сам се у ликовном
смислу отворио – рекао је Зоран
Деранић, сликар из Панчева.
Поред њега, у овогодишњој
колонији било је још шест уметника из Панчева, међу којима је
најмлађа учесница, Ивана Штопуљ, била једина вајарка. Деша-

вало се и ранијих година да учествују и вајари, али су углавном
и они сликали. Овог пута је
Ивана правила само скулптуре.
Учесници кажу да је њено присуство унело нову енергију, јер
је то новина у односу на претходне колоније.
– Изузетна је атмосфера.
Била сам и раније учесница
многих колонија, али ова има
специфичну драж јер природа
око нас доприноси да се јако
лепо осећамо и да смо инспирисани за рад. Ја сам урадила
две скулптуре. Једну сам већ

имала у глави и знала сам
како ће изгледати, док је друга
настала овде – рекла је Ивана.
Она је такође истакла да јој
дружење са осталим колегама
много значи, јер се кроз заједнички рад доста научи.
Ове године је први пут
остварена сарадња с Требињем, одакле је дошла академска графичарка Милица Јеремић. Долазак у колонију је
њена прва посета Србији уопште, а дела која је насликала у
Пешчари, показују колико ју
је ово окружење инспирисало.

– Природа и пејзажи су другачији него у Требињу. Нисам
размишљала шта бих радила,
препустила сам се да ме
инспиришу окружење и природа, као и људи. Атмосфера
је одлична, ипак се бавимо
истим послом, размењујемо
искуства и једни друге повучемо, чак и кад нам се не ради.
Веома су ми значајни и савети
које сам добила од старијих
колега – изјавила је Милица.
Посебну димензију колонији
је дало присуство уметнице и
куратора Антоније Караивано-

ЈОШ УСПЕХА ПАНЧЕВАЧКИХ АТЛЕТИЧАРА

Ана Драгојевић је у трци
млађих пионирки на 600

метара освојила сребрну
медаљу, док се најмлађи

Андреј Мурар окитио бронзом
на 60 метара. Солидне резултате остварили су и Доротеа
Балог са четвртим и шестим
местом у тркама на 100 и 300
метара, Хана Јарамаз са два
четврта места на 60 и 300
метара и Александар Лупулов
са истим скором, само што се
он такмичио у најкраћој
дисциплини и у бацању вортекса.
Поред тога, наредног дана
је у Ћуприји, у финалу Летње
лиге Атлетског савеза централне Србије, поново заблистао Урош Остојин и у трци
мла ђих јуни о ра на 1.000
мета ра осво јио је злат ну
медаљу.

ТРИЈУМФ СРБИЈЕ НА БАЛКАНСКОМ ПРВЕНСТВУ У БАДМИНТОНУ

Сања и Анђела се позлатиле
Чланице Бадминтон клуба
Панчево Сања Перић и Анђела Витман, заједно с другим
репрезентативцима Србије,
освојиле су златну медаљу у
екипном делу такмичења на
Балканском првенству за
играче до петнаест година,
одржаном од 25. до 27. августа
у Новом Саду.
Селекција се састојала од
четири такмичара и исто

Страну припремио

Јордан
Филиповић

толико такмичарки, а наш
мешовити састав нанизао је
све победе у конкуренцији још
четири земље – Румуније,

Грчке, Бугарске и Турске. Ову
последњу екипу репрезентација Србије надвисила је у
финалној утакмици.

