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Ратари сложно за своју

АМБРОЗИЈА ПОНОВО МУЧИ АЛЕРГИЧНЕ

Концентрација најопаснијег
корова већа него прошле
године
Цурење из носа, често кијање, отежано дисање и сужење очију само су
неки од симптома на које се ових
дана жале наши суграђани који су
алергични на амброзију.
На сајту Завода за јавно здравље
Панчево објављено је алармантно
упозорење да најновија испитивања
која обављају стручњаци те здравствене установе показују да је концентрација полена амброзије у
ваздуху вишеструко већа у односу на
претходни период и да је премашила
прошлогодишње максималне количине.
У том упозорењу пише и да се у
наредним недељама очекује још
више овог алергена у ваздуху и саветује се опрез свим осетљивим особама које због тога имају здравствене
проблеме.
Прим. др Дубравка Николовски,
специјалиста хигијене и начелник
Одсека за промоцију здравља и
здравствено васпитање у Заводу за
јавно здравље, изјавила је за „Панчевац” да је прошле недеље измерена
максимална овогодишња концентрација полена амброзије, која је износила 1.236 зрна по кубном метру
ваздуха.
– Ово је период када је амброзија
најактивнија, а то је крај августа и
почетак септембра. Још увек се не
очекује пад концентрација полена у
ваздуху, а наша прогноза је да ће

ситуација почети да се побољшава
тек за неких девет-десет дана, односно средином месеца. Интензивном
овогодишњем бујању амброзије и
ширењу њеног полена највише су
погодовале неповољне временске
прилике. Подсећам да је било много
дана без кише и да су владале велике
врућине. То су све фактори који
повољно утичу на размножавање
амброзије, која је агресивна биљна
врста, јер се лако шири, а дуго остаје
и не угрожава само људе, већ и пољопривредне културе – истакла је др
Дубравка Николовски.
Она је апеловала да се сви у граду
укључе у кошење и уништавање тог
корова. Додала је и да амброзије највише има ван града, на земљиштима

која су у индивидуалном власништву
и која се не косе. Подсетила је да су
сви обавезни да косе и уништавају ову
биљку и да то треба да раде, јер она
изазива велике здравствене тегобе.
Скренула је пажњу свима који осећају симптоме иритације дисајних
органа да се што пре обрате свом изабраном лекару како би се утврдило
да ли су алергични баш на амброзију
или на неки други полен, те да би
добили одговарајућу терапију.
Др Дубравка Николовски саветује
и да сви који се жале на алергијске
реакције прате веб-сајт www.nspolen.com, који воде стручњаци Природно-математичког факултета у
Новом Саду. Тамо могу да прочитају
најновије информације у вези с кон-
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Хроника
Хитне мере за силеџије

И ОВЕ ГОДИНЕ СТАРИ ПРОБЛЕМ

Лекарима се свакодневно
јавља велики број наших
суграђана због иритација
очију и дисајних органа

ствар

центрацијама амброзије и других
алергена присутних у ваздуху, да
воде лични дневник у коме ће бележити своје здравствене тегобе и да
добију неопходне савете. Ако планирају путовање у иностранство, на том
сајту могу прочитати и каква је ситуација са амброзијом и другим алергенима ван граница наше земље.
На сајту Природно-математичког
факултета у Новом Саду пише да је
полен амброзије изузетно опасан јер,
ако се удахне, улази у очи, нос и плућа, где се трајно задржава и може да
изазове нападе астме.
Особама које се жале на алергијске
реакције, саветује се да током периода када је деловање амброзије најинтензивније, што мање бораве напољу,
а да ако већ морају да буду на отвореном, обавезно носе наочаре за сунце.
Таквим особама се саветује и да
без страха проводе време на отвореном само у данима када пада киша, а
не препоручује се да косе травњаке.
Уколико то морају да раде, требало
би да носе маске на лицу све док не
заврше тај посао.
Наши суграђани који се жале на
алергијске реакције у периоду најинтензивнијег дејства амброзије, не
треба ни да много отварају прозоре у
кућама и становима у којима живе,
као ни прозоре аутомобила. Пожељно је да у затвореном простору у
којем они бораве, што дуже раде
клима-уређаји, зато што смањују
унос полена и његово деловање.
Саветује им се и свакодневно умивање и прање косе када се врате кући,
као и избегавање сушења веша на
отвореном.
Ове препоруке лекара треба да се
примењују све док температуре не
падну и не почну кише. Тада би требало да алергијске реакције престану.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Земља између...

***
Почела је нова школска година. Као сваког 1. септембра, најстреснија је ђацима првацима и њиховим родитељима.
Новопечени школарци морају да забораве на лего коцке и барбике,
а треба да почну да носе тешке торбе, да устају на време, да оловке
држе исправно, да пажљиво слушају учитељице док им предају, да
понекад до звона које означава крај часа морају да истрпе када им се
пишки, да у школу иду сваки дан, па чак и онда када је јако хладно,
када падају снег или киша...
Саветоваће родитељи своје првачиће, покушаваће да им олакшају
пут у новом животном добу, надаће се да ће постати добри људи,
одлични ђаци...
Да ће потом уписати и жељену средњу школу, па факултет, да ће
дипломирати и – отићи у бели свет.
Негде где све што су им причали кад су били мали, стварно има смисла. По могућству, у неку од западних земаља, попут Немачке, Швајцарске, Француске, Америке... Уколико желе, нека слободно воле Русију... Нека и они буду негде између – срце на истоку, џеп на западу...
***
Изгледа да ова наша пољопривредна земљишта нису добра и да се у
српским баштама ништа не прима како ваља! Јер како другачије објаснити податак да у нашу земљу из увоза стиже скоро све поврће. И у
великим количинама. Чак и из најудаљенијих земаља.
Опет смо се нашли некако између, па тако из Египта, Израела и
Америке увозимо кромпир, парадајз долази из Марока, љута папричица из Мозамбика, Сенегала и Танзаније, а влашац из Кеније... Да
бисмо справили наш чувени специјалитет, српску салату, искористићемо и парадајз и краставац из Албаније или Турске, црни лук из
Холандије или Македоније, а паприку из Грчке. Сушени црни лук
стигао је из Индије, а с Новог Зеланда – грашак!?
Од њиве до трпезе баш уме да буде дугачак пут. Понекад за укусан
залогај треба сачекати и лет дуг више хиљада километара!
Србија – земља између...

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Догодило се и то! Фудбалери Србије су усред Даблина савладали
репрезентацију Републике Ирске и дошли на корак до Светског првенства у Русији наредног лета. После девет година пласман на највећу
спортску смотру може се сматрати успехом, али не треба сагорети у
еуфорији. Ем Република Ирска сигурно не спада у сам светски фудбалски врх (иако је остварила запажен резултат на шампионату Старог континента), ем је наша победа била минимална, ем су нас „зелени” добро „причепили” у финишу утакмице, па једва некако
„претекосмо”... Али добро, што би стручњаци рекли – данас сви играју фудбал.
Друштвене мреже увелико „горе”, пишу се хвалоспеви о „орловима”, од наших фудбалера се стварају суперхероји... А шта и када оду
у Русију? Дај боже да западнемо у неку колико-толико лакшу групу,
да нам се осмехне срећа, па да избегнемо Бразил, Шпанију, Енглеску, Немачку, Белгију, Иран, Јапан, Мексико... Па да се некако „порвемо” са оним „слабијима” и изборимо пролаз у другу рунду. Макар
и на пенале.
Тако наш обичан човек размишља, увек некако између, јер њему је
Русија светлосним годинама далеко. Чари Москве ће, баш као и оне
даблинске, као гости ФСС-а, осетити бројни градоначелници и градски менаџери из наше земље, разни секретари и „важни” чиновници...
Фудбал одавно није само игра, па се ваљда и због тога сваки успех
прославља на сва звона. Да се чује што јаче и што боље – наплати.
Ако је могуће.
Па ко се још у Србији сећа европске бронзе одбојкаша, или светских шампиона – рвача Виктора Немеша и џудисте Немање Мајдова.
О осталима који су бриљирали овог лета да и не говоримо.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Еврократија
Недавно су се два енглеска глумачка
великана сaгласила у томе да њихова
земља треба да буде ван Европске уније. Творевине којој тежимо као ожеднели ка мало спасоносне водице у
прегорелој пустињи.
Један од њих, сер Мајкл Кејн, пре
неки дан је, иза кулиса филмског
фестивала у Венецији, изјавио да здушно подржава „Брегзит”, јер су му се
смучиле бахате бирократе из Брисела. Посебно „онај” Јункер из неке
смешне „радио-државице” зване Луксембург. И додао је времешни Британац како би радије био сиромашни
господар своје судбине него богати
слуга туђе. (Ех, колико је сиромашан...)
Некако у исто време, у Сарајеву,
такође у оквиру још једног фестивала
(зове се слично као панчевачки), један
од најчувенијих комичара на планети

– Џон Клис – у интервјуу који је дао
тамошњим медијима, попут његовог
славног колеге и земљака, беспоштедно је ударио по „здруженој Европи”.
Најпрепознатљивији „пајтоновац” је
истакао да њоме владају људи с партикуларним интересима, а још
непријатељски настројени према
његовој домовини. Притом није био
нимало благоглагољив ни према приликама у родној Енглеској, оштро
критикујући неслободу новинарства,
пре свега штампане медије, које је
оквалификовао као опскурна пропагандна гласила.
Ипак, главни акценат је ставио на
то да Старим континентом управљају све саме бирократе. Дакле, није се
разликовао од Кејна, као да су се
договорили...
Но пустимо надобудне Енглезе да
уз чај и кекс бистре високу политику, него да видимо ко су заправо те
озлоглашене бирократе.
За дивно чудо, њих је суштински
„установио” нико други него Макс
Вебер, и то онај надалеко познати
социолог Карл Емил (никако онај
„погрешни” Карл Вилхелм, зоолог, с
проказане насловнице „Времена”).
Елем, тај „прави” Макс, на којег се
често (у најпозитивнијем контексту)
позива и актуелни председник, означио је појам бирократије као идеалан управљачки модел за велике
организације које стреме рационалним циљевима уз јасну поделу рада.
Ма, јасно ко дан...
Поред осталог, Вебер наводи да су
главне карактеристике бирократског
система ефикасност и предвидивост,
а највећи недостаци неиновативност
и нефлексибилност.
Очигледно је да су на својеврстан
начин и Вебер и Кејн и Клис сагласни да је (европска) бирократија најблаже речено крута.
Да се не лажемо, нама те ствари и
нису превише јасне, већ очигледно
још увек верујемо да се неочекивана
сила (у виду Европске уније) изненада појављује и решава све наше проблеме. Можда и зато што ни близу
нисмо испунили предуслове за критично промишљање на том цивилизацијским нивоу.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Време је!
Сваког дана у једној панчевачкој радионици
Снимио Владимир Ђурђевић

У преводу, да бисмо разумели
зашто и богати плачу, морамо прво
да се обогатимо. У ствари – најпре
треба да се отргнемо из загрљаја
сиромаштва и свих духовних, душевних и материјалних аномалија које
из њега проистичу.
Ј. Ф.

Будала и дангуба
Како човек уме дан да потроши радећи и да му после исплаћивања зарађене плате увек фали за још нешто.
Осећа се као дангуба.
Ајде да не причам о другима, боље
је у овом случају прво лице једнине,
прешао сам са собом на ти. Гледам се
у огледалу. Немам боре иако сам у
средњим годинама. Имам, зато, подочњаке. Разни фактори на то утичу.
Кажу да нисам лош у свом послу, да
умем да ређам те речи и знакове интерпункције. Верујем им, ако ни због чега
другог зато што свако воли да о себи
чује нешто лепо и позитивно.
Плата је код нас редовна и, у поређењу и с новинарском струком и с
просеком у држави, више него пристојна.
Дакле, није у томе проблем. Мој
проблем је што сам идиот: не умем
да зарадим паре радећи са стране, а
камоли да умем да их измислим
лежећи потрбушке. Или контра: на
страни лежећи и потрбушке радећи.
Будала. Ма, јок, још горе, имам
синдром који хвата већину у Србији
2017. Ја сам завидна будала, јер има
људи који не раде ништа, чак и не
одлазе на посао, а узимају кинту да
се заблесавиш. Забудалиш.
Имам мане које се могу назвати и
проблемом. Много. Једна од њих је
та што волим, с времена на време, да
попијем. Додуше, не као неки познати градски ликови.
А, рецимо, Никола Дангубић, локални шеф СПС-а, од 1. септембра „ради”
у „Србијагасу” као Бајатовићев саветник за техничка питања. Не знам да ли
потрбушке или са стране, као ни да ли,
месечно, за сома или два-три сома
евра...
С. Т.

Лав Николајевич Толстој

НИКАД НЕ СЛУШАЈТЕ ОНЕ КОЈИ ЛОШЕ ГОВОРЕ О ДРУГИМА,
А ДОБРО О ВАМА.
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УСКОРО ПОЧЕТАК РАДОВА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРНОГ
КРЕЋЕ У ОКТОБРУ?
Чека се крај тендера
за стручни надзор
Ако је прича о реконструкцији
Интернистичког блока панчевачке Опште болнице у априлу ове године обичном посматрачу изгледала попут трачка
светлости који се тек назирао
на крају дугачког тунела, сада
је већ извесно да је болница
пред самим излазом из тог
тунела.
Иако се, када је 31. марта
Управа за капитална улагања
АП Војводине пренела Општој
болници 500 милиона динара
намењених реконструкцији и
адаптацији Интерног, оптимистично очекивало да би радови могли почети већ у јуну, тај
рок је из оправданих, махом
адми ни стра тив но-биро крат ских разлога померен.
Преокрети
И таман када је, 17. јула,
директор Управе за капитална
улагања Недељко Ковачевић
донео одлуку да се уговор о јавној набавци додели предузећу
„Модулор” д. о. о. из Београда,
догодио се преокрет: други
понуђач, предузеће „Tron Tex”
д. о. о. из Новог Сада, уложио
је жалбу и јавила се опасност
да ако она буде уважена, читава јавна набавка буде оборена.
Међутим, Републичка комисија за заштиту права понуђача одговорила је негативно на
уложену жалбу и потврдила

одлуку комисије Управе за
капитална улагања којом је за
носиоца посла проглашена
фирма „Модулор”. То предузеће понудило је цену од
467.411.960,14 динара с ПДВом и рок за извођење радова од
180 календарских дана.
Свечано потписивање уговора са одабраним извођачем приређено је у уторак, 5. септембра,
а своје парафе на тај документ
ставили су Дамир Дунић, заменик директора „Модулора”, и др

вршити стручни надзор над
извођењем радова. Без тога не
можемо почети, јер екипа која
буде вршила стручни надзор,
треба најпре да сними постојеће стање у згради. Отварање
понуда заказано је за 11. септембар, након чега следи рок
за доношење одлуке и евентуалне жалбе. У идеалним условима уговор с фирмом одабраном за вршење надзора
можемо очекивати до краја
месеца и тада би се створили

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

термомашинске и грађевинске
радове на шест етажа зграде,
односно на приближно 8.000
квадратних метара простора.
– Сматрамо да би радови
могли почети у октобру, али све
зависи од тендера за одабир
извођача стручног надзора. Ми
ћемо свакако кренути с припремним радовима на прегледу
пројектне документације. Већ
смо прегледали објекат, а обићи ћемо га још неколико пута,
тако да будемо спремни за старт
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.

„Модулор” чека знак за старт
Слободан Овука, директор
Опште болнице.
– Драго ми је што је јавна
набавка за избор извођача
радова успешно завршена и
што ће реконструкција Интернистичког блока моћи ускоро
да почне. Да би се то догодило, морамо сачекати и крај тендера за избор предузећа које ће

ВРЕД НЕ ДОНА ЦИ ЈЕ
У Општу болницу је пре неколико дана стигла изузетно вредна донација хуманитарне организације „Хлеб живота” и
предузећа АКО МЕД из Београда. Болница је, наиме, добила помоћ у виду болесничких кревета, душека, лежећих колица, као и пратеће опреме. Захваљујући акцијама овог типа
до сада је на различитим одељењима замењено 57 кревета.
Крајем прошлог месеца болница је, такође захваљујући
хуманим појединцима и организацијама, добила и већи број
клима-уређаја.

сви услови за почетак радова –
објаснио је Овука.
Он је додао и то да ће се о
распореду премештања пацијената са Интерног на друга
одељења договарати у ходу са
извођачима.
– Један део пацијената биће
премештен у хируршки блок
наше зграде, док ће остали
бити упућивани у болнице у
Београду и јужном Банату. У
сваком случају, ниједан пацијент неће бити ускраћен за
здравствену заштиту, без обзира на то да ли ће бити хоспитализован код нас или у некој
од најближих околних установа – нагласио је Овука.
Искуство обећава
Како је подсетио Дамир Дунић,
заменик директора фирме
„Модулор”, реконструкција ће
обухватити све инсталатерске,

чим стручни надзор буде одабран – истакао је Дунић.
Према његовим речима,
„Модулор” је до сада радио
реконструкцију болнице „Др
Драгиша Мишовић” у Београду, Опште болнице у Новом
Пазару и ГАК „Народни
фронт”.
– Добро смо упознати са
овим типом реконструкција,
разумемо шта значи радити
једну болницу и разумемо да је
поштовање рокова ту изузетно
битно. Стога ћемо настојати да
радове изведемо и пре истека
рока од 180 дана прецизираног
уговором – додао је Дунић.
У групи извођача радова на
панчевачкој болници, на чијем
је челу „Модулор”, налазе се и
фирме „Steelsoft”, „Елкомс”,
„Тесла системи”, „Електронет”
и „Euromed group”.
Д. Кожан

МИС ФОЛКЛОР 2017.