У овогодишњој колонији
учествовали су: Антонија
Караиванова (Бугарска), Игор
Андреић (Куманово, Македонија), Милица Јеремић (Требиње, Република Српска),
Миљан Тихојевић (Ница,
Француска), Јелица Ашанин
(Ниш),
Марија
Алексић
(Жагубица), Зоран Тодоровић
Тодор (Смедеревска Паланка),
Милена Бошковић Бадњар
(Београд), Марија Јевтић
(Нови Сад), Миљан Миленковић (Сврљиг), Милосав Урошевић (Панчево), Драган Ђорђевић (Панчево), Ивана Штопуљ (Панчево), Зоран Деранић (Панчево), Јелена Бадњевац Ристић (Панчево), Иван
Величковић (Панчево) и
Александар Станојев (Панчево). На размени су били Дејан
Ратковић (од 20. до 27. августа
у колонији „Гамзиград” Зајечар) и Ивана Маркез Филиповић (од 15. до 22. августа у
колонији „Куманово 2017” у
Македонији).
М. Марић Величковић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Шест медаља у Сремској Митровици и Ћуприји
Чланови секције Атлетског
клуба „Партизан 1945” недавно су у неколико наврата
показали завидан потенцијал.
Најпре су 19. августа у Сремској Митровици на традиционалном Летњем митингу пријатељства, као група деце из
панчевачких основних школа
коју води тренер Саша Стојиловић, постигли запажене
резултате. Од осам такмичара
који су наступили, њих троје
заузело је три прва места –
Урош Остојин је победио у
трци на 2.000 метара, Марко
Стојиловић у бацању копља, а
Зорица Станић, коју тренира
професор Јан Мравик, у бацању кугле.

ве, која је запослена у једној од
највећих галерија у Бугарској.
Она је изразила велико одушевљење местом и пејзажима, јер
често слика природу.
Поред тога што је куратор и
организује преко 40 изложби
годишње, она се годинама
бави и сликањем.
– Радим пастел, графике
тушем, гравуру. Мотиви су ми
фрагменти, детаљи, контраст,
човек и природа – рекла је
Антонија.
Председник Културно-просветне
заједнице
Стојан
Бошков оценио је да је овогодишња колонија била више
него успешна, без обзира на
промену термина.
– Приказани су различити
уметнички распони и стваралачки импулси. Уметничка
продукција је успела – истакао
је Бошков.
Како је најавио, даље се очекују изложбене активности
које ће бити организоване у
сусрет јубиларној, 50. колонији „Делиблатски песак”.

Сања и Анђела надметале су
се и у појединачној конкуренцији, али су остале без пласмана.
Њих две се бадминтоном
баве око четири године, а већ
имају и солидан стаж у репрезентативним погонима. С
обзиром на то да тек треба да
напуне тринаест односно дванаест година, у поменутој старосној категорији моћи ће да
наступају још најмање годину
дана.
Од наредних догађаја који
им предстоје, вреди издвојити
Трофеј Београда и Првенство
Војводине.

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Тигрица
Овој маци је што пре потребан сигуран дом, јер је имала несрећу да је,
након што је била удомљена, убрзо
враћена зато што људи нису имали
времена за њу. Тражи праве власнике како не би завршила на улици.
Прелепих је и необичних боја, а
како је веома добре нарави и права
мазуља – тешко се може замислити
бољи поклон за породицу од ове „предилице”. Све друге информације могу се добити на контакт-телефон 060/335-15-92.

Душко
Као што и само име каже,
овај момак нижег раста
права је душа од пса.
Нажалост, пре неколико
недеља неко у Старчеву га
је веома тешко повредио,
али у исто време био је те среће да га једна хумана суграђанка пронађе и одведе до ветеринара.
Сада се опоравио и хитно тражи нови дом. Биће чипован,
вакцинисан и стерилисан пре удомљавања. Контакт-телефон:
060/513-72-00.

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

ЛЕТЊА ШКОЛА ПЧЕЛАРСТВА – МАРКО ШИЦ,
ВЛАСНИК ПЧЕЛАРСКОГ ГАЗДИНСТВА (6)

ОВА СЕЗОНА ЗА ПОЧЕТНИКЕ
– ВАТРЕНО КРШТЕЊЕ
Све је више младих што улазе у предиван свет пчела, а
један од оних за које се може
рећи да је још увек у најбољим годинама, јесте Марко
Шиц из Старчева. Пчеларством је почео да се бави с
непуних двадесет година, а
практично и много раније с
обзиром на то да је у питању
вишегенерацијска породична традиција.
Овај успешан произвођач
меда током летње шеме предочава оно најосновније што
почетник треба да зна и уради како би могао да се бави
пчеларењем.
Будући да је сезона главних
паша минула, практично,
пчеларска сезона се завршава 1. августа, када почињу
припреме за наредну. Стога
је време да, уз припреме пчелињих друштава за узимљавање, и сам пчелар испланира оно што ће обављати
током зиме.
Не треба ни напомињати
значај едукација, праћења
нових трендова и посећивања
предавања и сајмова, али
потребно је урадити нешто и
физички. Као, на пример,
претапање рамова сунчаним
или парним топиоником. У
преводу, старо саће црне
боје, са суженим пречником

ћелија, трутовско или било
које лоше извучено треба
претопити. Сами рамови, ако
нису криви или оштећени, не
морају да се бацају, већ се
само очисте од воска и могу
се даље користити након што
се искувају у раствору каустичне соде и испирају обилном количином воде. Након
тога они су као нови и могу се
поново употребљавати уз
евентуалну промену или
дотезање жице. Такође, треба
припремити нове рамове,
наставке и одрадити друге
столарске послове.

У јануару, када време
послужи и пчеле обаве такозвани пречисни лет, требало
би макар летимично прегледати друштва и проверити да
нису угинула или да немају
флекице од ноземе. Ко има
антиварозну подњачу, може
на основу ње, без отварања,
проценити како се креће
клубе. Средином фебруара
друштвима се могу додавати
стимулативне погаче уколико нема хране.
У контексту припрема за
нову сезону није лоше навести једно од кретања друштава која обитују у кошницама
што се селе. Пчеле још у
јануару најпре очекује леска,
када се може приметити
унос полена; потом следе
џанарика, кајсија и друго
воће. Дотле су друштва још
увек на стационару, а онда,
ко има услова, може на уљану репицу, која је одлична
поленска и развојна паша. То
је већ крај марта и почетак
априла и права припрема за
багрем, за шта нису лоши
терени Делиблатска пешчара и Шумадија. Након тога
следи липа и одлазак на
Фрушку гору или приобаље
Дунава. И, коначно, крајем
јуна је повратак на сунцокрет. Након тога има слабијих паша, попут, рецимо,
биљке астер, која последња
меди, чак и у другој половини октобра.
Треба рећи да су се некад
поменуте паше догађале у
различитим периодима, а
сада се клима променила, па
може доћи до преклапања.
Што се Панчева тиче, овде
има прилично добрих услова
за пчеларство, јер су готово
све паше покривене, изузев
евентуално липе. Стога и не
чуди што има много пчелара
који не селе кошнице и добијају сасвим солидне приносе
меда, попут оних с терена
око Јабуке и Глогоња или
другде у приобаљима и ритској земљи.
И на крају, ова година се
може сматрати релативно
лошом, јер је сушна, а ко је
селио, тај има меда. Багрем
и липа су подбацили, а сунцокрет је био стандардан.
За оног ко је ове године
почео и у пролеће изађе са
солидним друштвима, може
се рећи да је већ прошао
ватрено крштење.
Ј. Ф.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

КЕЧИГА С БЕЛИМ ЛУКОМ

Петак, 1. септембар 2017.
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УСПЕСИ ПАНЧЕВАЧКОГ КЛУБА „ТАМИШ”

ТРИАТЛОНЦИ ПОБРАЛИ МЕДАЉЕ
У СОМБОРУ И МИТРОВИЦИ
У најтоплијем годишњем добу
много је избора за бављење
спортом и рекреацијом. Још
ако је могуће да се то одиграва
у неком природном окружењу,
тим боље. И ако тај спорт подразумева разноврсност, онда
је у питању прави бинго.
Претходном опису сасвим
сигурно одговара триатлон,
дисциплина која се састоји од
пливања, трчања и вожње
бицикле.
Панчевачки клуб „Тамиш”
спада у најуспешније у окружењу. То је потврђено и на
последњим наступима – у Сомбору и Сремској Митровици.
Двадесет седам такмичара
Триатлон клуба „Тамиш” учествовало је на трци СТУ купа
која је одржана 20. августа у
Сомбору. У изузетно тешким
временским условима (киша је
падала све време) панчевачки
спортисти су се сјајно снашли
и освојили укупно петнаест
медаља у свим категоријама.
Шест „злата” са севера Бачке
Надметање је отворено трком
почетника, деце рођене 2006.
године и касније, која су пливала 50 метара, возила бицикл
два километра и трчала 500
метара. У том старосном узрасту од панчевачких такмичара