Гласајте да победи
наша суграђанка
Панчевка Алиса Оравец из Војловице тренутно је у финалу такмичења
„Мис фолклор 2017”, које ће званично бити завршено 15. септембра у
месту Доновали у Словачкој.
Алиса је једна од три кандидаткиње из Србије које су успеле да се пласирају међу једанаест најлепших девојака. За нашу суграђанку можете
гласати на интернет страници
http://zenskyweb.sk/clanok/37914miss-folklor-slovenka-2017-hlasovanie,
под редним бројем 1.
Може се гласати и преко „Фејсбук” странице folklor.sk, где
су представљене фотографије свих финалисткиња. Потребно
је испод слике написати „toto je moja MISS FOLKLOR 2017”.
Након проглашења резултата, 15. септембра, биће награђен
и неко од гласача који су дали глас победници такмичења.
М. М. В.
ФОТО: П. ДЕШИЋ

Потписан уговор са
извођачем

УСКОРО У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

ПРОГРАМ „ПАНЧЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛА”

Седамдесет остварења из целог света
Пројекције на три
локације
Хорори у поноћ у
„Аполу”
Четврти интернационални такмичарски фестивал ауторског
дугометражног и кратког филма ПАФФ биће свечано отворен 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 у Венецији приказан на бројним
фестивалима широм света.
Посетиоци „Панчево филм
фестивала” могу очекивати
богат програм, који је подељен
на такмичарски део (селекције

„Светионици” и „Рани радови”)
и на ревијалне, ауторске и
тематске сегменте (селекције
„ПАФФорама”, „Поноћна језа”,
„Светла будућност”, селекција
филмског критичара Нила Јанга „Shimmering Beasts: a Sideways Survey of Current Quebec
Cinema” и ретроспектива филмова Николауса Гејрхалтера).
У дворани „Аполо”, од 22.30,
биће приказан филм „The Challenge” (Yuri Ancarani), који се
налази у такмичарској селекцији „Светионици”.
У четвртак ће фестивалски
дан почети мастер-класом
Николауса Гејрхалтера. Дружење са аустријским документаристом у Светосавском дому
заказано је за 15 сати. Филм
„Хлеб наш насушни” биће приказан у четвртак у 21.15, „Година након Дејтона” у петак у

НОЋНИ ПРЕВОЗ
Организатори „Панчево филм фестивала” обезбедили су посетиоцима из Београда бесплатан ноћни превоз током трајања
фестивала. Аутобуси ће полазити након завршетка програма
са стајалишта у близини Културног центра (угао Војводе Радомира Путника и Војводе Живојина Мишића – Корзо) и возиће путнике до Трга републике.
Поласци ће у среду, четвртак и недељу, 6, 7. и 10. септембра, бити у 2 сата после поноћи, а у петак и суботу, 8. и 9. септембра, биће по два ноћна поласка: у 1 и у 3 сата.

20.30, а „Хомо сапијенс” у петак
у 21 сат у Светосавском дому.
Филмско вече почеће у 17
сати у дворани „Аполо” Дома
омладине филмом из такмичарске селекције „Светионици”.
Биће приказани филмови „Сви
северни градови” и „Fantasy
Sentences” (Дане Комљен), а већ
од 19 сати у дворани „Аполо”
Дома омладине у оквиру пројекције филмова из селекције
„Рани радови” публика ће моћи
да погледа „The Silence” (Farnoosh Samadi и Ali Asgari), „Loop”
(Матија Глушчевић), „A Gentle
Night” (Qiu Yang), „Soa” (Душан
Касалица) и „Shmama” (Мики
Полонски). Од 20 сати у дворани Културног центра биће приказан филм „Playing Man”
Матјажа Иванишина („Светионици”), чиме ће друго фестивалско вече бити завршено.
У петак, 8. септембра, у Светосавском дому од 15 сати биће
одржан мастер-клас Саломе
Ламаш, а од 17 сати у дворани
„Аполо” Дома омладине биће
приказан филм „El Mar La Mar”
(Joshua Bonnetta и J. P. Sniadecki, селекција „Светионици”).
Од 19 сати, у оквиру селекције
„Рани радови”, публика ће
моћи да погледа филмове
„Stars of Gaomeigu” (Markо
Grbа Singh), „Manodopera”

(Loukianos Moshonas), „Armageddon 2” (Corey Huges), „Valparaiso” (Carlo Sironi) и „Ella’s
Men” (Oren Adaf). Треће фестивалско вече биће завршено
филмом „Milla” (Valerie Massadian, селекција „Светионици”),
који ће почети у 22 сата у Културном центру Панчева.
У овогодишњој ревијалној и
ауторској селекцији „Светла
будућност” биће представљена
ретроспектива кратких филмова младог аутора Микија
Полонског, чијих ће пет кратких филмова („Albina 12”, „Ten

Buildings Away”, „1 Bulding and
40 People Dancing”, „The Hollow Man”, „Livorno 32”) бити
приказано 9. и 10. септембра у
дворани „Аполо”, од 15 сати.
После пројекција уследиће
разговор са аутором.
Након мастер-класа, од
16.30, на истом месту биће
приказан филм „Срећно!” (Ben
Russel) из селекције „Светионици”, након којег ће уследити филмови из селекције „Рани
радови”. Од 19 сати публика ће
моћи да погледа филмове
„After School Knife Fight”

(Jonathan Vinel и Caroline Poggi), „The Satanic Thicket –
THREE” (Willy Hans), „Никог
нема” (Јелена Гавриловић),
„Ујед пчеле у Великим Пчелицама” (Марко Ђорђевић) и
„Cilaos” (Camilo Rastrepo).
У Културном центру Панчева, од 20 сати, у оквиру селекције „ПАФФорама” биће приказан филм „Они само долазе
и одлазе” Бориса Пољака, док
ће из такмичарске селекције
„Светионици” у истој сали бити
представљени филмови „Кратки излет” и, од 22 сата, филм
„Аraby” (Joao Dumans).
Последње вечери фестивала,
у недељу, 10. септембра, посетиоци „Панчево филм фестивала” моћи ће да погледају још
пет филмова из селекције
„Рани радови”. Од 17 сати, у
дворани „Аполо”, биће одржане пројекције филмова „After
Party” (Viktor Zahtila), „British
by the Grace of God” (Sean
Dunn), „Signature” (Kei Chikaura), „13 +” (Nikica Zdunić) и
„Empty on the Outside” (Eduardo BP).
Фестивал ће затворити домаћи филм „Реквијем за госпођу
Ј” у режији Бојана Вулетића,
који ће бити приказан у 20 сати
у Културном центру Панчева.
М. М. В.
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ОДРЖАНЕ ДВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

ДРУГИ ОВОГОДИШЊИ РЕБАЛАНС И ОДЛАЗАК ДИРЕКЦИЈЕ У ИСТОРИЈУ
Експресно усвајање
одлука
„Урбанизму”
пребачено
117 милиона динара
Последњи кораци
у трансформацији
Изразили смо прошле недеље
наду да ће се на претходном
скупштинском заседању пробуђена опозиција сада разгоропадити, јер су се у истом дану
одвијала два састанка одборника, али ништа од тога: 31.
августа, током две скупштинске седнице, тек неколико пута
су за говорницу излазили њени
представници.
Да ли је разлог повратка у
апатију
неинспиративност
тема или нешто друго, тек,
четрнаеста седница с мноштвом тачака дневног реда
завршена је за четрдесет минута, док је петнаеста, која је
почела одмах по окончању
четрнаесте, трајала за нијансу
дуже.
Решења о разрешењу
Овог пута је прва од две седнице започета неуспешним покушајем Душана Стојића (ДС) да
се дневни ред допуни расправом о Апотеци Панчево, раду
комисије за информисање,
приступачности јавних простора у граду, функционисању
скупштинских радних тела и
кишној канализацији у МЗ
Младост.
Владајућа већина је потом
експресно усвојила одлуке у
вези с плановима детаљне регулације унутрашњег блока 40,
оивиченог улицама: Светог
Саве, Иве Курјачког, Матије
Гупца и Карађорђевом, дела
блока 113 на Котежу 1, као и
актима сличне природе који се

тичу Тесле и Градског стадиона. Изгласана је потом Одлука
о одређивању акустичних зона
и заштити од буке на територији града Панчева, пренето је
обављање делатности производње и дистрибуције воде за
насељено место Јабука с ЈКП-а
„Вод-ком” на ЈКП „Водовод и
канализација”, бинска конструкција дата је на коришћење Дому омладине...
Усвојено је затим неколико
одлука о расподели добити јавних предузећа (о чему смо
опширније писали у најави
седнице), као и решења о разрешењу и именовању чланова
школских одбора.
Ново предузеће, стара права
и обавезе
Заседање број два тог дана –
петнаеста седница – било је
само мало садржајније. Започето је другим овогодишњим
ребалансом градског буџета,

који је образложио заменик
градоначелника Предраг Живковић.
Он је рекао да је ребаланс
направљен 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.
За говорницу је изашао
Срђан Гламочанин (СРС), али
не да би причао о финансијама, већ да би замерио Живковићу на избору коме ће се прво
обратити. Млако је то звучало.
Ребаланс је био својеврстан
увод у тему због које су и заказане две седнице: хватање
последњег рока да се формалноправно заврши трансформација ЈП Дирекције у ЈП „Урбанизам”, јер предузећа која су
индиректни корисници буџета
законски више не могу да
постоје.

Члан Градског већа Александар Стевановић рекао је да ће
ЈП „Урбанизам” задржати права и обавезе ЈП Дирекције, па
је додао:
– Ново предузеће наставиће
да се бави израдом планске
документације за потребе града, као и да управља путевима

и дечјим одмаралиштем на
Дивчибарама. Убудуће ће се
јавне набавке за послове нискоградње и високоградње спроводити у склопу Секретаријата за
јавне набавке. Инвестиционе
послове Дирекције преузеће
Секретаријат за инвестиције.
Никола Ћурчин (ДС) казао
је да су прошлог децембра скоро сви остали градови завршили овај посао, а да се код нас
чекао последњи тренутак.
– Изгубили смо годину. Крајњи биланс инвестиција показаће да ће бити последица по
јавне набавке и реализацију
разних ствари. Ипак, Демократска странка неће опструисати овакву одлуку, пошто би
онда Град морао да плаћа
казне – рекао је он.
Још неколико донетих одлука значило је да су учињени
последњи кораци у трансформацији.
Први прихваћени амандман
Са овим у вези је и подношење
оставке Маје Витман на место
директора Дирекције, односно
именовање Ђурице Доловачког
за вршиоца дужности директора ЈП „Урбанизам”. Градоначелник Саша Павлов изашао је
за говорницу како би рекао да
је Дирекција била важно предузеће за град и додао:

– Маја Витман и њен тим су
много тога урадили. Желим да
јој захвалим на свему; ово није
смена, последица је трансформације предузећа. На новој
функцији, коју је заслужила
трудом и енергијом, показаће
колико зна.
Реч је тражио Дејан Јовановић (ДЈБ). Био је врло ироничан и саркастичан:
– Показао бих дивљење према Маји Витман, јер ће као
главни менаџер постати део
градоначелниковог тима. Док
је била директор Дирекције, за
плато испред зграде Градске
управе дато је 35 милиона са
образложењем да ће тиме бити
привучене нове инвестиције!?
Надам се да ће и даље успешно
трошити заједничке паре.
На Предлог одлуке о пословном, магацинском простору и
гаражама града седам амандмана поднео је Никола Ћурчин. Веће није усвојило шест
од седам амандмана, па су
одборници прихватили један:
онај који се односи на члан 28
тог предлога, а тиче се исправљања техничке грешке.
Ћурчин је, говорећи о томе
пред колегиницама и колегама из одборничких клупа,
рекао следеће:
– Колико ми је познато, ово је
први амандман који је актуелна
власт у Панчеву у овом сазиву
прихватила. Жао ми је што није
неки од оних суштинских које
сам поднео, већ технички, али
ни ово није лоше за почетак.
Други пут су измењени
пословни план ЈКП-а Качарево, због финансијске инјекције из градског буџета, као и
Програм пословања ЈКП-а Глогоњ, да би се ускладио са одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе.
Већ у подне се и друга седни ца одр жа на 31. авгу ста
завршила.

ОДЈЕЦИ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Градска управо, дајте пројекте, хитно!
„Рефинансирањем
покрајинског дуга
дошло се до уштеде
од преко три милиона
евра само у 2016”,
каже Лазаров
Потенцијал за нову
расподелу је укупно
1,472 милијарде
динара
Истог дана када је локални
парламентаризам заживео –
31. августа – одржана је и 14.
седница Скупштине АП Војводине. Било је десетак тачака
дневног реда, а најзначајнија
је други овогодишњи ребаланс
покрајинског буџета. Има наш
град у Новом Саду неколико
представника, али за коментар
у вези с новцем најкомпетентнији је покрајински посланик
Јован Лазаров, председник
скупштинског Одбора за буџет
и финансије и, како сам каже,
овлашћени представник СНСа за изјаве на те теме.
Он је замолио да најпре прича о томе какво је било затечено
стање, како би читаоцима била
јаснија данашња ситуација.
Покрајина била презадужена
– Важна је у овом случају
ретроспектива. Покрајинска
влада је формирана 20. јуна
2016. Одмах је зацртала неколико праваца деловања. Затечени јавни дуг износио је 9,1
милијарду динара, што је
огромна сума у односу на оперативни део буџета којим суве-

рено управља Покрајинска влада, а то је, отприлике, једна
његова трећина. Две трећине
су трансферна средства, и то
према локалним самоуправама и запосленима у образовању на територији Војводине.
Дакле, трећина буџета износи
око двадесет милијарди динара – објашњава Лазаров.
Покрајински
посланици
одлучују о томе које ће се јавне политике финансирати из
тог фонда у години у којој се
доноси буџет.
– Покрајина је била презадужена, при чему она сада више
нема приватизационих прихода, ни динара, а уз то, за разлику од Републике, нема ни
инструменте фискалне и монетарне политике. Постоје уступљени приходи, попут дела
пореза на добит и зараду. На дуг
од 9,1 милијарде динара треба
додати и високе каматне стопе;
познат је случај Развојне банке
Војводине. Други део приче је
да је за време Пајтића Покрајина достигла 27 одсто незапослености. Због свега наведеног
први потез Покрајинске владе
био је да на две ангио-сале у
Новом Саду, од којих, успут,
једна није радила, дода, односно ребалансом обезбеди средства за оспособљавање трију
ангио-сала, и то у Суботици,
Сомбору и Зрењанину, јер
њихово постојање има смисла
само ако пацијенти с претрпљеним срчаним или можданим
ударом стигну у року од сат времена. Поступци јавних набавки
су при крају. Поправљање
лошег стања у здравству један

је од приоритета Покрајинске
владе – каже посланик и додаје
да се одмах ушло у процес
рефинансирања јавног дуга.
Други прошлогодишњи ребаланс је, стога, био искључиво
техничког карактера. Лазаров
прича:
– Смањили смо знатно
каматне стопе, а самим рефинансирањем дуга дошло се до

уштеде од преко три милиона
евра само у 2016. Овогодишњи
први ребаланс у јуну и извештај за претходну годину који
смо добили показују да постоји огроман раст наплате пореза на добит и на зараде, што
говори о позитивним привредним кретањима на територији
Покрајине. Ту нема лажи и преваре, то је чиста математика; ти

приходи долазе у буџет, стоје
на рачуну. У јуну смо рекли да
идемо на нову скупштину ако
се покаже да је пројекција
добра, па смо зато 31. августа
имали овај нови ребаланс,
којим опредељујемо 1,24
милијарде динара. Тај новац је
на располагању и хоћемо да га
ставимо у функцију.
Локалпатриотски апел
Потенцијал за нову расподелу
је укупно 1,472 милијарде динара, јер су постојале и уштеде.
– Добро је да нема нове текуће потрошње, па цела сума иде
у инвестициона улагања. За
подршку капиталним пројектима издвојено је 780 милиона, и то за саобраћај 430 милиона, локални и регионални
економски развој 200 милиона и водопривреду и заштиту
животне средине 150 милиона
динара. За израду техничке
документације и техничку контролу за изградњу система за
наводњавање опредељено је
126 милиона, што је важно јер
Војводина мора да буде у стању да активира расположивих
100 милиона долара из иностранства за развој пољопривреде. Додатно је уложено у
фонд за израду техничке документације за инвестициона
улагања у објекте социјалне
заштите: 44 милиона динара –
наводи Лазаров.
Средства сталне буџетске
резерве ребалансом су ојачана
за 30 милиона, а постигнута је
и нова превремена отплата јавног дуга за око 491 милион
динара, што је резултирало
смањењем јавног дуга за 470

милиона и укупног дефицита
за 490 милиона динара.
– То доприноси консолидацији републичких јавних
финансија. Оно што је јако
важно, јесте да тренутно на
располагању стоје огромна
средства код Управе за капитална улагања. Као Панчевац
апелујем на Градску управу
града Панчева да својим пројектима конкурише и да користи своје посланичке лобије у
покрајинској скупштини како
би што већи део новца од 780
милиона динара био усмерен
ка нашем граду. Неопходни су
нам квалитетни пројекти, с грађевинским дозволама и уредном документацијом. Успе-ли
смо раније да обезбедимо 500
милиона динара за Интерно
одељење Опште болнице Панчево, на томе се не смемо зауставити... – закључује Лазаров.
У наредним данима Управа
за капитална улагања АП Војводине завршиће послове око
расписивања конкурса за које
треба аплицирати до утрошка
средстава. Дакле, времена
нема напретек, нема га уопште. Запослени у Градској
управи који радите на стварању валидне документације,
постоје две кључне речи: пројекти, хитно!