Марко Бабић и Богдан Јелача (здесна)
и Никола Галовић освојили су
„злато” и „бронзу”, а Ђорђе
Рацић и Алекса Мартинчевић
били су други и трећи у категоријама нада (2002. и 2003.
годиште). Они су пливали 400
метара, возили бицикл 10
километара и трчали 2,5 километара.
У главној трци (750 метара
пливања, 20 километара вожње
бицикла и пет километара
трчања), у којој је учествовало
четрдесет девет триатлонаца,

сман остварио је и Владимир
Коканов међу јуниорима.
Седам одличја из Срема
Панчевци су били веома запажени и на шестом Митровачком акватлону, који је због
учешћа хрватских такмичара
имао међународни карактер.
Иако је Триатлон клуб
„Тамиш” наступио с двадесет
седам такмичара, претежно
почетника, младих нада и
нада (уз четири старија представника), добри резултати
нису изостали.
У сјајно организованој трци
у предивном амбијенту градске плаже, пливајући један
километар у реци Сави и трчећи пет километара по Савском
кеју, млади Панчевци су освојили седам медаља.
Међу почетницима су Војин
Давидовић и Ива Божичковић
понели златне медаље, Новак
Перишић је заслужио сребро, a

Ања Давидовић (у средини)
најбољи је био Алекса Кежић,
са извојеваним првим местом,
а Стефан Јелача био је трећи,
док су код девојчица Ива
Божичковић и Ана Костић
заузеле друго и треће место.
Потом су младе наде, рођене између 2002. и 2006. године, пливале 200 метара, возиле бицикл пет километара и
трчале 800 метара. Чланови
клуба „Тамиш” Лука Глигорић

Панчевци су освојили још
седам медаља. У женској апсолутној категорији победила је
Вида Медић, испред Ање Давидовић, која је, приде, тријумфовала у јуниорској конкуренцији. Код мушкараца су били
неприкосновени Марјан Лукић
(од 41 до 50 година) и Ненад
Богар (31–40), а у истој старосној категорији Драган Сувајац
био је трећи. Идентичан пла-

Марјан Лукић

Лука Глигорић
Алекса Кежић бронзу. Младе
наде Марко Бабић и Богдан
Јелача узели су „злато” и „бронзу”, а Марко Глишић освојио је
„сребро” у категорији нада.
Осму медаљу, и то најсјајнију
за „Тамиш” освојио је искусни
Марјан Лукић у конкуренцији
ветерана старости између 41 и
50 година.
Поред тога, у Митровачкој
триатлон лиги (крос-дуатлон,
суперспринт триатлон и акватлон) тријумфовале су Ива
Божичковић код почетница
(победе у све три трке) и Ања
Давидовић у јуниорској и апсолутној конкуренцији жена. Она
је за тај велики успех добила
24.000 динара, а новчане награде су у Србији права реткост.
Сезона се завршава тркама у
Сивцу (3. септембра), Новом
Саду (17. септембра) и на Ади
Циганлији (24. септембра).
Ј. Филиповић

НА ТАКМИЧЕЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПАНЧЕВЦИ ДОМИНАНТНИ У ПЕЦАЊУ
Представници панчевачког
Савеза за спорт и рекреацију
били су апсолутно доминантни на државном првенству у
спортском риболову за особе
са инвалидитетом, одржаном
недавно у Србобрану.
Они су на такмичењу које је
организовао Спортски савез
инвалида Србије у дисциплини лов рибе удицом по дну

тријумфовали и екипно и
појединачно. И не само да су
освојили златну медаљу већ
противницима нису препустили ниједно место на постољу,
јер су се иза победника Марка
Видосављевића нашли његови
суграђани и другови из екипе
– Милан Петровић и Никола
Тинтор.
Ј. Ф.

ЛЕТЊИ САВЕТИ
Потребно: једна очишћена
кечига тешка око 1,5 кг, со,
млевени бибер, сок од пола
лимуна, 400 г маргарина, главица белог лука, главица црног
лука и две кашичице јабуковог
или винског сирћета.
Припрема: Ухватите кечигу
за врх главе и зароните је
накратко у кипу ћу воду
како бисте лакше одстранили тврду кожу. Одсеците
главу и реп, а труп пресеците уздуж, па одстрани те
кости.