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ВЕЋА

ПРИОРИТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
ДЕЦЕ НА УЛИЦАМА

Ван Градске управе
шеснаесторо добровољаца

Приредбе и поздравни
говори за новопридошле
ђаке
Почиње обука ђака првака
на саобраћајном полигону
Наставници, учитељи, професори и
ђаци су се, као и сваке године, потрудили да први дан школе протекне
претежно у свечаној атмосфери. То се
нарочито односи на основне школе.
Старији ученици су у петак, 1. септембра, за придошлице – ђаке прваке
и њихове родитеље приредили пригодан културно-уметнички програм у
знак подршке и добродошлице.
Песмом, игром, рециталима, музичким тачкама, скечевима под маскама,
у ношњама, дочекали су нову генерацију првих разреда. Директори су их
у својим поздравним говорима бодрили, указивали на важност образовања
и с поносом упознавали присутне са
школском историјом, досадашњим
успесима ђака, плановима и будућим
пројектима. Холови и ходници, панои
и зидови били су украшени колажима
и цртежима, а поједине установе
потрудиле су се да на видео-биму
представе ђачки живот.
Све у свему, свечане приредбе и
раскошни ентеријери умногоме су
допринели да први дан протекне лепо
и да остане упамћен. Више је било
свечано него радно, а то се претежно
односи на оне који су први пут сели у
школске клупе.
Две делегације
Делегације локалне самоуправе су 1.
септембра посетиле две основне школе. Градоначелник Панчева Саша
Павлов и чланица Градског већа задужена за образовање мр Татјана Божић
обишли су прваке у ОШ „Васа Живковић”, а заменик градоначелника
Предраг Живковић и члан Градског
већа задужен за комуналну област и
председник Комитета за безбедност
саобраћаја Александар Стевановић
поздравили су ђаке у ОШ „Исидора
Секулић”.
Овом приликом подељени су саобраћајни пакети (безбедносни прслуци и саобраћајни буквари), а поред
срдачних честитки поводом почетка

ђачког доба и поласка у први разред
упућених најмлађим школарцима,
надлежни из Градске управе говорили су о саобраћајној култури и понашању учесника у саобраћају. Представници града најавили су средином
септембра почетак обуке и за овогодишњу генерацију првака на саобраћајном полигону.
Градоначелник Саша Павлов том
приликом је рекао:
– За нас је заиста леп дан када овако започне, обиласком ђака првака.
Пожелели смо деци срећан улазак у
најлепше, ђачко доба. Поделили смо
им ове чувене прслуке и букваре, који
указују на нека основна правила у саобраћају, најавили полигоне. Мислим
да је то у овом тренутку најважније,
јер је њихова безбедност на нашим
улицама обавеза свих нас. Претпостављам да ће прваке њихове баке и деке
пре свега, али и маме и тате, један
дужи период пратити до школе и
назад. Свим ђацима првацима, али и
свој деци још једном желим срећан
полазак у школу, да стекну нова пријатељства, да им школа остане у најлепшем сећању и да, наравно, много
тога науче, јер је ово и једна велика
школа живота.
Строги норматив
Мр Татјана Божић придружила се
честиткама градоначелника и истакла да је ове године 1.170 ђака уписало први разред, што је стандардни
просек за нашу локалну заједницу.
Она је рекла да се последњих година
смањује број одељења првака, али да
је један од разлога и тај што се она
формирају на основу критеријума и
правилника Министарства просвете,
науке и технолошког развоја – према
јасно дефинисаним правилима једно
одељење мора имати минимум 25
ученика и ученица.
Заменик градоначелника Предраг
Живковић и члан Градског већа задужен за комуналну делатност и председник Комитета за безбедност саобраћаја Александар Стевановић посетили
су у петак, 1. септембра, ОШ „Исидора Секулић”. Заменик градоначелника је том приликом рекао да му је причинило задовољство то што је у име
грађана Панчева првацима уручио
прслуке и саобраћајне букваре.

– Својеврсни поклон обезбедио је
Комитет за безбедност саобраћаја.
Овом приликом желим да најавим да
ћемо крајем септембра или почетком
октобра организовати и практични део
наставе који се односи на саобраћајни
полигон. С обзиром на то да је почетак школске године, желим да апелујем и на све возаче да повећају опрез у
близини школа – рекао је Живковић.
Да подсетимо, Панчево је набавилo
мобилни саобраћајни полигон и прошле године је почела организована едукација школараца о саобраћајним прописима и безбедности најугроженијих
група.
З. Станижан

Четири тачке дневног реда биле су
на „менију” градских већника у среду, 6. септембра. Најпре су прошли
кроз редован финансијски извештај
ЈП Градска стамбена агенција за
период 1. децембар – 31. децембар
2016. Једномесечни приказ прихода и расхода тог јавног предузећа
прихваћен је и упућен Скупштини
града ради информисања.
Измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине града Панчева за 2017. биће тема засебног текста у једном од наредних бројева
нашег листа. Финансијска средства
буџетског фонда планирана су за
реализацију следећих програма: програми који се реализују у Секретаријату за заштиту животне средине
ГУ Панчево, обавезе из претходне
године, сузбијање амброзије, унапређење шумског фонда, приоритети из
ЛЕАП-а, трансакције везане за јавни
дуг, енергетска ефикасност...
Одлука о изменама Одлуке о
финансијској подршци породици с
децом на територији града садржала је козметичке промене у вези с
трансформацијом ЈП Дирекција у
ЈП „Урбанизам”.

На крају, предлог правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градској служби за буџетску
инспекцију, Служби интерне ревизије града Панчева, Градском правобранилаштву и стручној служби
заштитника грађана прошао је пошто
га је представио Милорад Милићевић, начелник Градске управе.
Он је рекао да је 22. августа Скупштина града усвојила Одлуку о спровођењу одлуке о максималном броју запослених на неодређено време,
те да се у овом случају ради о усклађивању с тим прописом, односно
испуњавању обавезе. Према његовим
речима, од запослених 329 особа
дошло се, примењивањем прописа,
до 287 запослених. То значи да је за
четрдесет двоје смањен укупан број
ангажованих у систему.
На новинарско питање како је
вршена селекција оних што су морали да оду, одговорио је констатацијом да је шеснаесторо људи отишло
добровољно, уз програм, а да осталих практично није ни било, да се
ту радило о природном одливу.
Седница је брзо завршена.
С. Т.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО ЧЕСТО ГЛЕДАТЕ ФИЛМОВЕ?

Викенд је време за кућни биоскоп

С. ДОБРИЋ

Ј. ЛУГОЊА

Четврту годину заредом у нашем граду се одржава фестивал ауторског
дугометражног и кратког филма под
називом ПАФФ. За време трајања
фестивала кроз наш град прође велики број посетилаца, али и филмских
радника и аутора, с којима публика
често има прилику и да се лично упозна и разговара о уметности. Љубитељима филма је то јединствена прилика да за неколико дана погледају
више десетина филмова потпуно бесплатно, да упознају неке нове ауторе
и нове пријатеље са сличним интересовањима.
Овим поводом питали смо наше
суграђане да ли одлазе на фестивале
и у биоскоп, или најчешће филмове
гледају с породицом код куће.
САША ДОБРИЋ,
машински техничар:
– Филмове гледам, али у последње време веома ретко. Живим мало
у Француској, мало овде, па немам
пуно слободног времена. Када уграбим време, гледам фил мове на
интернету. Телевизију уопште не гледам, нити идем у биоскоп. Понекад
када сам у Францу ској, одем да
погле дам неки филм. Нај више
волим комедије и фантастику. Све
чешће се ипак одлучујем за серије,

М. ДРАЖИЋ

Н. УЗЕЛАЦ ЂУРИЋ

па тако тренутно пратим „Игру престола” и „Викинге”.
ЈОВАНКА ЛУГОЊА, домаћица:
– Волим да гледам филмове, али
пратим и серије. Ево баш се тренутно
поново репризира серија „Село гори, а
баба се чешља”. Не знам баш напамет
како се зову, ја сам старија жена, имам
73 године. Гледам доста телевизију, али
избегавам филмове у којима има туча
и насилних ствари. Више волим да гледам домаће филмове и серије. Омиљена глумица ми је Милена Дравић.
МИРКО ДРАЖИЋ, пензионер:
– Не гледам филмове у биоскопу,
углавном на телевизији. Када имам
времена, волим да погледам и домаће и стране филмове. Сада пратим
једну турску серију која се зове „Судбина”. Могу рећи да скоро нисам гледао неки филм, али за серије увек
нађем времена.
НЕВЕНА УЗЕЛАЦ ЂУРИЋ,
администратор:
– У принципу не пратим дешавања
на „Панчево филм фестивалу”, али
можда ћу ове године издвојити време
за то. Волим филмове, и то највише
домаће жанрове. Нешто ново, што ради
Здравко Шотра, то баш обожавам да

Р. ЗУБИЋ

Б. ЗДИМИРОВИЋ

гледам. Што се страних филмова тиче,
давно сам престала да их гледам, јер
немам времена. У принципу слабо гледам и телевизију. Омиљени глумци су
ми Драган Николић и Велимир Бата
Живојиновић, а од страних Кијану Ривс.
РАДОШ ЗУБИЋ,
радник у хем. индустрији:
– Ја сам баш филмофил. У последњих неколико година због посла не
могу да пратим градске догађаје, али
када имам времена, гледам филмове
код куће. Углавном више гледам стране филмове, и то хороре и акције.
Некада успем да погледам два-три
филма недељно. Планирам да ускоро погледам филм „Анабел 2”. То би
требало да буде добар хорор.
БАРБАРА ЗДИМИРОВИЋ, угоститељ:
– Знам да почиње „Панчево филм
фестивал”, али нећу имати времена да
то пропратим. Филмове гледам, али
углавном код куће, и то најчешће викендом када завршим посао. Највише
волим акције, али понекад гледам и драме, када ми треба да се исплачем и избацим емоције. Филмове гледам преко
сателитске, и то углавном стране. Омиљена глумица ми је Анђелина Џоли.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ЈЕДНА ОД ПОСЛЕДИЦА ЛЕТЊЕ СУШЕ

РАТАРИ СЛОЖНО ЗА СВОЈУ СТВАР
Пољопривредници
траже састанак на
највишем нивоу

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Климатске промене –
утицај на пољопривреду
Према Светској метеоролошкој организацији, глобалне промене су промене у
неорганском и органском
свету, као и у човековој
активности и у друштву у
целини. Оне настају као
последица деловања климатских промена, које се
директно или индиректно
приписују људским активностима, а које мењају
састав атмосфере и бележе
се током дужег периода.
Пољопривреда је по својој природи високо зависна
од климатских промена.
Она умногоме зависи од
природних екосистема и
процеса у њима. Мерама
заштите и очувања природних вредности могу се ублажити и неповољни климатски утицаји на локалним
нивоима: подизање високе
вегетације уз пољопривредне површине и ветрозаштитних појасева, очување влажних станишта...
Осмотрене средње годишње температуре у последњих педесет година показују позитиван тренд на
подручју готово целе Србије. Пораст износи до 0,04° Ц
по години, док је у неким
подручјима на истоку и југоистоку земље забележен
негативан тренд до – 0,05°
Ц по години. Највећи пораст
температуре бележен је у
јесењем периоду. С друге
стране, количина падавина

Србије, а говори се и о опцији да се у Војводини повећа
количина падавина.
Услед климатских промена врло је вероватно да ће
се Србија у скоријој будућности суочити и с повећаним бројем елементарних
непогода (поплаве, суше,
пожари). У пољопривредној
производњи пројектован је
пад приноса за скоро све
ратарске врсте, једино се
код кукуруза, уз интензивно наводњавање, очекује
благи пораст приноса. За
територију Војводине пројектовано је да ће пораст
температуре и летње суше
генерално значајније угрозити приносе пролећних
усева него што ће то бити
случај са озимим. Код озимих усева очекује се да ће
позитивни ефекти (продужење вегетационе сезоне)
надмашити
индиректне
негативне ефекте.
Пољопривредну производњу могу угрозити и разне врсте болести и паразита,
чије би се учесталост и
раширеност могле изменити услед климатских промена. Продужење вегетационе
сезоне због повећања зимских и ранопролећних температура довело би и до веће
могућности развоја болести
и штеточина. Код неких
популација инсеката, и то
оних који зависе од влажности земљишта, може доћи до

има позитиван тренд на
већем делу територије Србије. Смањење количина падавина осмотрено је у источном и југоисточном делу
Србије; на западу земље
забележен је пораст до 16
милиметара по години, а на
југозападу пад количине
падавина за осам милиметара по години.
Према већини прогноза,
Србију као и цео регион
југоисточне Европе очекују
значајне промене климе у
скоријој будућности: повећање температуре, просторна и временска измена
режима падавина. Предвиђа се да ће пораст просечне
температуре на годишњем
нивоу до краја овог века
износити од 2,4° Ц до 2,8°
Ц према оптимистичном, а
од 3,4° Ц до 3,8° Ц према
песимистичном сценарију.
Постоји могућност да се
смањи количина падавина
на целој територији Србије,
уз нешто слабије изражено
смањење у Војводини и
неким деловима источне

смањења бројности услед
продужења сушних периода.
Очекиван пораст појава
поплава и високих вода
сигурно ће утицати на интензитет водене ерозије у појединим крајевима. Ерозија
ветра којој је изложен велики део Војводине може бити
значајно појачана услед продужених периода суше и
високих температура.
Конкретне мере које нам
стоје на располагању су:
избор нових сорти/раса,
измена начина обраде
земљишта, гајење нових
биљака/животиња које до
сада нису гајене на датим
просторима, одрживо увођење наводњавања, измена
начина коришћења и врста
ђубрива, измене у времену
заснивања усева, примена
заштитних мера (противградне мреже, дефрост мреже), унапређење механизације, осигуравање усева и
стоке, формирање задруга.
О неким од ових мера већ
смо писали, а биће их и у
наредним бројевима.

Програмски близак савез који
чине два удружења пољопривредника – „Грађанска непослушност Долово” и „Панчевачки
ратари”’, те Асоцијација аграрни форум Панчево, наступио је
ових дана заједно с молбом
упућенoм највишим државним
институцијама да се у најкраћем могућем року састану представници двеју страна, како би
се на најбољи могући начин
превазишли проблеми настали
услед летошње суше. О томе су
обавештени и медији.
Председник „Панчевачких
ратара” Јован Негован каже да
је захтев за дијалог послат 15.
августа на четири адресе: кабинету премијера, Министарству
пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Министарству
финансија и Градској управи
Панчева. Од тада, сем незваничних консултација са запосленима у тим институцијама
система, ништа се конкретно
није догодило.
– Крах ратара већ сада је
јасно исказан негативним
финансијским билансом свих
основних ратарских култура:
пшенице, сунцокрета и кукуруза. У Долову је ових дана
почела берба кукуруза из групе зрења 400, 500 и 600. Приноси се крећу од 1.250 до 1.300
килограма по ланцу, односно
две тоне по хектару, што је за

четири до пет пута мање од
прошлогодишњег рода кукуруза. Прва откупна цена кукуруза овогодишњег рода је 13,5
динара за килограм, што јасно
указује на финансијски колапс
пољопривредника, посебно
ратара који немају другу производњу. Има парцела на којима неће бити никаквог рода
кукуруза, па се оне тарупирају
или преоравају – каже Негован.
Он објашњава да ће ове године кукуруза, изгледа, бити само
на парцелама које су прошле
године биле под пшеницом.
– Досадашњим увидом у
прве резултате бербе кукуруза,

а с обзиром и на оне на угару,
елементарна непогода – суша
узела је данак у висини од 70
одсто приноса. Сви су веома
угрожени: мали број ратара ће
се спасти, под условом да
држава коначно помогне у
виду смањења својих мегаломанских намета, као што су
разни порези и доприноси, а
нарочито намета на дизелгориво у висини од 80 динара
по сваком литру, што много
подсећа на харач турских дахија – сликовито објашњава председник „Панчевачких ратара”,
подвлачећи да би помогло
ненаплаћивање акциза.

Поред поменутих, захтеви
савеза трију удружења пољопривредника које ће они изнети саговорницима јесу да се
2017. прогласи годином елементарних непогода, првенствено због суше, што би требало да повуче све елементе
социјалне, егзистенцијалне и
радно-професионалне заштите
пољопривредника.
Не би било изненађење да
препорука Владе на крају буде
да локалне самоуправе доносе
одлуке које би могле бити у
корист оштећених пољопривредних произвођача.
С. Трајковић

ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ О СТРУЧНОЈ ПРАКСИ

Знањем искористити шансу
Уговори у вези с реализацијом
програма стручне праксе у
2017. години свечано су уручени 5. септембра у Градској
управи Панчева. Том догађају
су
присуствовали
Саша
Павлов,
градоначелник,
Миленко Чучковић, члан Градског већа задужен за рад, запошљавање и социјална питања,
као и Ђорђе Лукач, директор
Националне служба за запошљавање – Филијала Панчево.
Ради се о мери из локалног
акционог плана запошљавања
коју спроводи Град Панчево у
сарадњи с НСЗ-ом. Средства из
буџета Града предвиђена споразумом износе 9.346.500. Конкурс је расписан 19. маја, а
затворен 16. јуна. Изабрано је
25 послодаваца и 46 особа до
35 година старости које ће проћи стручну праксу. Мера траје
до шест месеци за средњу, а
годину дана за високу стручну
спрему. Представници институција система подвукли су да
је основни циљ стратегије
политике запошљавања Града
Панчева повећање образовања
незапослених, социјална укљученост маргинализованих група и успостављање стабилног и
одрживог раста запослености.
Павлов је истакао да је
локални акциони план запо-

шљавања дефинисао седам до
осам мера које се спроводе у
континуитету.
– Ниједна мера прве године
не може дати резултат, јер је
врло тешко избалансирати
дата средства и ефективност

обзиром на искуство из претходних година кад је спровођен овај програм, велики број
наших суграђана који се покажу кроз стручну праксу уједно
нађе и радно место – рекао је
градоначелник.