Од меса направите четири
шницле, па их посолите, побиберите и прелијте соком од
лимуна и оставите да одстоје
десетак минута. Потом их три
минута пржите на маргарину
на средњој температури, уз
учестало окретање.
У међувремену ситно
исецкајте црни и бели лук и
помешајте их са сирћетом.
Испржену рибу оцедите и
поређајте на тацну, па свако
парче премажите преливом
од лука. Служите с бареним
кромпиром. Пријатно!

КУХИЊСКИ ТРИКОВИ
Стакло на вратима рерне
прља се брзо и лако, а од
помисли на рибање упорних
скорелих флека многима се
диже коса на глави.
Пре но што почнете да се
нервирате због тога, сипајте
мало воде у посуду са содом
бикарбоном и тај раствор
крпом утрљајте у унутрашњост врата рерне. Не заборавите да претходно поставите
новине око шпорета, како вам
се под не би запрљао. Оставите

раствор да делује петнаест
минута и лагано пребришите.
Масноћа ће нестати без икаквог напора.
Кад сте већ код шпорета,
искористите прилику да на
једнако једноставан начин
уклоните масноћу и с његове
горње површине. Помешајте
једну шољу сирћета и две шоље
воде, па у мешавину додајте
сок од најмање једног лимуна.
Пребришите крпом шпорет, а
остатак овог специјалног пре-

парата искористите за чишћење било које друге површине,
попут подова у кухињи и купатилу, каде или јако замашћеног посуђа.
Остаци хране и непријатни
мириси из микроталасне пећнице нестаће ако у микроталасну ставите шољу воде помешане са соком од лимуна и кувате
тридесет секунди. Након тога
само пребришите унутрашњост
чистом влажном крпом.
Д. К.
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ЈОШ ЈЕДАН ОГРОМАН УСПЕХ УЛТРАТАЛЕНТОВАНЕ ПАНЧЕВКЕ

АЊА ОСВОЈИЛА
И СВЕТСКУ ЈУНИОРСКУ „БРОНЗУ”
Цреварова трећа на
планетарној смотри у
Индијанаполису
Успех раван
европском злату
из Израела
Ања Цревар се и даље суверено пење ка врху светске пливачке орбите, настављајући да
осваја најважнија светска
одличја.
Након што је тријумфовала
у дисциплини 400 м мешовито
на јуниорском првенству
Европе, она је поменутом злату придодала бронзани сјај са
Светског првенства које се
тренутно одржава у америчком Индијанаполису.
Али кренимо редом...
Убедљиво у квалификацијама
Подсећања ради, најталентованија панчевачка спортисткиња је у јуну ове године у
Израелу одбранила европски
јуниорски трон у најуниверзалнијој дисциплини, када је
сва четири призната стила
испливала за фантастичних
4:41,17 и приде била другопласирана на упола краћој
деоници на истом такмичењу.
Потом је наша Ања учествовала и на најважнијој сениорској светској смотри, одржаној
у Будимпешти, како би осетила чар надметања која је у
будућности неумитно чекају.
Ипак, њене овогодишње амбиције можда су у највећој мери
биле усмерене на одмеравање
снага с вршњацима на највишем планетарном нивоу.
Реч је о Светском јуниорском првенству у пливању, које
се тренутно одржава у САД.
Ања се најпре опробала у
квалификацијама дисциплине
400 м мешовито, када је
испливала свеукупно друго

време. Ултраталентована Панчевка је делфин, леђно, прсно
и слободно отпливала за
4:45,08. Испред ње је по резултату била само Јапанка Мику
Коџима, а вреди истаћи да је
Цреварова глатко победила у
својој групи. У тој трци она је
одлично одрадила првих двеста метара, када је направила
разлику коју је касније одржавала.
Једино Јапанке брже
Након тога био је очекиван
неизвестан дуел с поменутом
представницом Земље излазећег сунца. И може се рећи да је
панчевачка ведета пливала
сасвим солидно (4:42,24), иако
нешто више од секунде спорије од сопственог и државног
рекорда који је остварила у
првој половини године у Шпа-