самих пројеката. Ове године
смо дефинисали осам програма, у сарадњи с привредом,
који ће отворити 150 потенцијалних радних места. Такође
знамо да НИС у оквиру својих
капацитета спроводи стручну
праксу за лица са средњом и
високом стручном спремом. С

Лукач је изјавио да је у програмима запошљавања Панчево лидер у јужном Банату и
додао:
– Значајна средства су одвојена за стручну праксу током
које ће наши млади суграђани
добити прилику да се у својој
струци покажу код послодава-

ца. На тај начин се дешавало
да преко 35 и 40 одсто људи
остане да ради. Ове године су
Република, Покрајина и Град
одвојили преко 200 милиона
динара.
Речима да је „у оквиру
локалног акционог плана Град
прошле године издвојио пет, а
ове девет милиона динара за
стручну праксу”, присутнима
се обратио Чучковић.
Млади људи људи су озбиљно схватили да им је указана
шанса да граде своју каријеру.
Јасна Поповић, дипломирани
политиколог за међународне
послове, каже:
– Добила сам праксу у Одељењу за односе с јавношћу,
односно у протоколу и пи-ар
служби Градске управе. Врло
сам задовољна што сам добила шансу да у свом граду стекнем практично знање, то јест
прилику да ме искусни професионалци уведу у посао. Једно
је оно што се учи на факултету, а сасвим друго пракса. То
треба објединити.
Ако буде била елоквентна
као у овом свом првом јавном
наступу, Јасна ће сигурно успети да искористи прилику, а
управо то желимо свим особама које су укључене у овај програм.

ПРИВРЕДНА КОМОРА

Еко Тамиш – нови туристички производ
Поводом почетка реализације
пројекта „Еко Тамиш – нови
туристички производ”, који
финансира ЕУ у оквиру INERREG IPA програма прекограничне сарадње Румунија–Србија,
6. септембра, у просторијама
Привредне коморе Србије –
Регионална привредна комора
Јужнобанатског управног округа у Панчеву, одржана је конференција за новинаре.

На њој су представљени
циљеви и очекивани резултати
пројекта, чији је буџет око
милион евра, као и скоро све
пројектне активности. Пројекат
ће трајати осамнаест месеци, а
реализоваће га наши суграђани из Покрета горана као водећи партнер, у сарадњи с Регионалном привредном комором
Панчево, Асоцијацијом „Милтонија” из Темишвара и Асоци-

јацијом за промоцију туризма
и развој из истог града.
Уводну реч имао је Драган
Босиљ, в. д. директора РПК
Панчево. Он је говорио о циљевима пројекта. Пројект-менаџер
Борислав Вулић детаљније је
представио активности у вези с
пројектом и одржао краћу презентацију. Суштина је у заштити природе и улози Тамиша у
тој важној мисији.

Присутнима су се на крају
обратили представници двеју
асоцијација из Темишвара.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ” ЗА 2016/2017.

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ

НАГРАДА ЗА НАЈБОЉУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНУ УСТАНОВУ У ВОЈВОДИНИ

Банатски
ветропаркови

Пријаве поднети до
30. септембра
Повеља, плакета
и новац
за најуспешније
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице расписао је
конкурс за доделу признања
„Др Ђорђе Натошевић”. Реч је
о признању које се додељује
најуспешнијим васпитно-образовним установама и просветним радницима у Аутономној
Покрајини Војводини.
Ова награда установљена је на
основу одлуке Скупштине АП
Војводине 1996. године, а додељује се предшколским установама, основним и средњим школама, васпитачима, наставницима,
психолозима и педагозима из
наше покрајине који су остварили изузетне резултате у претходне две године у васпитно-образовном раду, наставном процесу,
сарадњи с родитељима, културној и јавној делатности. Поред
тога, награђују се и установе које
су обезбедиле квалитетан рад и
развиле толеранцију и прихватање различитости међу ученичком популацијом.
Правила и докази
Право учешћа имају предшколске установе, затим
основне, средње, музичке,
балетске и уметничке школе,
школе за основно и средње
образовање деце са сметњама
у развоју са седиштем у Аутономној Покрајини Војводини,
као и васпитачи, наставници,
стручни сарадници и сарадници – у складу с правилником о

и завршетком ветропарка
„Чибук”. Јужни Банат у скорије време треба да добије и
ветропарк од 102 мегавата у
Пландишту. Треба истаћи да
је Србија у обавези да уложи
велика средства у постојеће
енергетске системе за производњу струје како би они
могли да наставе рад у складу са свим европским директивама (неопходно је решити
проблем честичног загађења).
Европа бележи раст производње струје из обновљивих
извора енергије захваљујући
пре свега државним субвенцијама. Примера ради, про-

ветропарк у Алибунару, који
ће додати свега осам мегавата. У наредне две године у
плану је да се добије још 262
мегавата реализацијом енергетског пројекта у Ковачици

изводња струје из обновљивих извора енергије у
Немачкој се субвенционише
с више од 30 евра по мегават-сату, а код нас са свега 0,77
евра.

Прошлогодишњи добитници престижне награде
програму рада стручних сарадника у тим установама. Пријаву на конкурс могу поднети
војвођанске васпитно-образовне установе и лица запослена
у њима, као и ученици, родитељи, органи локалне самоуправе, стручна удружења и друга правна и физичка лица.
Учесник на конкурсу, односно предлагач, дужан је да приложи конкретне доказе о испуњавању услова из конкурса – да
је појединац или установа
остварио/остварила изузетне
резултате у претходне две
школске године применом
савремених метода у васпитнообразовном раду и настави на
подручјима предшколског васпитања и образовања, раду с
талентованом и надареном
децом предшколског узраста и
талентованим и надареним
ученицима итд.
Бранкова школа
Да под се ти мо, про шло го ди шњи лауреат овог престижног

покра јин ског при зна ња у
области васпитања и образова ња била је и пан че вач ка
Основна школа „Бранко Радиче вић”. Нашу шко лу над ле жни су сагледали као отворену
установу у којој се примењују
флексибилни савремени програ ми и у којој је оства рен
ква ли те тан
међу људ ски
однос. Успех „Бранкове школе” утемељен је на посвећеном раду квалитетних наставника.
Одбор за доделу поменутог
признања, који је именовала
Покрајинска влада, наградио је
установе и појединце на основу утврђених мерила за вредновање свих наведених сегмената рада установе, односно
рада појединаца. У једној години може се доделити највише
пет признања, која се састоје
од повеље, плакете и новчане
награде. На основу утврђеног
броја бодова за школску
2015/2016. годину, награђене

су Основна школа „Бранко
Радичевић” у Панчеву; Техничка школа „Иван Сарић” у Суботици; Предшколска установа
„Полетарац” у Оџацима; Милена Гмијовић, наставница разредне наставе у Основној школи „Здравко Гложански” у
Бечеју, и Александра Секулић,
наставница српског језика у
Економско-трговинској школи
у Кули.
Када је реч о овогодишњем
конкурсу, пословник о раду
Одбора за доделу награде „Др
Ђорђе Натошевић”, елементе за
вредновање постигнутих резултата за доделу овог признања,
као и обрасце за пријаву на конкурс, заинтересовани могу наћи
на интернет адреси Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице: www.puma.vojvodina.gov.rs.
Конкурс је отворен од 1. до
30. септембра 2017. године.

ПОЗИВ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Стипендирање одличних ученика у школској 2017/2018.
Министарство просвете, науке
и технолошког развоја позива
ученике и њихове родитеље да
до 30. септембра конкуришу за
добијање ученичких стипендија у школској 2017/2108. Право на помоћ државе, у складу
са законом, имају ђаци основних и средњих школа чији је
оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који
су први пут уписани у одређени разред у текућој школској
години, чије се школовање
финансира из буџета и који
поседују држављанство Србије.

Србија ће до 2020. године
имати око 600 мегавата струје из обновљивих извора
енергије и то ће бити у складу са европским оквирима.
Наша земља ће до тада морати да инвестира још 700 до
900 милиона евра како би до
предвиђеног рока остварила
500 мегавата електричне
енергије добијене помоћу
ветра, а око 100 мегавата
коришћењем енергије воде и
биомасе.
Србија на данашњи дан из
обновљивих извора (205 електрана) добија 97,5 мегавата, а
крајем септембра прорадиће

Држава ће стипендирати ученике и ученице који постижу
одличне резултате у учењу и
владању (општи успех од 4,50
до 5).
Кандидати из осетљивих
друштвених група (ученици без
родитељског старања, једнородитељске породице, ромска
национална мањина, ученици
са инвалидитетом, ученици с
хроничним болестима, ученици чији су родитељи нестали
или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на
територији република бивше
СФРЈ, избеглице и расељени

ученици, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици) имају право да
поднесу захтев да се посебно
рангирају у оквиру наменски
опредељеног броја, применом
блажих критеријума, у складу
са законом и правилником.
Редослед кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу успеха оствареног у претходном школовању
и социјалноекономског статуса породице (просек укупних
месечних прихода по члану
породице ученика за период
јануар–јун текуће године). Кад

је реч о број ученичких стипендија, он се утврђује према расположивим средствима у буџету Републике Србије за ову
годину.
Обрасци за пријављивање на
конкурс за доделу ученичких
стипендија и кредита за школску 2017/2018. годину, који су
штампани у виду брошуре
„Ученичке стипендије и кредити 2017/2018”, могу се наручити преко школе коју ученик
похађа, почев од 1. септембра,
или купити у књижари „Просветни преглед” у Дечанској 6
у Београду.

КУПАЊЕ У ПАНЧЕВУ

Бела стена критична
На основу Уговора о праћењу
квалитета површинских вода
на подручју града Панчева
који је Завод за јавно здравље
Панчево склопио с Градском
управом, стручњаци из Завода током лета редовно испитују квалитет воде за купање.
Током сезоне купања редовно
се врши микробиолошка анализа воде с панчевачких купалишта, која обухвата утврђивање нивоа фекалних колиформних бактерија и аеробних
хетеротрофа, као и физичкохемијска анализа (присуство
суспендованих
материја,

шпица). Квалитет ових вода
је у рангу треће класе, оне
имају умерен еколошки статус и могу се користити за
купање и рекреацију. Исти
статус има вода у качаревачком језеру, тако да је грађани могу користити у рекреативне сврхе. Надлежни
упозоравају да је вода лево од
шпица на Белој стени лошег
еколошког квалитета.
Анализа узорака с реке
Поњавице показује да у њој
има велике количине материја које могу угрозити здравље
купача, тако да стручњаци из

нитрита, нитрата, хлорида
итд.).
Према Уредби о класификацији вода, све воде које не
припадају првој, другој и трећој класи могу бити ризичне
по здравље купача. Секретаријат за заштиту животне средине и Завод за јавно здравље, након анализе резултата
друге овогодишње кампање
испитивања присуства опасних и загађујућих материја
у води (узорковање обављено
30. августа), закључили су да
Панчевци могу да се купају
на Тамишу у Панчеву, Јабуци и Глогоњу, као и на популарном дунавском купалишту Бела стена (десно од

Завода и Секретаријата за
заштиту животне средине
упозоравају грађане да избегавају купалишта у Банатском Брестовцу, док у Омољици Поњавица задовољава
критеријуме треће класе и
може се користити у рекреативне сврхе. У Иванову је
лабораторијским испитивањима утврђено да је вода треће класе и сме се користити
за купање.

ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА

Ранчеви и торбе
Представницима свих тринаест војвођанских школа за
образовање деце са сметњама у
развоју прошле недеље, у просторијама Покрајинске владе,
уручени су ваучери за куповину школских ранчева за ученике. Поводом почетка нове
школске године Покрајина је
поклонила укупно 1.217 ранчева и торби ученицима од првог
до осмог разреда који похађају
ове специјалне школе на територији АП Војводине. Међу
њима је и 140 ђака панчевачке
школе „Мара Мандић”.
Домаћини пријема за директоре школских установа за
образовање ђака са сметњама у
развоју, потпредседник Покрајинске владе и покрајински
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице Михаљ

Њилаш и покрајински секретар за високо образовање и
научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић у својим поздравним говорима истакли су да је реч о
акцији која има немерљив значај, јер је реч о помоћи мали-

шанима који и поред својих
проблема треба да се равноправно образују.
– У сарадњи с Покрајинским
секретаријатом за високо образовање, на располагању имамо
4.000 школских ранчева. Данас
је део упућен деци у поменутим

школама. При сагледавању
укупне политике у образовању
закључено је да су ове школе
међу приоритетима и када је
реч о извођењу радова у оквиру
њихове санације и реконструкције, за шта ће у покрајинском
буџету за наредну годину бити
још више средстава – рекао је
овим поводом Њилаш.
С друге с стране, проф. др
Зоран Милошевић истакао је
да је ово најбоља честитка деци,
родитељима и наставницима за
почетак нове школске године
и додао да ова деца никад неће
бити сама. Надлежни у Покрајини напоменули су да постоји
свест о томе да се може и више,
а да овај симболичан поклон
представља жељу да се буде
праведан и да се пружи подршка онима којима је оваква
помоћ најпотребнија.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Епидемија простоте

Пише:
др Мирослав Тепшић
Актуелност или учесталост
неког здравственог проблема у популацији увек су прави мотив да кажемо коју реч
више о томе. Вакцинације су
честа тема када говоримо о
превенцији заразних болести
и разумљивом страху који
оне изазивају.
Питање је, међутим, како
се вакцинисати од епидемије простоте, агресивности и
опште нелагоде и неизвесности у свакодневном животу.
Многи прибегавају терапији
бега од стварности и примени прилично јефтиног лека
– вишечасовне ТВ занимације. Не споримо ефикасност
овог третмана из времена
када су ТВ продуценти улагали много труда и средстава да би креирали програме
уметничке вредности, који
су инспирисали и оплемењивали наше животе. Данас је,
међутим, тај лек помешан с
многим компонентама које
штете нашем менталном и
физичком здрављу а да често
нисмо ни свесни тога.
Варате се ако мислите да
је ово специфично само за
наше друштво. У питању је
епидемија светских размера,
а овде ћемо навести примере с територије одакле је
зараза кренула. Мислећи
Американци тврде да је
„ријалити” све само не оно
што та реч треба да значи.
Ради веће гледаности и већег
профита у ову врсту програма доводе се обично неоства-

рени људи, без талента или
с краткотрајним успесима у
својим каријерама које желе
инстант начином да поврате, и наравно спремних да
испуне све захтеве који се
пред њих постављају. Другим речима, ове особе се
понижавају и доводе у конфликтне ситуације, а све
зарад стварања већег узбуђења и гледаности. Емисије
обилују лошом глумом и
режијом чији је циљ да прикаже најгоре људске особине. Све је подређено томе да
се агресија, псовке, увреде,
понижења, алкохолизам и
промискуитет прикажу прихватљивим, чак и пожељним
у овим емисијама. Да ли нас
онда чуди да се овакво понашање све више прихвата као
норма у међуљудским односима?
Неколико је важних чињеница које говоре о штетности „ријалити” програма за
друштво у целини. Они охрабрују себичност и спремност
да се уради све како би се
дошло до циља. Угрожавају
породичне вредности промовишући сукобе и нездраве
односе међу најближим члановима породице. Љубавне
везе остварују се на брз и
површан начин, а кокетирање и сексуалност постају
доминантни. Млади процењују сопствене вредности на
темељу тога колико су популарни и вредновани међу
вршњацима. Начин да се
реши сукоб није разговор,
већ агресија, псовке, бацање
предмета и песничење. Отворено излагање најинтимнијих детаља из приватног
живота и прибегавање честим пијанствима постају све
прихватљивији.
Претпостављам да ће нас
само неки примери штетног
дејства „ријалити” програма
мотивисати да се оканимо
ове врсте забаве и да се
посветимо активностима које су много садржајније и
вредније у нашим животима.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Сачувајте
препланули тен

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ако сте овог лета лепо и
здраво поцрнели, поштујући
сва правила сигурног излагања сунцу, онда тај резултат
треба задржати што дуже уз
адекватну негу. Кожа је лепа
и глатка уколико сте је неговали и хранили за време и
после сунчања, али она се,
неминовно, после сунца
обнавља и полако љушти.
Кожа има свој живот и
ћелије површинског слоја
непрестано отпадају, а замењују их друге, нове ћелије.
Да би се то дешавало постепено, треба да се туширате
благим сапунима и да сваки
пут након купања нанесете
хидратантно млеко за тело,
и то одмах док је кожа још
влажна, јер се тако најбоље
упија. Можете користити и

креме које дају осунчани тен.
Ако имате мало времена,
осунчајте се на тераси или у
дворишту у време када сунце не може да вам нашкоди.
На тај начин ће вам кожа и
даље тамнети и дуже задржати стечену боју.
Када кожа ипак почне да
се перута, урадите пилинг
целог тела, а одмах потом и
масажу. Тако ћете одједном
уклонити све изумрле ћелије коже и добити равномерну боју тена. Што се перутања лица тиче, најбоље је
урадити у салону одговарајући третман лица којим ће се
скинути изумрле ћелије,
нахранити лице, ублажити
евентуалне флеке и урадити
дубока хидратација и тако
регенерисати еластична и
колагена влакна угрожена
сунчевим зрацима.
Сами можете направити
природну маску од сока од
лубенице помешаног са
обичним пшеничним брашном, мало меда и кашиком
павлаке. Нанесите маску на
лице, врат и деколте и оставите двадесет минута. Затим
је исперите млаком па хладном водом и нанесите одговарајућу крему. Ова маска
освежава и храни препланулу кожу.