нији (4:40,90). У поређењу с
тим резултатом може се рећи
да је мало оманула на леђној и
прсној деоници, док је нешто
боља била када је реч о делфину и краулу. Ипак, највећи проблеми били су окрети, и то
нарочито први на леђима.
Но све то није сметало да се
представница Србије окити
још једном медаљом, додуше
бронзаном, али када узмемо у
обзир размере овог такмичења,
и треће место на подијуму је
више него вансеријски успех.
Испред Цреварове нашле су
се једино две Јапанке. Поред
поменуте
Мику
Коџиме
(4:39,14), бржа од Ање била је
још само Ана Сасаки (4:40,99).
Да је наша узданица била на
нивоу свог најбољег резултата,
дошла би до једне позиције

више. Након тога Ања је
наступила и на дупло краћој
дисциплини, али је допливала
тек до једанаестог места и није
успела да се домогне финала.
И овде је тријумфовала поменута Јапанка.
Двострука победница из
Азије тиме је дефинитивно
доказала класу, али нема сумње да ће јој у будућности
репрезентативка наше земље
бити једна од највећих ривалки у сениорској конкуренцији.
Све у свему, и ово је још
један доказ у прилог чињеници о огромном потенцијалу
Ање Цревар, а у предстојећим
годинама несумњиво је да ће
светски медији често брујати
о њеним бриљантним подвизима.
Ј. Филиповић

ПАНЧЕВАЧКИ СРПСКОЛИГАШИ У ДРУГОМ КОЛУ ГРУПЕ „ВОЈВОДИНА”

ПОЛОВИЧНО, МОЖЕ И МОРА БОЉЕ
„Жеља” убележио
прву тројку
Овогодишња фудбалска сезона на Спортском центру „Младост” отворена је у недељу, 27.
августа, победом Железничара, који је након боље игре
нависио беочински Цемент.
С друге стране, Динамо
1945 поражен је у Новој Пазови, па је скор панчевачких
српсколигаша у другом колу
групе „Војводина” половичан,
што је, ипак, дупло боље него
на старту, када су оба тима
остала празних шака.
„Дизелка” на правом колосеку
„Жеља” је пред више од 500
људи на стадиону узео три
бода у сусрету с беочинским
Цементом. Иако резултат од
2:1 то не говори, може се рећи
да бројна публика није морала
да стрепи, будући да су домаћини држали конце игре у својим рукама током целог меча.
Томе у прилог иде чињеница да су домаћи имали константну иницијативу, посед
лопте на својој страни, али и
бројне шансе, пре свих Шобот,
Ковачевић и Стајчић. Овај
последњи је и начео противничку мрежу у 18. минуту,
након што је Савков направио
продор по левој страни и дао
повратну лопту поменутом
саиграчу.
Утакмица је настављена у
истом темпу, да би у самом
финишу пала још два гола.

Добра посета на СЦ-у „Младост”
Најпре је у 87. минуту Железничар дуплирао вођство, када
су одлично искомбиновали
Спасковски и Томашевић, па
Ковачевићу и није било превише тешко да затресе мрежу. У
зауставном времену дошло је
до малог опуштања домаћина,
што су играчи Цемента искористили да ублаже пораз
голом Павловића.
Тренер домаћих Ненад
Стојчић честитао је фудбалерима обају тимова на квалитетном издању будући да су
владали тешки услови за игру.
– Мислим да смо заслужено
победили без обзира на мали
психолошки притисак пред
утакмицу због пораза у првом
колу. Противник је био одличан, а ја сам презадовољан и
игром и резултатом иако смо

пропустили да много раније
решимо меч. Морам посебно
да истакнем начин на који
улазимо у прилике за гол, па
сматрам да ћемо имати добре
шансе и у наредном колу, на
гостовању у Оџацима, нарочито ако се зна да нам се неки
играчи враћају у тим – навео
је Стојчић.
„Брзи воз” поново „зарибао”
С друге стране, Динамо 1945
поново је уписао нулу. Након
несрећног пораза на старту од
Борца из Сакула ништа друкчије није било ни у Новој
Пазови у мечу с Радничким.
Одиграна је једна тврда утакмица на тешком терену, а
„брзи воз” није успео да
наметне свој стил.
У првом полувремену Панчевци су одржавали равнотежу,

што је потрајало све до петнаестак минута пред крај, када
су примили гол, што је, испоставило се, био и коначан
резултат. Треба рећи да је
Динамо пропустио неке полуприлике и неколико озбиљнијих шанси, а највеће је имао
Мирковић: по једну у првом и
у другом делу.
Тренер Александар Стевановић, логично, није имао
превише разлога за спокој,
нарочито због озбиљних грешака у одбрани и слабе реализације.
– Треба признати да је против ник иску сни ји, јер смо
ипак новајлије у овом рангу и
притом имамо веома млад
састав, с про се ком годи на
испод двадесет три. Нисмо
има ли ква ли тет завр шног
паса. Ометале су нас и повреде; неки играчи су стиснули
зубе, неки су се тек опоравили. Следећи ривал, Раднички
из Шида, сли чан је као и
претходни – у питању је борбена екипа, али сваки противник је за респект. Имали
смо пех, јер је голману Томићу у фини шу утак ми це у
Пазови пукао мишић, па ће,
према прогнозама, паузирати
два месеца. За то време гол
ће чувати Чановић. Проблеме
с повредама имају и Величковић и Адвигов, али избора
немамо: победе су нам императив – истакао је Стевановић.
Ј. Ф.

РУКОМЕТАШИ ДИНАМА СТАРТУЈУ
У ЕВРОПСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

СПЕКТАКЛ – ДОЛАЗИ
СКОПСКИ МЕТАЛУРГ
За љубитеље игре с лепљивом лоптом у нашем граду,
па и у целој Србији, долазе
дани за уживање. Представници наше земље крећу у своја европска искушења, а међу
њима ће бити и вицешампион – РК Динамо из Панчева.
Популарни „вукови с
Тамиша” су свој први меч у
регионалној СЕХА лиги одиграли у среду, 30. августа, у
Новом Саду, када је овај број
„Панчевца” већ био закључен, а већ 1. и 2. септембра у
главном граду Португалије
одмериће снагу с Бенфиком,
у оквиру првог кола Купа
ЕХФ, другог по вредности
европског такмичења. Љубитељи рукомета у нашем граду моћи ће да виде на делу
своје љубимце у среду, 6.
септембра, када у Халу спор-

обећавам да ће момци који
буду истрчали на терен дати
све од себе да се прикажу у
што бољем светлу и да ће
покушати да остваре што
боље резултате. У односу на
нас, сви су фаворити. У СЕХА
лиги игра чак осам тимова
који учествују и у Лиги шампиона, са озбиљним буџетима. Мечеве против њих искористићемо за стицање неопходног искуства, али и да се
што боље припремимо за
надметање у плеј-офу наше
земље. Што се тиче Купа
ЕХФ, могу рећи да ни ту
нисмо имали среће са жребом. Бенфика је, реално, квалитетнија екипа од нас, а оба
меча ћемо одиграти у Португалији, где ћемо уигравати
тим за премијеру у нашем граду и мегдан с Металургом –

това на Стрелишту долази
Металург из Скопља, који
предводи легендарни хрватски тренер Лино Червар.
Поводом
предстојећих
међународних искушења у
понедељак, 28. августа, одржана је конференција за
новинаре, на којој су бројним представницима медијских кућа чланови РК-а
Динамо изнели своја очекивања пред европске окршаје.
– Имали смо много проблема током припремног
периода. Неколико играча
нам је повређено, а веома је
тешко радити када неки од
битних момака испадну из
система. Ипак, ми се не предајемо унапред. Као и увек,

рекао је Иван Петковић, први
тренер Динама.
Новинарима су се обратили и играчи Иван Дистол и
Петар Жујовић, а обојица су
обећали да ће на сваком
мечу, заједно са својим
саборцима у жуто-црним
дресовима, играти максимално озбиљно и да ће
достојно представљати свој
клуб, град и државу.
Утакмица другог кола
СЕХА лиге против скопског
Металурга биће на програму
у среду, 6. септембра, у Хали
спортова на Стрелишту, а
почиње у 20.45. Пред нама је
прави рукометни спектакл.
Не треба га пропустити.
А. Ж.