Петак, 8. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПРЕДОЗИРАЊА

ЧИСТИМО ПАУЧИНУ
УМЕСТО ДА УБИЈЕМО ПАУКА
У Србији годишње
100–150 особа умре
од последица узимања
прекомерне дозе дроге
Држава нема адекватан
одговор на проблем
Психоактивне
супстанце већа
претња од опијата
– Био сам хероински зависник
нешто више од десет година, а
укупно сам се дрогирао четрнаест година. Када је реч о
смрти од последица узимања
прекомерне дозе дроге, на
основу личног искуства знам
једну ствар: не, не дешава се то
неком другом тамо! Ја сам био
физички врло јак чак и док сам

теми, која у себи садржи много
изазова – од превентиве, преко
питања шта радити с корисницима дрога који су решили да
се с њих „скину” и да се ресоцијализују, до дилеме како
повезати невладин сектор и
државу и учинити их сарадницима на хитном проналажењу
решења за постојеће и оне тек
надолазеће проблеме.
– Код нас не постоји тачна
статистика о броју преминулих
од предозирања, али је процена Светске здравствене организације да у Србији око 100 до
150 особа годишње умре од
прекомерне дозе дроге. Тешко
је установити прецизне цифре,
јер породица често крије такве
ствари, а постоји и тај проблем
што се у случају хемијских дрога и лекова једноставно не зна
да ли је смрт проузроковао
срчани или мождани удар, или

предозирање. Наравно, наша
болница нeма могућности нити
особље обучено за то, па само
од сплета срећних околности
зависи да ли ће пацијент у
рекордном року стићи до Београда – до Инфективне клинике или ВМА, и евентуално се
спасти. Нажалост, како време
не ради за особе које су се предозирале, у већини случајева
се све несрећно завршава у
самој панчевачкој болници –
рекао је Хамзагић.
Рекреативни хорор
На чињеницу да читавом свету, па и Србији, данас све већа
опасност прети не толико од
опијата, колико од различитих
врста психоактивних супстанци, које млади узимају рекреативно, углавном викендом (на
журкама, фестивалима, код
куће), пажњу је скренула Ирена

Не, то се не дешава неком другом
се дрогирао и мислио сам да
нема шансе да се то мени деси,
већ да се то дешава ликовима
из филмова, неким мојим
ортацима, познаницима... Тако
сам мислио док се нисам први
пут пробудио у болници. Могао
сам заиста да завршим мртав.
Имао сам два „овера” и данас
сам жив само захваљујући
сплету неких чудних околности, захваљујући Богу у крајњем случају. Не знам како то
другачије да објасним. Али –
не, не дешава се то неком другом тамо. Сви корисници опијата и психоактивних супстанци који мисле да не могу да се
предозирају, а таквих има много, у великој су заблуди – тако
о свом искуству говори Александар Жугић, активиста и
један од оснивача Организације за борбу против наркоманије „Излазак” из Београда.
Ову причу могли су чути
присутни на трибини „Време
сећања – време за акцију”, која
је поводом Међународног дана
борбе против предозирања одржана у четвртак, 31. августа, у
дворани „Аполо”, у организацији „Нове +”. Ово је, иначе,
био први пут да се у нашој
држави обележава тај датум, а
Панчево се, као вероватно једини град у Србији, нашао на
мапи локалних средина које су
му посветиле значајну пажњу.
Комплексан проблем
Акција је почела још у преподневним сатима на платоу
испред Градске управе, где су
паљене свеће у знак сећања
на преминуле од предозирања, а грађанима су активисти
„Нове +” делили одговарајући информативни материјал
и брошуре.
На скупу у „Аполу” стручњаци за лечење последица наркоманије и представници установа које се баве превенцијом
узимања дрога говорили су о
овој комплексној и вишеслојној

Страну
припремила
Драгана

Кожан

су то само биле последице до
којих је довела употреба ових
супстанци – објаснио је Бранислав Принцип, активиста организације „Нова +”.
Не рат, већ смањење штете
У свету је проблем са употребом дроге постао видљив
шездесетих година прошлог
века, а прва реакција већине
земаља тада је била да се против наркоманије поведе рат уз
употребу репресивних мера –
хапшењa и кажњавањa продаваца и уживалаца дроге и уништавањa поља и лабораторијa где
се дрога производи. Међутим,
четрдесетак година касније,
статистика је показала да се
број корисника упркос свему
константно повећава.
– Очигледно је да је нешто у
политици према дрогама
погрешно. Уместо рата против
дрога, сада се, стога, развија
концепт смањења штете. Он је
настао под утицајем епидемије ХИВ-а и сиде и заснива се на
идеји да, ако неко већ користи
дрогу, треба бар смањити
последице и зауставити ширење инфективних болести –
додао је Принцип.
О томе колико је наш град
спреман да адекватно реагује
када неко узме прекомерну
дозу опијата, говорио је Осман
Хамзагић, виши струковни
медицински техничар из Завода за јавно здравље Панчево.
– Кад сам чуо да ћу гостовати на овом скупу, отишао сам
на своје бивше радно место, а
то је Ургентна службa Опште
болнице Панчево, да се распитам да ли се нешто променило
у последњих петнаест година,
од када сам напустио болницу.
Питао сам постоји ли могућност да се у случају овердозирања учини било шта да се
људима помогне. Одговор је
био исти као и пре петнаест
година: не. Болница може само
да констатује стање, а да би се
дао било какав антидот – а
имамо га само за хероин – и да
би се помогло таквој особи,
морала би да се уради лабораторијска анализа, како би се
утврдило која врста психоактивне супстанце је изазвала

Молнар, представница организације „Регенерација” и Мреже за политике према дрогама
у југоисточној Европи.
– Како је закон репресиван
и забрањује ствари попут екстазија, спида и сличних супстанци, сада се у свету константно
појављују нове психоактивне
супстанце као еквиваленти

оним забрањеним. Оне су ужасно опасне за организам и разликују се од традиционалних
супстанци, против којих се
систем до сада борио и имао
какве-такве програме за смањење штете и едукацију. На
нове хемијске дроге апсолутно
нико нема одговор ни у смислу превенције ни у смислу
медицинске помоћи – нагласила је Ирена Молнар.
Према речима Александра
Жугића, НВО „Излазак” је, с
неколико партнерских организација, 26. јуна ове године, на
Међународни дан борбе против злоупотребе дрога, у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини покренуо бесплатну
телефонску линију 0800/104100, као и сајт www.biramoporavak.rs. Реч је о анонимном
саветовалишту за проблематику злоупотребе дрога, у оквиру
кога се пружа подршка сваком
појединцу током целог пута
опоравка, од првог позива па
све до посттретманског процеса и ресоцијализације.
– Предвиђам да ће за око три
године у Србију стићи нове
дроге, а систем за њих неће
бити спреман, као што је то био
случај са опијатима пре неколико деценија. Проблем је у
томе да се ми бавимо само
последицама, што изгледа као
да свакодневно чистимо паучину уместо да убијемо паука
– рекао је Жугић.
Он је додао и то да верује да
рад на проблему превенције
треба да буде децентрализован
и спуштен на локални ниво, у
коме потом треба увезати све
системе – од здравствених завода, преко центара за социјални
рад и полиције, до просвете и
невладиног сектора, како би
они дали заједнички одговор на
ову пошаст данашњице.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Салата са грожђем

Сочно, слатко или киселкасто, грожђе представља једну од најлековитијих воћки
на нашем јеловнику, а вино
се сматра пићем које, ако се
конзумира у мањим количинама, чува наше здравље.
Грожђе се препоручује
свима, осим дијабетичарима, који ову воћку морају

пажљиво да користе због
високог садржаја шећера.
Употребљава се у исхрани
као десерт, салата, ужина,
зачин, додатак јелима… Најбоље и најбогатије корисним
састојцима јесте свеже грожђе, па вам препоручујемо
да испробате ову необичну,
али фантастичну салату.

Потребно: 85 г зелене салате, 50 г белог грожђа, 150 г белог меса,
чаша јогурта, кашичица сенфа, пола кашичице суве нане, пола
кашичице сувог мајорана, со и бибер.
Припрема: месо исећи што ситније и скувати у сланој води, па процедити. За прелив помешати јогурт, сенф и зачине. Грожђе исећи
на половине. Измешати зелену салату, грожђе и месо, а непосредно пре служења помешати с преливом.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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КРАЈ ЛЕТЊЕ СЕЗОНЕ КУПАЊА КОД ХАЛЕ СПОРТОВА

УСКОРО ПОЧИЊЕ
ДА РАДИ ЗАТВОРЕНИ БАЗЕН
Цене купања током
лета биле упола ниже
од оних у Београду
После сваке контроле
чистоће воде резултати су били добри
Директор ЈКП-а „Младост”
Предраг Стојадинов изјавио је
да се после готово два и по
месеца завршава сезона купања на отвореном базену код
Хале спортова на Стрелишту.
Он је најавио да ће ускоро
почети да ради затворени
базен.
– Наши радници ових дана
обављају завршне радове на
његовом кориту и проверавају
инсталације у подстаници.
Учинићемо све да се планирани радови заврше на време и
да најкасније средином месеца затворени базен у потпуности буде оспособљен за купаче
– истакао је Стојадинов.
Подсећамо, сезона купања
на отвореном базену почела је
23. јуна. Он је био отворен од
10 до 18 сати, а за разлику од
претходних година, радио је и
понедељком. Цене карата су
биле исте као и прошлог лета
– 150 динара за децу и 100
динара за одрасле.
Оне су одржане на прошлогодишњем нивоу, с обзиром на
то да велики број наших суграђана због тешке финансијске
ситуације није могао да приушти одлазак на летовање. Важно

Кроз низ љубавних авантура младог београдског
песника Барона пратимо
уметничку сцену и слику
Београда као балканског
Њујорка у периоду 1979. до
1983. године. Аутор говори и
о новоталасним бендовима,
о тадашњим чувеним журкама, култу Кинотеке, панку и
новим ритмовима града и о
својој генерацији, тако да у
овој књизи можемо срести
стварне ликове из музичких
група: „Идоли”, „Шарло акробата”, „Филм”, „Партибрејкерс”, „Боа”… Наравно, градску уметничку сцену чине и
девојке у које се главни јунак
заљубљује. Једна од њих
постаће Баронова принцеза,
изабраница краља без краљев-

ства, кога на крају приче очекује кључ сопственог порекла,
што можда даје додатни смисао његовом надимку…

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

„Умеће љубави” Ериха Фрома
је напоменути и да су цене карата на базену у Панчеву биле упола ниже него на базенима у Београду и Ковачици.
О безбедности купача на
отвореном базену овог лета је
бринуло више спасилаца, а
Завод за јавно здравље Панчево је, као и ранијих година,
често контролисао чистоћу и
квалитет воде. Резултати су
показали да она ниједном није

била испод предвиђених стандарда.
Овог лета на великом базену није било организовано ноћно купање, јер за то није било
великог интересовања.
Подсећамо, крајем прошле
године први пут је постављен
велики балон којим је покривен отворени базен. Показало
се да је то био добар потез, јер
је тиме омогућено пливачима,

ватерполистима и другим
спортистима да тренирају и
током зиме и да не морају да
путују за Београд.
Почетком лета балонски
кров је скинут да би отворени
базен могли да користе и грађани. Да ли ће покривач ове
јесени поново бити враћен,
ускоро ће одлучити надлежни,
а „Панчевац” ће о томе обавестити читаоце.

Уништили мете стреличарима

Књига која већ више од пола
века читаоцима пружа инспирацију и утеху.
Бестселер славног немачког филозофа и социолога не
доноси готова, инстант упутства о умећу љубави.
То је књига која жели да
покаже како љубав није осећање којем свако може лако
да се препусти, без обзира на
достигнути степен зрелости,
и настоји да увери читаоца у
то да су сва његова настојања око љубави осуђена на
пропаст уколико не покуша
да развије своју целокупну
личност.
Љубав је, како нам Фром
поручује, оно за чим чезне-

мо. Љубав нас дефинише,
она је решење проблема људског постојања.

Два читаоца који до среде, 13. септембрa, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која књига је на вас оставила најјачи утисак овог лета?”, наградићемо по једним примерком „Умећа љубави” Ериха Фрома. 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

За све крива

10. септембра, чланови Стреличарског клуба Панчево учествоваће на државном првен-

ству. Иако је у питању изузетно важан спортски догађај,
њима је онемогућено да трени-

рају и да се спремају за њега,
јер ће поправка уништених
мета потрајати.

РЕАГОВАЊЕ

Нема опасних паса у Улици Петра Прерадовића
Поводом текста објављеног у
претходном броју „Панчевца”
под насловом „Могу ли се опасни пси чувати у граду”, желимо да оповргнемо тврдње да су
пси који се налазе у „једном
дворишту у Улици Петра Прерадовића” (како је писало у
тексту) уопште агресивни и
опасни по људе.
Сматрамо да је требало да
аутор пре објављивања провери обе стране и да пита и нас

„Београд без сна”
Владимира Ђурића Ђуре

Два читаоца који до среде, 13. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Када сте се
први пут учланили у библиотеку?”, наградићемо по једним примерком књиге „Београд без сна” Владимира Ђурића Ђуре. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу
преузети у књижари „Делфи”.

ДИВЉАЊЕ ВАНДАЛА КОД ХАЛЕ СПОРТОВА

После запаженог успеха који
су постигли на турниру у Врбасу, панчевачки стреличари су
у понедељак, 4. септембра,
доживели више него непријатно изненађење.
На терену иза Хале спортова на Стрелишту, који они
користе за тренинге, засад
непознати вандали поломили
су и уништили више мета које
им служе за вежбање.
Стреличарском клубу Панчево се то није десило први
пут, јер им је и прошле године
неко уништио и чак спалио
мете. Да би колико-толико
олакшао услове за вежбање,
клуб сваког пролећа организује радне акције за постављање
мета и поправља их током целе
године. Знатан део неопходног
материјала чланови Стреличарског клуба купују сопственим новцем. Постоји могућност да се на постоља мета
постављају велика лица, али су
скупа, а вандали их цепају већ
након једног дана.
Вандализам који се догодио
у понедељак на стреличарском
терену, поред новчаних, има и
спортске последице. У недељу,

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

за мишљење. У том случају би
чуо да су амерички стафорд и
мешанац (а не питбул теријер,
како је писало у вашем тексту)
у дворишту у Улици Петра
Прерадовића социјализовани,
одрасли с децом и уредно вакцинисани.
Осим тога, никада нису
пуштани да се без надзора крећу двориштем. Хтели бисмо да
скренемо пажњу и на то да ниједан од паса у дворишту у Улици

Петра Прерадовића није онај на
фотографији која је објављена у
прошлом „Панчевцу”.
Изношење у јавност оптужби
на рачун наших паса да су опасни и агресивни може имати јако
неповољне последице како по
њих, тако и по друге животиње.
Недопустиво је да недужна
бића испаштају због лоших међуљудских односа у заједничком
дворишту. Срамно је наводити
да је пас режао на мало дете ако

за то нема доказа. Као што је
председник Друштва љубитеља
животиња „Љубимци” изјавио у
вашем тексту, „само од људи
зависи да ли ће пси опасних раса
постати агресивни”. То значи да
никако не смете да им без провере доделите ту особину.
Сандра Радовић
и Анђелија Анђелков

(Одговор нашег новинара
објавићемо у идућем броју)

У прошлом броју нашег
листа питали смо вас ко вам
помаже у спремању зимнице. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Хроно исхрана у 3 фазе” Алена Делабоа
за два наша читаоца или
читатељке који су најкреативније одговорили на то
питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Имам фантастичну помоћ
у припреми зимнице, зове се
свекрва, у народу познатија
као ’свекрива’. Она све припреми и спакује ми да понесем, баш ми помаже.”
060/6266...
„Помажу ми продавачице
из продавнице у комшилуку:
ја покажем на полици коју
ћу теглу, оне дохвате, откуцају, а моје је само да платим.” 064/5214...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање шта читају деци пред спавање. Они ће освојити по
један примерак књиге
„Лагум” Светлане Велмар
Јанковић.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Од бајки које сам им давно читала пред спавање стасали су у принца и принцезу
који сада живе неке своје бајке.” 063/3114...
„Не усуђујем се да пробам,
тако да не знам како би реаговало оно моје магаренце
од преко двадесет лета кад
бих отишла да му прочитам
нешто пред спавање након
што се у касне сате врати из
провода.” 060/2746...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања
потражите на страницама
овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ОПЕТ ТЕЖАК УДЕС У СТАРЧЕВУ

УСПЕШНА ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА

Погинуо због
пребрзе вожње

ХИТНЕ МЕРЕ ЗА СИЛЕЏИЈЕ
Полиција удаљава
насилнике на
48 сати, а судови
на 30 дана
Онај ко прекрши
наредбу да се не
приближава жртви,
иде у затвор

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила 6.
септембра у раним јутарњим сатима у Старчеву
погинуо је С. М., рођен
1997. године. Према незваничним информацијама, он
је пре удеса возио изузетно
брзо и у једном тренутку је
изгубио контролу над воланом. Зато је излетео с пута,
а потом је ударио у дрво, па
у кућу. Због чега се то догодило, биће накнадно утврђено.

Како „Панчевац” сазнаје,
ових дана је повећан број саобраћајних несрећа на територији нашег града. У среду, 6.
септембра, догодиле су се две
незгоде у којима је било
повређених, али они нису
животно угрожени. У првом
од тих удеса возач је интубиран због повреда главе које је
задобио, а у другом је возач
сломио потколеницу. Апелујемо на возаче да не седају за
волан под дејством алкохола
и да не возе пребрзо.

ПОЧИЊЕ СПРОВОЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ
ПРОЈЕКТА

Како помоћи
бившим робијашима
У едукативном центру ITECCION у Војловици у петак, 8.
септембра, биће свечано обележен почетак реализације
заједничког српско-румунског
пројекта „Нова шанса за социјалну инклузију осуђеника”, у
коме учествују Окружни
затвор у Панчеву и затвор у
Темишвару. Главни финансијер је Европска унија.
Том приликом биће представљено како се осуђеници
могу подржати и како им се
може помоћи обучавањем за
рад на сушењу воћа, поврћа и
лековитог биља, да би се, када
одслуже затворску казну,
поново и што брже укључили
у нормалну свакодневицу.
Интеграција бивших осуђеника у уобичајен живот
највећи је проблем бројних

После три месеца, колико је
прошло од почетка примене
Закона о спречавању насиља у
породици, неоспорно је да има
резултата и да је однос државе
према овом, годинама заташкаваном проблему почео да
се мења набоље.
Један од кључних разлога за
то је што полиција, судови и
тужилаштва сада имају право
да нареде удаљавање насилника из куће или стана ако они
живе заједно са жртвама које
су их пријавиле за насиље, као
и да им забране да им прилазе.
Хитне мере против насилника, по новом закону, могу предлагати полиција и тужилаштва,
а усвајају их судови. У случају
да их изрекну судије, оне трају
30 дана, а када то учини полиција, 48 сати. Заједничко и за
једне и за друге јесте да се
морају поштовати. Они који их
прекрше, кажњавају се са 60
дана затвора.
Уколико се некоме одреди
забрана контаката са жртвом,

то не значи само да он не сме
да улази у њену кућу или стан,
већ му је забрањено и да јој
прилази на улици, у пошти,
продавници итд. Ова мера подразумева и забрану телефонских позива и слања СМС
порука, као и вређања жртава
преко „Фејсбука” и других друштвених мрежа.
Подједнако је ригорозна и
друга мера – удаљавање насилника из кућа и станова у којима
живе са жртвама које су их пријавиле за злостављање. Особа
којој се изрекне та мера након
тога може да се врати само привремено, да би узела личне ствари, али у пратњи полиције.
Од почетка јуна па до краја
јула полиција је за 910 мушкараца широм Србије донела

мере на основу којих су они
удаљени из станова, као и 1.716
мера о забрани прилазака
насилника жртвама. С друге
стране, према подацима Министарства правде, тужилаштва
су против 1.800 лица предложила хитне мере, а усвојено је
1.300 предлога.
Један од резултата примене Закона о спречавању насиља у породици јесте и формирање 66 координационих
група за реаговање у случајевима породичног насиља.
Њихови чланови су представници полиције, центара за
социјални рад и надлежних
тужилаштава.
Новост је и то да сада полицајци могу бити присутни у
центрима за социјални рад

током сусрета супружника који
су оцењени као ризични.
Подсећамо, Панчево је први
град у Србији у коме је конкретно примењен Закон о спречавању насиља у породици. Све
је почело када је припадник
Полицијске управе Панчево
који је прошао специјалну обуку за поступање у таквим случајевима одредио једном
нашем суграђанину четрдесетосмочасовни притвор зато
што га је супруга пријавила
полицији због иживљавања.
Он јој је, под дејством алкохола, претио да ће је убити, а
те претње је упутио у присуству
њиховог малолетног детета.
Због тога су га полицајци подвргли алко-тесту (на шта такође имају право по новом закону) и утврђено је да је имао
2,25 промила алкохола у крви.
На предлог Основног јавног
тужилаштва у нашем граду,
њему је због тога изречена хитна мера удаљења из стана, као и
привремена забрана контаката
са жртвом. Након тога Основни
суд је одредио да ће обе мере
трајати месец дана. Међутим, он
се поново вратио у стан. Супруга га је опет пријавила полицији, због чега је он приведен у
Прекршајни суд у нашем граду,
с обзиром на то да је прекршио
забране коју му је изрекао судија. Због тога може поново да буде
кажњен притвором, али овог
пута у трајању од шездесет дана.

УСПЕШНА САРАДЊА СРПСКЕ, ЦРНОГОРСКЕ И ХРВАТСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Мало криминала током туристичке сезоне

држава које покушавају да
им олакшају уклапање у друштво. Многи од њих, када
изађу из затвора, не успевају
да се запосле и да обезбеде
егзистенцију, па почињу
поново да краду и крше законе како би обезбедили новац
за живот. Велики број њих се
зато поново враћа у затвор,
што је негативно.

ШАНСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

Војска и даље нуди
посао

Сарадња наших полицајаца с колегама из
Хрватске и Црне Горе током овогодишње
туристичке сезоне била је добра, а захваљујући њиховом заједничком раду и размени информација остварени су добри
резултати у превенцији и сузбијању криминала – објавио је интернет портал
„Полиција данас”.
Припадници МУП-а Србије током летњих
месеци били су ангажовани у центрима безбедности у Бару, Херцег Новом и Будви.
Сарадња наших инспектора полиције с
црногорским колегама била је на изузетно високом професионалном нивоу, о
чему, између осталог, сведочи податак да
су контролисали угоститељске објекте у
којима се очекивало да ће се појавити безбедносно интересантна лица како из Црне
Горе, тако и из Србије.
Током боравка српских полицајаца на
Црногорском приморју није било већих
нарушавања јавног реда и мира у којима
су учествовали држављани Србије, нити је
било ко од њих био ухапшен због сумње
да је извршио неко кривично дело.
Позитивна искуства има и инспектор
београдске полиције Душан Илић, који је
током туристичке сезоне сарађивао с
хрватским полицајцима у Опатији. Према

његовим речима, тамо је отишао са
задатком да помаже колегама из тог
туристичког града у случају да неки
држављанин Србије изврши кривично
дело, али и да буде на услузи нашим грађанима који су летовали тамо ако су имали неки проблем.
Илић је рекао да током његовог боравка у Опатији није било већих безбедносних изазова у које су били укључени наши

грађани, иако их је било доста у том летовалишту и у околини.
Говорећи о свом раду током туристичке
сезоне, навео је као пример да је у неколико
наврата помагао хрватским полицајцима у
проверама које су се тицале наших држављана. У једном од тих случајева сарађивао
је након што је откривено да је једна жена
из Србије улазила у куће у Опатији и крала.
Према његовим речима, она није имала лична документа код себе, па је због
тога задржана у тамошњој полицији.
Након провере њеног идентитета, која
је извршена у Србији, испоставило се да
је за њом расписана потрага у нашој земљи
и да је требало да код нас буде упућена у
затвор јер је извршила више кривичних
дела. Међутим, у складу с начелом да се
сваки починилац кривичног дела процесуира у месту где га је починио, хрватски
правосудни органи одредили су тој жени
притвор у Ријеци.
Инспектор београдске полиције Душан
Илић изјавио је и да осим тога и неколико саобраћајних прекршаја није било других проблема које су у Опатији правили
наши држављани. Он је додао и да они
нису имали већих непријатности током
боравка у том летовалишту.

У НАРЕДНИХ МЕСЕЦ ДАНА

Саобраћајна полиција дежура поред школа

Наши суграђани и суграђанке који су незапослени, а
волели би да раде у Војсци
Србије, могу се пријавити на
конкурс који је отворен до
краја године. Најважнији
услови за то јесу да су млађи
од тридесет година и да су
одслужили војни рок са
оружјем.
Уколико то задовољавају,
треба да попуне обрасце и да
их радним данима од 8 до
14 сати доставе на пријавницама панчевачких касарни
које још увек траже војнике.
То су војне поште у касарнама „Стевица Јовановић” и

„Аеродром”, као и у касарни
у Качареву.
Након тога избор кандидата за попуну радних места
професионалних војника биће
реализован у три дела. У
првом, који траје један дан,
кандидати ће ићи на лекарски
преглед, а биће проверена и
њихова физичка способност.
Због тога морају да са
собом понесу спортску опрему: патике, тренерку, шортс
и мајицу. Сутрадан ће бити
подвргнути психолошкој
процени, а након тога поновној медицинско-здравственој
процени.

У наредних месец дана поред
свих школа биће појачане
патроле саобраћајне полиције
због почетка школске године.
Њихов примаран задатак биће
да скрећу пажњу возачима на
присуство деце и тиме доприносе њиховој безбедности.
Саобраћајни полицајци ће
контролисати поштују ли возачи прописе о максимално дозвољеној брзини (подсећамо, она у
близини школа не сме бити већа
од 30 километара на сат), да ли
пропуштају ђаке који прелазе
преко обележених пешачких
прелаза, да ли они и друга лица
у њиховим аутомобилима везују сигурносне појасеве и да ли
користе специјална седишта за
превоз деце. О томе ће се бринути више од 1.500 полицајаца
широм Србије.
Акција „Школа”, како гласи
званичан назив ове једномесечне контроле, спроводиће се
и у Панчеву. Саобраћајни

полицајци водиће највише
рачуна о безбедности првака,
па ће им помагати приликом
преласка улице и обавештаваће их како да најбезбедније
дођу до својих школа.
Предвиђено је и да током
овог и наредног месеца саобраћајни полицајци држе предавања првацима о безбедном
учешћу у саобраћају. Прошле

године широм Србије одржано
је 1.200 таквих предавања, а
њима је било обухваћено
35.000 ђака.
Њихови старији другари,
ученици четвртих и шестих
разреда, моћи ће да слушају о
овоме, али и о другим темама
на часовима из новог предмета – Основи безбедности деце,
који ће им држати активни и

пензионисани припадници Министарства унутрашњих послова. Та предавања ће се одржавати једном месечно и присуство
на њима биће обавезно, али
неће бити оцењивања.
Подсећамо, прошле године
у зонама школа није страдало
ниједно дете у саобраћају, а
један од циљева Националне
стратегије за безбедност саобраћаја у Србији јесте да се тај
повољан тренд настави.
Један од услова за то је да и
родитељи буду узор својој деци.
Они не треба да прелазе улицу
ван пешачког прелаза, на црвено, да претрчавају и да седају
за волан уколико су под дејством алкохола.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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У СВЕТЛУ ПОЧЕТКА НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

СВЕ МАЊЕ ЂАКА ПРВАКА
Само у пет места по
три одељења
У Старчеву највише
уписаних, следи Ново
Село
Један од најважнијих дана у
животу сваког човека – откако
се без образовања у модерној
ери човечанства готово не
може преживети – свакако је
1. септембар. Тог датума малишани први пут крећу у реалан
свет, односно у борбу за опстанак, што ће их у разним појавним облицима пратити до краја живота.
Не треба ни трошити речи на
то колико је то битно за њихове родитеље, али исто тако и за
њихове учитеље. За њих, па и
за друге просветне раднике, од
животне је важности колико ће
деце прекорачити школски
праг и зато што од тога зависи
и њихово радно место.
С друге стране, јасно је да на
овим просторима годинама
господари „бела куга”, па је
вероватно и број првака у том
погледу илустративан.
А када је реч о такозваним
руралним срединама, тај број
је у приметном опадању, па
није згорег сагледати колико је
деце ове године први пут крочило у сеоске школе.
У највише места по шездесетак ученика
Иако највеће од свих девет
панчевачких насељених места
– Старчево – лане није имало
највише нових ђака, ове године ствари су дошле на своје
место, па је од 1. септембра у
три одељења првог разреда
Основне школе „Вук Ст. Караџић” распоређено седамдесет
шест малишана. По свему

судећи, такав тренд неће бити
настављен, ако се зна да обавезан припремни предшколски
програм (или забавиште) похађа знатно мање деце – свега
педесет четворо.
Након најмногољудније сеоске месне заједнице следе три
с готово истоветним бројем

Истоимена качаревачка образовна установа има шездесет
троје ђака првака, а у три предшколске просторије свакодневно ће долазити шездесеторо
малишана. Иначе, поменута
школа чека одговор надлежних
када је реч о учењу македонског језика, које треба да буде

Дочек првака у Омољици
првака. Друга позиција по том подељено у два циклуса. У
критеријуму припала је новосе- нижим разредима је петнаестољанској школи „Жарко Зрења- ро заинтересованих, а у вишим
нин”, у којој ће у три одељења троје мање.
У сличној позицији је Јабунова знања стицати шездесет
петоро ученика. Притом треба ка, која је на следећем месту
нагласити да у том месту посто- по броју првака. У ОШ „Гоце
ји једна група по разреду која Делчев” у почетни разред кренаставу похађа на румунском нуо је један ученик мање
језику. Овог пута она ће броја- (шездесет двоје), док их је у
ти дванаесторо дечака и девој- „забавишту” тренутно четрдечица, што одговара досада- сет деветоро.
Омољичка школа „Доситеј
шњем просеку од десет. Поред
тога, у предшколском узрасту у Обрадовић” завршава опадајутри групе на српском и једној ћи низ, јер има шездесет једгрупи на румунском биће ног првака, а њоме се завршаотприлике исто деце, тако да ва списак сеоских школа које
Новосељани засад не морају да имају по три одељења. У исто
зазиру од пада наталитета.
толико „предшколских” учио-

ница кренуло је шездесет клинаца и клинцеза.
А у Иванову седморо
Доловачка школа „Аксентије
Максимовић” има у два одељења педесет двоје нових ученика. Од тог броја једно дете
наставу похађа на румунском
језику и заједно с још троје
чини комбиновану групу од
првог до четвртог разреда.
Следе два места с приближно истим бројем становника
– Брестовац и Глогоњ. И тамо
ће прваци бити подељени у две
учионице. Тако је у школу
„Олга Петров” пре неколико
дана кренуло тридесет петоро
нових лица. У петак, 1. септембра, праг установе „4. октобар”
прешао је тридесет један првак.
У оба места обавезан припремни предшколски програм похађа сличан број малишана.
И напослетку, у ивановачкој
школи „Моша Пијаде”, као и
увек, има убедљиво најмање
новајлија – свега седам у,
наравно, једном одељењу. Али
за поменуте прилике то је чак
и солидан број, с обзиром на
то да их је понекад било и
мање. Охрабрујуће је то што их
је тренутно у „забавишту” деветоро. У том месту с најмешовитијом националном структуром припадницима двају
народа омогућено је да уче
предмет матерњи језик са елементима националне културе.
Тако ће у мађарској групи бити
тридесет двоје, а у бугарској –
тринаесторо.
У сваком случају, пад броја уписаних првака из године
у годину је евидентан. То и не
треба превише да чуди ако се
зна колико родитељима у оваквој еко ном ској ситу а ци ји
тешко иде шко ло ва ње деце.
Иако је оно зва нич но бес платно...

КОНЦЕРТ ПЕСМЕ И ИГРЕ У НОВОМ СЕЛУ

Дан румунског језика
Институт за културу Румуније
из Букурешта, у сарадњи са
Заједницом Румуна у Србији и
Генералним конзулатом Румуније из Вршца, обележио је
Дан румунског језика концертом одржаним у недељу, 3. септембра, у новосељанској спортској хали.
Догађај су отворили чланови КУД-а „Др Раду Флора” из
Новог Села, који су одиграли
две традиционалне кореографије Румуна са ових простора.
У наставку програма вокални
солисти Теодора Мик, Николета Царан, Габријела Петровић,
Катарина Бугарин, Кристина
Мик и Магдалена Рошу представили су румунски мелос.

После тих уводних тачака
уследио је целовечерњи концерт

у режији Института за културу
Румуније, а бројне љубитеље ове

врсте музике разгалиле су прослављене уметнице које негују
аутентичан фолклор. Тако је
Флорика Заха публици приближила регију Бихор, док је Валерија Арнауту „заступала” Банат.
Ова манифестација окупила
је многе уважене званице, као
што су Дан Константин, представник Генералног конзулата
Румуније из Вршца, Александар Петар, секретар Амбасаде
Румуније у Београду, Данијел
Магду и Стеван Михајлов,
председник и потпредседник
Заједнице Румуна у Србији,
Емануел Тапалага, викар
Румунске православне цркве,
Ђорђе Јанеш, протојереј РПЦ
из Панчева...

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Запослени у Покрајинском секретаријату за урбанизам обишли су у среду, 6. септембра,
Парк природе Поњавица
ради израде детаљног плана
регулације. Месна заједница
је покренула иницијативу за
уградњу грејања у сали Дома
омладине.
Банатско Ново Село: Дан
румунског језика обележен је
концертом песме и игре, који
је одржан у недељу, 3. септембра, у спортској хали,
када су поред домаћих састава наступиле и звезде народне музике из Румуније.
Долово: Осамнаеста „Доловачка штрудлијада” одржана
је у суботу, 2. септембра, а
када је реч о конкуренцији
домаћих штрудли, победила
је Негица Стокић. Месна
заједница је уредила плато
испред Дома културе. На том
месту је у среду, 6. септембра, одржано вече хармонике, када је наступило двадесетак свирача и десетак
вокалних солиста.
Глогоњ: Омладинска организација спровела је акцију
добровољног давања крви у
петак, 1. септембра, у Дому
културе. На истом месту у
понедељак, 4. септембра,
приређено је књижевно вече
у оквиру „Дана македонске
културе”.
Иваново: Обављен је поступак јавне набавке за израду
паркинга испред гробља, а
посао је добила фирма ЈМД.
Део ученика основне школе
учествоваће идућег викенда
на међународном спортском
такмичењу „Спартакијада” у
бугарском месту Четеларе.
Каталин Чала из МКУД-а
„Боназ Шандор” освојила је
прво место у такмичењу за
гостинску штрудлу у суботу,
2. септембра, у Долову.
Јабука: Месна заједница и
ЈКП „Вод-ком” обогатили су

парк у центру села са по две
клупе и шаховске табле.
Комунално предузеће наста-

вља санацију кишних канала
на приоритетним местима,
као и кошење амброзије и
уређење дечјих игралишта.
Књижевно вече у оквиру
„Дана македонске културе”
биће уприличено у понедељак, 11. септембра, од 19
сати, у Дому културе.
Качарево: Званична сезона
купања на СРЦ-у „Језеро”
завршена је у недељу, 3. септембра, и од тог дана неће
радити спасилачка служба,
па ће свако ко улази у воду,
то чинити на сопствену одговорност. Комунално предузеће планира да ускоро поправи багер који неко време
стоји на депонији.
Омољица: Запослени у Покрајинском секретаријату за
урбанизам обишли су у среду, 6. септембра, Парк природе Поњавица ради израде
детаљног плана регулације.
Део ученика основне школе
учествоваће идућег викенда
на међународном спортском
такмичењу „Спартакијада” у
бугарском месту Четеларе.
Старчево: Стартовала је друга фаза радова на реконструкцији Трга неолита односно на уређењу пијаце.
Мушка екипа Одреда извиђача „Надел” освојила је друго
место протеклог викенда на
републичким играма у Нишу,
а женској екипи је за длаку
измакло треће место.