НАСТАВЉА СЕ ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

ИТФ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, 21. ПУТ
Настављена је лепа спортска
традиција у нашем граду.
Тениски клуб Динамо више
од две деценије организује
међународни ИТФ турнир за
играчице и играче до осамнаест година, који се на теренима СЦ-а „Младост” боре за
бодове на светској ранг-листи.
У квалификацијама су се
борила 32 играча, а четири
најбоља прошла су у главни
турнир, па су се тако у главном жребу нашла 64 учесника, по 32 у обе конкуренције.
Панчево је и овог пута центар младог тениског света,
јер су у наш град дошли играчи из: Русије, Француске,
Аргентине, Шпаније, Хонгконга, Аустралије, Италије,
Јапана, Грчке, Словеније,
Хрватске, Румуније, Бугарске, Швајцарске и Србије.

Када су тенисерке и тенисери из нашега града у питању,
треба рећи да је у квалификацијама учествовало њих десеторо, али нико није успео да се
пласира на главни турнир. Као
оправдање може послужити
податак да су били знатно
млађи од својих ривала и да
њихово време тек долази.
Председник ТК-а Динамо
Слободан Режа и директор
турнира Младен Вуковић,
заједно са сарадницима из
свог клуба, потрудили су се
да и овог пута све протекне у
најбољем реду.
Мечеви се играју сваког
дана од 9.30 до 20 сати,
финале дублова заказано је
за петак, 1. септембар, док ће
финала у обе сингл конкуренције на програму бити у
суботу, 2. септембра, од 10
сати.
А. Ж.

ШАХОВСКИ КУТАК
Petrušenko
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да5)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића 1, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију
с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази
22. септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...
Порто Монтенегро. Када се о Црној Гори ради, увек
јој се радо враћам, нигде се не осећам као тамо. :-)
Милица Маџаревић Барбу, Стражиловска 17

Слобода
Некада, када су у војску ишли сви способни мушкарци, а посебно будући министри војни, жица је била симбол неслободе.
Петнаест, па дванаест, па шест месеци... Поента је била у
томе да нађеш начин да се преко жице или кроз њу провучеш
како би дошао до слободе. До даха.
Војске каква је некада постојала, више нема. А до даха, до слободе духа, сада се долази када пређеш преко државне границе.

Без
Милице, Видо, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Чучавац на даму. Игре без граница, као и оне измишљене,
постоје свуда око нас. Питање је да ли желиш или не желиш да
учествујеш у њима.
Петица, седмица, четворка, тројка...
Неко би рекао да у низу недостаје шестица, неко други да се
ради о двојци, а трећи... Све је ствар избора, бесконачне су
могућности. Али не веруј у срећу, већ у себе, без кајања.

Размишљања
Кад видиш своју силуету пошто те у полумраку запљусне светло
ретке уличне расвете – застанеш.
Да видиш како изгледа вештачки створена слика онога што те
прати. Некада се сенком и поиграш. Најчешће је пустиш на
миру, она је ту па је ту, ради свој посао. Твој је да ходаш не осврћући се.
Пошто видиш туђе силуете, сети се да тек о њима нема потребе да размишљаш. Ту су. Размишљај о себи.

Пуно поздрава из топлог и предивног Абу Дабија!
Мало радимо, мало уживамо :-)
Вида Сабовљев,Синђелићева 10

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Иван Орашанин,
гимназијалац:

Јована Јанков,
студенткиња:

Немања Малушић,
џез бубњар:

– Преко лета сам
се углавном одмарао.
Прочитао сам лектиру
и играо игрице
с друштвом.

– Учествујем у
организацији „Панчево
филм фестивала”,
за који су припреме в
ећ у току. Тренутно
спремамо
промо-активности
и сам фестивал.

– Пуно вежбам бубањ
и дружим се с друштвом.
Овог лета сам такође
учествовао у пројекту
„Music for Human
Rights”, који је
презентован
на фестивалу
„FreeDom Art”.
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