У КАЧАРЕВАЧКОЈ ШКОЛИ ТОКОМ РАСПУСТА

Летња учионица
и нови прозори

ПОЧЕЛИ „ДАНИ МАКЕДОНСКЕ КУЛТУРЕ”

Двојезичко књижевно вече у Глогоњу
„Дани македонске културе”
почели су у понедељак, 4. септембра, у Дому културе у Глогоњу. Ову манифестацију од
2011. године у ово доба године
приређује локално удружење
„Герман”.
Председник те организације
Срећан Крстић први је поздравио присутне, а потом су, у име
институција сарадника на овом
пројекту, који је подржао Град
Панчево, то учинили и Маја Георгијевска, стручна сарадница за
аматеризам, испред Дома омладине Панчево, и Виктор Шеће-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

роски, први човек Новинско-издавачке установе Македонски информативни и издавачки центар (НИУ МИИЦ).
Овај прекаљени књижевник
је и водио програм, а читао је

и своје радове, међу којима и
песму „Живот и шах”, што се
публици веома допало. Затим
је на ред дошао Ратко Марковић Риђанин, из чијег богатог
опуса се издвојила „Чежња”,

а Виолета Паческа је представи ла сво ју љубав ну пое зи ју.
Она је напослетку, на молбу
публике, одрецитовала и чувену песму Константина Миладинова – „Т’га за југ”. Уследио је буран аплауз, а неки од
присутних били су ганути до
суза.
Песме су читане на два језика – македонском и српском.
Треба истаћи и то да су сви
поменути ствараоци чланови
Удружења књижевника Србије.
„Дани македонске културе”,
чији је циљ да се чује македонска реч и афирмише македонско-српска културна сарадња,
као и македонско књижевно
стваралаштво, биће настављени наредног понедељка, 11.
септембра, од 19 сати, у Дому
културе у Јабуци.

Основна школа „Жарко Зрењанин” из Качарева доживела
је током летњег распуста упадљиве позитивне промене.
Према речима директорке
те образовне установе Слободанке Ђукић, радило се на
уређењу како зграде, тако и
дворишног простора.
– Захваљујући новцу добијеном од Града Панчева, у
износу од милион и двеста
хиљада динара, замењени су
стари прозори у сва три ходника школске зграде. Уместо
њих, постављени су нови, алуминијумски. Радови су успешно окончани до почетка
школске године, а успели смо
и да уштедимо око триста

хиљада динара од поменуте
суме, па чекамо ребаланс градског буџета, да и у забавишту
заменимо прозоре. Поред тога,
у првој половини распуста, уз
помоћ сопствених снага и
Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину, који је
издвојио двеста хиљада динара, уредили смо део дворишта
око вртића. Најпре је багерима изравнато тле, а вишак
земље је уклоњен, након чега
смо саградили волијеру, коју
називамо летња учионица –
навела је директорка качаревачке школе.
Нови објекат се изузетно
допао и онима којима је намењен – самим ученицима.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 8. септембар, поноћ, плато испред Културног центра: ПАФФ – концерт бенда „Consecration”.

Тематски програм
Четвртак, 7. септембар, 15 сати, Светосавски дом: ПАФФ,
мастер-клас Николауса Гејрхалтера.
Четвртак, 7. септембар, 19 сати, Светосавски дом: ПАФФ,
представљање књиге „Пуњене тиквице са Лењиновим мозгом
– филмски сценарио” Сање Домазет и Слободана Шијана.
Петак, 8. септембар, 15 сати, Светосавски дом: ПАФФ,
мастер-клас Саломе Ламаш.
Субота, 9. септембар, 19 сати, Светосавски дом: ПАФФ,
представљање књиге „Мала открића” Александра Зографа.

ПЛЕСНО ТАКМИЧЕЊЕ У ХРВАТСКОЈ

Мажореткиње
донеле шест медаља

Мажореткиње Панчева наступиле су прошлог викенда
на Међународном фестивалу „Kaštela Dance Open”, који
је одржан у Каштелима код
Сплита у суботу, 2. септембра, и освојиле шест медаља.
У категорији соло штап Богданка Келча освојила је златну медаљу, Богдана Келча
сребро, а Асја Богдановић
бронзу.

МОЈ

У категорији дуо штап Катја
Богдановић и Јована Окука
заслужиле су злато, а за наступ
у категорији трио штап сребро
су освојиле Богданка Келча,
Ирина Богдановић и Богдана
Келча. Теодора Станковић,
Анита Миленков, Јована Окука, Асја и Катја Богдановић у
категорији мини формација
штап такође су биле одличне
и освојиле сребрну медаљу.

избор МОЈ
Born to Run

Милена Чабриловски,
оператер у сервисном центру
МУЗИКА: Амерички музичар Џејсон Избел издао је
нови албум, „The Nashville
Sound”, прелеп и искрен, у
ком се интимне исповести из
приватног живота преплићу
с проблемима савременог
човека, од нарастајућег расизма, преко борбе са унутрашњим демонима из прошлости, до анксиозности и
потпуне несигурности у себе
и ближње. Мени лично он је
старији брат, који ме разуме,
уме да саслуша и пружи
добар савет, решава проблеме и враћа ме на прави колосек. На две нумере треба
посебно обратити пажњу:
„White Man’s World” и „Hope
the High Road”. Чак и ако
нисте љубитељ америчког
такозваног алтернативног
кантрија, пружите му шансу,
бићете изненађени.
ФИЛМ: „Three Flavours Cornetto Trilogy”, серија британских комедија коју је режирао Едгар Рајт. Сценарио су
писали Рајт и британски глумац Сајмон Пег, који уз Ника
Фроста игра главну улогу у
сва три дела. „Shaun of the
Dead”, „Hot Fuzz” и „The
Worlds End” јесу пародије на
зомби, полицијске и сајенсфикшн филмове, сваки део
засебно обрађује једну од ове
три данас популарне филмске теме. Урнебесно су смешни, а на тренутке забрињавајуће иритантни. У сва три
дела заједница се окреће
против мање групе ентузијаста који покушавају да про-

Петак, 8. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ВЕЧЕРИ ПАНЧЕВАЧКОГ РОКЕНРОЛА

МУЗИКА КОЈА СПАЈА ЉУДЕ
Два дана рокенрола
Девет бендова
свирало ауторске
нумере
На платоу испред Културног
центра Панчева у среду и
четвр так, 30. и 31. авгу ста,
приређене су четврти пут
„Вечери панчевачког рокенрола”, на којима је учествовало
девет извођача из нашег града
и околине.
Ова манифестација се одржава захваљујући иницијативи
Удружења рок музичара Панчева, чија је основна идеја била
да промовишу дугу традицију
рок музике у нашем граду, која
је 2013. године навршила педесет година. Тада се овим поводом окупио велики број музичара, што је постала пракса и
сваке наредне године до сада.
– Наша идеја је да направимо неку рекапитулацију панчевачких збивања током године
и видимо ко се бави рокенролом. Принципи су нам да свакe
године буду заступљене све генерације, да су присутни сви
жанрови и да имамо што више
ауторских бендова – рекао је
Зоран Илић, потпредседник
Удружења рок музичара Панчева.
Прве вечери наступио је млади бенд „Синдром”, који се ове
године нашао и пред публиком
чувеног београдског „Beer Festa”. Нашим суграђанима представио је својих девет ауторских нумера.

– Живимо за рокенрол. Боримо се за нашу сцену, која је тренутно веома добра. Трудимо се
заједничким снагама с младим
људима, али и са старијом гардом, да оживимо рокенрол у
нашој околини, нашој улици,
нашем насељу и нашем граду –
изјавио је Миомир Адамовић
из бенда „Синдром”.
Након сјајне свирке младог
бенда своје ауторске песме
одсвирао је Бане Глуваков,
афирмисани музичар, кога
Панчевци веома воле и радо
слушају.
– Први пут учествујем.
Мислим да је ово добро за Панчево, јер овај град има дугу традицију рок музичара и бендова. Такође, ово је добра прилика
за младе бендове да представе
ауторску музику својим суграђанима – истакао је Глуваков.

ИЗЛОЖБА РАДОВА СНЕЖАНЕ ЈОВЧИЋ ОЛЂЕ

„Мозаици” у Темишвару
Проф. др Снежана Јовчић
Олђа, сликарка из Панчева,
представила се публици у
Темишвару ретроспективном
изложбом „Мозаици” у галерији „Хелиос”.
Изложбу су 24. августа отворили др Адријан Ардец, директор археолошког парка „Тибискум” у Карансебешу, и Јоан
Секерњеш, председник темишварске филијале Удружења
ликовних уметника Румуније
и ликовни критичар, који је на
почетку истакао значај промовисања мозаика ради већег
присуства и коришћења широ-

ОД МОЗА ИЧ КОГ ПОР ТРЕ ТА ДО ИКО НЕ

нађу начин да преживе – да
ли зомбије („Shaun of the
Dead”), да ли моћни савез
комшија, серијских убица
(„Hot Fuzz”) или роботе ванземаљце („The Worlds End”).
Савршено је да се погледа
одједном, када се одлучи да
се читавог дана буде лењ.
КЊИГА: Брус Спрингстин,
„Born to Run”. Заиста посебна аутобиографија, до детаља
испричане приче, од самог
рођења, преко одрастања у
италијанско-ирској породици, до тога како је свако од
тих наслеђа утицало на његов
даљи живот. Затим прича о
борби са изузетно тешком
депресијом, с којом се бори
и данас, неприхватање да се
буде ишта мање од савршеног. Описана је једна импозантна музичка каријера, која
срећом и даље траје и може
пружити још много тога.
Једина замерка, и то озбиљна, јесте прилично несретан
превод, тако да би можда и
утисак био много лепши када
би се прочитало у оригиналу
или у неком бољем преводу
на српски језик.

Атмосферу је веома загрејао
бенд „The Frižideri”, који већ
пет-шест година најчешће можемо чути на мото-скуповима.
Сјајне обраде познатих рок
хитова размрдале су посетиоце, од малишана па до стидљивих госпођа, које су играле у
позадини.
– Лепа је свака жива свирка
било где да се деси у нашем
граду. Омладина ради, компону је, па и старији, али је у
Панчеву сцена слаба, нема где
да се наступи и свака прилика
да се промовишу млади бендови добро дође. Лепо је чути
мало живе музике, јер та енергија која долази од музичара
када је жива свирка у питању,
не може замени ти ниједан
носач звука – рекао је Драшко
Патић, певач групе „The Frižideri”.

Друге вечери наступио је
састав „200 +”, који чине професори Гимназије, адвокати и
пословни људи из нашег града,
а за њима и сјајни момци из
бенда „Рампа”, младог бенда
који постоји тек годину дана,
али иза себе има већ шест
ауторских нумера.
– Нама је битно дружење,
али и да стекнемо ново искуство. Свака свирка нам је значајна – рекао је Иван Соломун,
бубњар овог састава.
Соло наступ имао је Влада
Недеља, који се већ дуго бави
музиком и до сада је објавио
четири албума. Познат је и као
аутор књиге „Хеликоптер на
глави”, у којој је описана историја рок културе у Панчеву.
– Организација је чиста десетка. Усред ове апатије лепо је
видети људе да се веселе. То је
једна победа и то је главно шта
људи треба да схвате. Овакви
догађаји позитивно утичу на расположење и енергију овог града
– нагласио је Влада Недеља.
Последњи је наступио фјужн
састав „Гуњ”, у чијем су саставу познати панчевачки музичари, који су донели неки
сасвим нови звук и чије ћемо
ауторске нумере тек бити у
прилици да слушамо.
Још једном се показало да
наш град има широк спектар
квалитетних музичара свих
генерација. Једна дивна идеја
изродила се у одличну манифестацију, која нам сваке године доказује да рокенрол и даље
живи и да се развија захваљујући талентованим људима
који верују у музику.

Проф. др Снежана Олђа рођена је 1967. године у Јабуци.
Дипломирала је на Сликарском одсеку Факултета ликовних
уметности (ФЛУ) у Београду 1991. године. Магистрирала је
1994. године на предмету Зидно сликарство – мозаик на ФЛУ
у Београду и докторирала 2015. године докторским уметничким пројектом „Од мозаичког портрета до иконе”. Члан је
Удружења ликовних уметника Србије од 1993. године.
Доцент је на ФЛУ у Београду, на предмету Зидно сликарство
– мозаик. Добитница је значајних ликовних признања.

ких могућности ове технике у
савременом ликовном изразу.
Отварању су присуствовали
стручњаци из области археологије римског периода на територији Румуније, уметници и
ликовна публика.
Изложба истражује везу која
постоји између римских мозаика, непревазиђених у технолошком аспекту, имагинацији и
значају по развој ове технике и
савременог мозаика Снежане

Јовчић Олђе, која није заснована на копистици и подражавању, већ на заједничком полазишту у мозаичкој интерпретацији
реалних приказа. Ретроспективна поставка представља све фазе
у развоју мозаичког рукописа
ауторке у области мозаика с
темама из природе од мозаика
инспирисаних римском епохом
у тематском, естетском и технолошком смислу, до мозаика потпуно особеног рукописа који
природу користе само као полазиште и иницијацију за лични
емотивни и естетски израз. Портрети, флорални и зооморфни
мотиви, представљени су на
изложби оригиналним радовима и принтовима мозаика великих формата, уграђених мозаика и мозаика који се налазе у
приватним колекцијама. Мозаици су изведени инверзном
методом изливања у бетону и
израђени су искључиво од природног камена.
Изложба је трајала до 6. септембра 2017. и реализована је
уз подршку Града Панчева.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ПАНЧЕВАЧКЕ КЊИЖЕВНИЦЕ

„Заистинска српска бајка” на домаћим фестивалима
Књига за децу „Заистинска
српска бајка” Гордане Влајић,
књижевнице из Панчева, промовисана је на два значајна
фестивала у Србији.
Прва промоција одржана је
26. августа у Ивањици, на
„Нушићијади”, а потом и у
Витешком селу, у оквиру Међународног витешког фестивала
„Деспот Стефан Лазаревић –
Just Out”, који се већ трећи пут
одржава код манастира Манасија, а чији је покровитељ ове
године био председник Србије.
Захваљујући ангажовању Издавачке куће „Клет”, збирка
прича из српске историје, од
Светог Саве до данас, сабраних
у луксузно илустровано издање

приказали млади глумци позоришта „Дадов”: Николина,
Симона, Алекса и Жарко, и који
су на овај начин књигу Гордане
Влајић учинили још занимљивијом за будуће читаоце.
Књига која је намењена деци
предшколског и школског узраста током прошле године је на
две културне манифестације
проглашена најбољом књигом
за децу.

Страну припремила
под насловом „Заистинска српска
бајка” и с поднасловом „Чудесна
прича од које се постаје заиста

неизгубљив”, представљена је
деци у виду позоришне представе, радосног игроказа који су

Мирјана Марић
Величковић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ХИТНО продајем томос
АПН 6, одличан, очуван, са
саоб. дозволом 063/17311-90. (СМС)
ПРОДАЈЕМ камион мерцедес 207, повољно. 060/50650-59. (СМС)
КАДЕТ, 1991. годиште, 1.4,
лимузина, атестиран плин
четири године. Тел.
062/365-555. (246868)
ПУНТО класик, 2009,
50.000 км, плин, кука, четири зимске гуме. 064/24387-20, 061/131-26-35.
(245626)
ЛАНЧИЈА 1.2, пунто мотор,
2001. годиште, цена 1.100
евра. Тел. 062/803-71-88.
(246999)
ФЛОРИДА ин, очувана,
2005, бензин, плин, тек регистрован, 750 евра.
062/846-96-00. (247039)
ПРОДАЈЕМ заставу југо 65,
2002, регистрован, одличан, повољно. Тел.
063/430-454. (247044)
ПРОДАЈЕМ рено 21, турбо
дизел, 1993. годиште, повољно. Тел. 063/430-454.
(247044)
ПРОДАЈЕМ фијат пунто,
2009, прешао 37.000, црн.
Тел. 064/234-36-02. (2471)
ПРОДАЈЕМ фијат пунто
1.2, 2004. клима, аларм,
даљински, бензин-гас, фабричко стање, вреди видети. 065/346-20-20. (24716)
ФИЈАТ СТИЛО 1.9 ЈТД, 85
кв, 2002, регистрација до
августа 2018, 4/5 врата,
1.650 евра. 064/179-16-84.
(247175)
ПРОДАЈЕМ голф 6.
0673/892-08-35. (247310)
ПУНТО, 2010, 5 Б, прва боја, фабричко стање, клима,
3.300 евра. 065/809-11-83.
(247312)
ОПЕЛ корса 1.0 Б, увоз из
Немачке, цена 1.999 евра.
Л064/668-85-53. (247319)
ПРОДАЈЕМ рено 4, 1991.
године, у добром стању,м
регистрован до 16. априла
2018. Мобилни 064/22864-78. (247330)
ПРОДАЈЕМ ауди А 5, 2.0
ТДИ, 2013, 41.000 км, власник. 060/177-76-00.
(247340)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ хонду civic 1.4,
2014, 31.000 км, власник.
060/177-76-00. (247340)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до 3.000 евра.
063/165-83-75. (247333)

ПРОДАЈЕМ тојоту aygo,
1.0, 2010, 60.000 км, власник. 060/177-76-00.
(247340)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-05.
(247333)

ФИЈАТ добло, 2004, повишени пик-ап, метан.
061/629-80-40. (247341)

КУПУЈЕМ томос аутоматик
и АПН, исправне-неисправне. 064/171-22-12.(247350)

ГРАНДЕ пунто 1.3 дизел,
2006, петора врата, фул
опрема, власник. 064/13036-02. (247345)

МАШИНЕ

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна, мешачи, луле.
331-586, 063/805-74-60.
(246695)
ЗАМРЗИВАЧ сандучар 310
л – 410 л, ТА пећ 3,5 кв,
фрижидер 180 л, веш-машина, електрични шпорет,
угаона гарнитура, орман,
кауч, тросед мојца. Тел.
063/861-82-66. (247275)
ПРОДАЈЕМ прасиће и јагањце, вршим печење на
дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09. (246926)

СТИЛО 1.2, 16 В, 2002, петора врата, шест брзина,
фул опрема, власник.
064/130-36-02. (247345)

ПРОДАЈЕМ машину за
одвајање коштица из воћа.
064/201-72-16. (246944)

ТВРДО дрво, преостало,
превоз бесплатан. 065/64031-49. (246601)

ХИТНО продајем веома добру каросерију мерцедес
124, са папирима. 064/94992-72. (247350)

МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ
506, мочице, точкови, излаз
за косу, очуван. Тел.
063/320-608. (247003)

СВЕ врсте огревног дрвета.
Мерење код вас кући.
065/501-56-51. (246600)

ПРОДАЈЕМ рено клио
2007, регистрован.
061/353-00-77. (247353)

ТРАКТОР 558, у добром
стању, мало радио.
063/823-29-61. (247204)

ФИЈАТ стило караван 1.6,
2003, на име. 064/593-6486. (247356)

МОТОКУЛТИВАТОР, 50
евра, ИМТ, са опремом,
договор. (247301)

АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде
и гелендери, АЛУ и ПВЦ
столарија. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (246754)

ОПЕЛ мерива 1.4, 2006, на
име. 062/556-585. (247356)

МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ
506, договор.
064/267-28-20.

ГОЛФ 4, ТДИ, 2001, 3 В, на
име. 064/109-93-79,
(247356)
ТОМОС аутоматик, 1989.
годиште, трајно регистрован, одличан, 330 евра.
064/171-22-13. (247358)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007. годиште, 4.000 евра.
064/514-05-06. (247369)
ПЕЖО 307, SW, 1.6, бензин, панорама кров, 2004.
годиште, 3.000 евра.
064/514-05-06ч. (247396)
ОПЕЛ астра 500, кец, 2006.
годиште и пик-ап 2003, на
продају. 063/305-082.
(247380)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

ТВ половни, 37, 52, 72,
шпорет на дрва алфа.
066/348-975. (246993)
ЗАМРЗИВАЧ 210 л, вешмашина и половни делови
од веш-машина. Тел.
013/252-05-10, 063/70376-07. (247121)

РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.6000,
столови од 3.5000, кревети
од 11.900. „Стара Утва”,
060/600-14-52. (247055)
СТОЛАРСКА машина са
више операција, вреди погледати. 065/290-27-69.
(247065)
ПРОДАЈЕМ беко веш-машине, исправна. 013/331657, 064/495-77-59.
(247032)
ПРОДАЈЕМ орахово дрво,
нове даске, мини шпорет.
344-931. (247071)

ПРОДАЈЕМ саднице лимуна, са родом мандарине,
увезено из Грчке, лијандере. Фабричку нову металну
вагу. 063/278-519. (24712)

СЕРВИС телевизора, монитора, дигиталних рисивера,
даљинских. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463.
(247258)

КУПОПРОДАЈА

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (246307)
КУПУЈЕМ све врсте возила
до 3.000 евра.
065/809-11-83. (247312)

ПРОДАЈЕМ вибро плочу пм
100, хонда. 060/506-50-59.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ хеликоптер ls
60, монофазна, за кошуљице. 060/506-50-59. (СМС)

ПОЛОВАН тросед на извлачење, лежај еко-кожа,
5.000 динара. Л064/86625-83. (247152)

ПРОДАЈЕМ писаћи сто од
ораховог дрвета, повољно.
063/709-44-97. (247188)

ПРОДАЈЕМ гер машину за
АЛУ и ПВЦ столарију.
060/506-50-59. (СМС)
ПРОДАЈЕМ вибро летву
торнадо хонда 3 м.
060/506-50-59. (СМС)

ПРОДАЈЕМ машину за производњу папирних џакова,
купци и обука обезбеђени.
064/424-95-10. (247470)

ПРОДАЈЕМ дрвена врата,
200 х 100 цм, двокрилне
мердевине 1.5 и 2 м, дечји
креветац, трансформатор
220 на 110 в. 064/194-0387. (247158)

ПОНУДА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991.
(246307)
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ПРОДАЈЕМ угаљ сушени
вреоци. Звездан, 063/224435. (246974)

ПРЕКРУПАЧ/КРУЊАЧ, писаћи сто стари, врата улазна, собна. 064/139-04-48.
(247087)

НА ПРОДАЈУ ливадско сено 100 динара бала.
062/240-643. (246967)

АУТОГЕНЕ боце, комплет
север мотор, нов, брусилица велика.
013/348-453.
(247088)

КОМПЈУТЕРСКИ столови,
кауч, витрина, комода, столићи, грејалице, кухиња,
ходник. 065/353-07-57.
(246989)
КАЗАН за ракију 90 литара, дрљача четворокрилна,
плуг ИМТ 755, високи.
061/689-86-11. (246984)
ПРОДАЈЕМ хитно комоду,
ормариће, витрину, ПВЦ
сто, столице. 066/944-5582, Панчево. (247001)
ПРОДАЈЕМ тучане радијаторе, дечји креветић и
шпорет на чврсто гориво.
064/040-82-72. (247169)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи свих кв
и произвођача, достава,
монтажа, гаранција, повољно. 061/641-30-36.
ПРОДАЈЕМ полицу за књиге, ТВ, радни сто у екстра
стању и два орамра са витрином 1950/60 – орах, у
добром стању. 063/821-0241. (247136)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
Нова кухиња, 10.000 динара. 371-568, 063/773-4597. (247118)
ПРОДАЈЕМ слике С. Трумић, Б. Радовић, уља на
плату – рани радови.
063/289-336, 066/333-892.
(247106)

ДВА ЛАНЦА за снег – камионских точкова, гуме
дим. 365/80 R 20. 064/24590-07. (247223)
РАДКАПНЕ распарене за
више типова аутомобила.
064/245-90-07. (247223)
ШПОРЕТ пламен 850, Сл.
Пожега, на чврсто гориво.
061/657-57-60.
(247223)

ПРОДАЈЕМ муљачу за вино, грожђе, 250 евра, продајем машину за брушење
мермера, тераца, професионална. 063/853-92-07.
НА ПРОДАЈУ штенци златног ретривера. Тел.
066/358-201. (247246)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа,
повољно. 063/898-00-82.
(247262)
ПРОДАЈЕМ кухињу са десном судопером и пони бицикли. 064/898-45-18. (24)
ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење и машину за судове
канди. 063/892-08-35.
(247310)
РАДИ ЗАТВАРАЊА Second
hend радње продајем преостале разне ствари.
069/417-41-20. (247309)
ВЕШ-МАШИНУ аристон,
стару шест година, као нову, дигиталну, са гаранцијом. 013/361-361, 064/12268-05. (247357)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа,
годину дана гаранције.
065/339-44-48. (247364)
ПРОДАЈЕМ две фотеље у
добром стању. 064/224-1659. (247366)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи од 2 до 6 кв, достава, монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335-930.
(247364)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ ТА пећи свих величина, исправне, неисправне. 064/366-57-87,
335-930. (247364)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НОВА КУЋА у Панчеву, Тесла, 140 м2, П + 2, укњижено. 063/776-61-77.
(245475)
ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову. Тел. 062/415-359.
(246742)

САМОШ, продајем кућу од
цигли, 130 м2, 15 ари плаца. 065/600-23-84.
(247002)
НОВА МИСА, продајем кућу у завршним радовима,
брзо усељива. 064/221-3612. (247011)

НА ПРОДАЈУ: регал, француски лежај, ормани, угаона, кревети, сто и столица,
кухиња, комоде, витрине,
дечја соба, душеци и др.
064/155-38-13. (247387)
ПРОДАЈЕМ замрзивач,
веш-машину, телевизор 55
екран. 346-790, 064/12973-60. (247383)

КУПОПРОДАЈА

НА ПРОДАЈУ кућа у веома
добром стању, одмах усељива, са централним грејањем, климом... у Бан. Новом Селу, са помоћним
објектом у виду две просторије, велике терасе, затим
помоћним објектима у виду
пар затворених шупа, амбара. Иза свега тога постоји и башта. Контакт тел.
063/787-31-94 (СМС)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ фрижидере, замрзиваче, веш-машине,
старо гвожђе. 064/158-4410, 063/101-11-47.
(246813)

СТРЕЛИШТЕ, екстра локација, нова укровљена кућа,
155 м2 бруто, може завршетак исте по систему – кључ
у руке, по договору.
063/637-673. (247020)
ПРОДАЈЕМ 6 ари плаца на
Старом Тамишу, под воћем. 061/162-50-25.
(247024)
ПРОДАЈЕМ стару кућу са
плацем 30 ари у Банатском
Новом Селу. 063/863-8015. (247031)
КУЋА на продају у Старчеву. 062/388-111. (247041)

КУПУЈЕМ полован намештај, половне плинске боце, кухињске угаоне гарнитуре и остало. 066/900-7904. (246985)
КУПУЈЕМ значке, медаље,
ордење, новац, сатове, пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064481-1477. (246987)

ОМОЉИЦА, плац 11.5 ари
са гаражом, започетим
објектом, струја, вода.
064/260-05-34. (247040)
ПРОДАЈЕМ дворишни део
куће, сређен, ПВЦ столарија, изолација, шири центар,
22.500. 064/376-43-33.
(245973)

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг Мученика 18, и колица и креветац. Тел. 064/167-04-77.
(247050)

КУПУЈЕМ ТА пећ и мањи
фрижидер. 064/370-96-83.
(246946)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, добро плаћам. 061/641-30-36.
(247145)

КУЋА, Доситејева 8-а,
укњижено, 2 ара. 061/33331-19, 062/860-80-94,
063/277-025. (245828)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, машине, фрижидере и остало.
061/627-07-31. (247100)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи. 062/14849-94. (242762)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе славине,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине и остали метални отпад. 060/521-9340. (247269)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, шпорете,
фрижидере и све од метала. Златко, 063/196-54-56,
061/144-82-80. (247149)

ПРОДАЈЕМ њиву у Јабуци
(хитлерова), површина 72
ара. 062/143-94-45.
(246573)
ВИКЕНДИЦА/КУЋА на Девојачком бунару, 200 м са
асфалта, 60 м2, уредна,
власник. 063/161-95-55.
(246955)
ДВЕ одвојене стамбене јединице, гаража са каналом, повољно. 064/124-4815. (246978)

ХИТНО кућа, Долово, 15
ари, звати после 16 сати.
061/134-37-08. (2470669

ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, 17 м
фронт, улица, ширине 14
м. 069/213-97-37. (247090)
ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2,
Панчево, шири центар,
29.000, свакојаки договор.
064/902-28-80. (247089)
ПРОДАЈЕМ кућу, Старчево,
Радничка 59, фиксно 5.500
евра. Тел. 065/405-77-29,
Тања. (247091)
КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
енергетски пасош, укњижена, власник. 065/258-87-77.
(247094)
ТЕСЛА, кућа 65 м2, 1.8 ари
плац, 42.000. (238), „Тесла
некретнине, 064/668-89-15.
(247150)

ЦЕНТАР, на 2 ара за рушење, 32.000, стара Миса,
120 м2, 5,5 ари, 27.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(247206)
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ТЕСЛА, нова кућа 130 м ,
1.5 ари плац, 95.000. (238),
„Тесла некретнине,
064/668-89-15. (247150)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу у Војловици.
013/232-21-30, 063/162-5000. (247455)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
може и замена за стан, уз
доплату, позвати после 16
сати. Тел. 064/280-22-80.
(247205)
ПРОДАЈЕМ у Војловици кућу 120 м2 + дворишна кућа
85 м2, 8 ари плаца.
062/185-86-73.
ВОЈЛОВИЦА, 65 м2, 6 ари,
канализација, 16.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (247159)

ПРОДАЈЕМ плац. 063/11452-49. (247298)

КУЋА на продају, Качарево, добра локација, гаража
и плац од 6,8 ари. Цена договор. 064/436-65-46,
065/532-65-63, од 9 до 19
сати. (247306)

НА ПРОДАЈУ плац у Јабуци,
10 ари, стара кућа и друга
новије градње. Тел.
063/825-28-34. Цена
15.000. (247243)

КУЋА, Бања Врујци, 60 м2,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (247069)

КУЋА, Тесла, екстра локација за становање и приватни бизнис. 063/329-464,
066/001-050. (247255)

ПРОДАЈЕМ хитно плац на
Старом Тамишу. 060/71481-38. (247381)
НА ПРОДАЈУ њива 1.3 хектара, грађевинско земљиште, на улазу у Банатски
Брестовац, поред аутобуског стајалишта код игралишта. Тел. 063/161-13-11.
(247374)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ плац на Јабучком
путу, минимално 15 ари.
Тел. 065/334-17-26.
(246244)
ПОТРЕБНА кућа, шири
центар, плац најмање 3,5
ара. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
ПОТРЕБНА празна кућа са
двориштем на дужи период. 069/404-40-10.
(247316)

ПРОДАЈЕМ два хектара земље на Малом Наделу. Тел.
062/198-13-88. (247232)

ЦЕНТАР, кућа 100 м2, 2
ара, 69.000; 170 м2, 5 ари,
75.000. „Гоца”, 063/899-7700. (247070)

ПРОДАЈЕМ кућу, усељиву,
на Кудељарацу, на 9 ари
плаца. 064/040-82-72.
(247169)

ШИРИ центар, 3,2 ара,
32.000; 4.5 ара, 35.000; 6
ари 36.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (247070)

ТЕСЛА, 150 м2, 3 ара,
42.000, Топола 50 м2, 4
ара, 12.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (247171)

ПРОДАЈЕМ кућу на Старом
Тамишу, на плацу од 6 ари.
065/263-80-51. (247204)

ПРОДАЈЕМ две стамбене
јединице, 160 м2, спојене,
помоћне објекте на плацу
5,40 ари, 1/1. Панчево,
Цара Душана бр. 64. Тел.
013/342-585, 064/119-6563. (247294)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 60
м2, 13,5 ари, 26.500. „Мустанг”, 064/151-18-93.
(247234)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ кућу
на Јабучком путу преко
Сервиса „Пивашевић”.
065/219-14-22, 060/348-1988. (247068)

УЖИ ЦЕНТАР, 130 м2, 8
ари, 95.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247120)

ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Новом Селу, Ослобођења 55, са 12,50 ари плаца. 25.000 евра. 069/744245. (247277)

ПРОДАЈА плацева, укњижени, Пелистерска.
063/894-88-11. (247311)

ПОВОЉНО продајем плац
на Караули. Тел. 062/19813-88. (247232)

ФАРМА за тов пилића, са
викендицом, викенд насеље
Долово. 063/760-49-87.
(247075)

КУЋА у Жарка Зрењанина,
90 м2, 4 ара, 42.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (247273)

ПРОДАЈЕМ воћњак на Кудељарском насипу, 18 ари.
063/472-669. (247230)

ПРОДАЈЕМ плац 4.5 ара у
Пелистерској улици са легализованим објектом и
усељиву кућу у Војловици
на 5,5 ари плаца. Тел.
064/266-84-91. (247063)

НОВА МИСА, кућа 160 м2,
подрум и гаража 160.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50.(247138)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ Војловица, кућа или стан у
дворишту, 60 + 50 м2 и гарсоњера 16,44.
061/174-34-98.
(246991)

МАЊА хала на 5 ари, зидана, могућност трансформације у кућу. 069/213-97-37.
(247090)

КУЋА на продају, од чврстог материјала, отцепљен
плац, можете погледати.
062/967-66-45. (247146)

СТРЕЛИШТЕ, плац 68 ари,
ширине 28 метара, дозвољена градња, добра локација. 063/369-846.
(246983)

ПРОДАЈЕМ кућу у строгом
центру, 7 ари плац.
064/271-56-61. (246991)

БАРАКА на 8 ари, има воду, струју и канализацију.
069/213-97-37. (247090)

НОВА МИСА, кућа 160 м2,
1,25 ари, 62.000. (238),
„Тесла некретнине,
064/668-89-15. (247150)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица, најлепше место, асфалт, вода, струја, повољно. 063/832-50-97.
(245667)

КУЋА, 70 м2, Поњавица,
Омољица, Бели брег, 17
ари, усељиво. 064/384-4840. (246205)

КУЋА, гаража, воћњак, пољопривредно земљиште, 20
ари, Пелистерска 18-е.
064/866-22-98. (247112)

САМОШ, кућа 80 м2, 8 ари,
8.000. (238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(247150)

КУЋА комплетно сређена
са два стана, ЕГ, плац, 1/1.
061/224-47-97. (243167)

ВИКЕНДИЦА код Девојачког бунара, 200 м од центра, легализована. 061/20630-46. (246217)

КУПУЈЕМ медаље, ордење,
пенкала, сатове, старе паре, разни алат. 064/867-4811. (247122)

marketing@pancevac-online.rs

МАРГИТА, почетак, 100 м2,
1.5 ари, без улагања, усељива, 70.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (247159)
СКРОБАРА, започета кућа,
плац 78 ари, до пута,
13.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.

ШИРИ ЦЕНТАР, 170 м2, 3
ара, 65.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247120)

ПРОДАЈЕМ један хектар
земље у селу Јабука код
Панчева, 200 метара од села. 066/511-58-30.
(247182)

УЖИ ЦЕНТАР, 130 м2, 5
асри, 66.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247120)

ПРОДАЈЕМ плац у Баранди. 062/157-50-03.
(247201)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
могуће становање, а и друге намене, 110 м2, 3 ара.
064/387-84-70. (247244)
ВОЈЛОВИЦА, приземна,
139 м2 + локал 30 м2, на
7,29 ари, 31.000 евра.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (247254)
КУДЕЉАРСКИ насип, Преспанска, 88 м2, трособна на
4.8 ари, 35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(247254)
СТРЕЛИШТЕ, 180 м2, три
стамбене целине, на 2,25
ари, 59.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(247254)
СТРЕЛИШТЕ, 200 м2, три
стамбене целине на 3,38
ари, 60.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(247254)
ПРОДАЈЕМ кућу, Стара
Миса. 069/223-24-25.
(247226)

ПРОДАЈЕМ најлепше куће
у Панчеву и околини. „Весна 2”, 066/937-00-13.
(4729)
КУЋА на продају са 10 ари
плаца, Горњи град.
064/133-32-02. (247332)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
плац 3,8 ари, Максима Горког. 063/301-360. (247342)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 56 м2, реновиран.
064/173-85-17. (246712)

УСЕЉИВА кућа, Банатско
Ново Село, 100 м2, на 6 ари
плаца. 062/398-458.
(247314)

МЕЊАМ стан 56 м2 + тераса, VII спрат, на Стрелишту, за већи на Содари, ниже спратности, уз моју доплату. 062/885-43-20.
(246768)

ГРАЂЕВИНСКИХ 50 ари,
северна зона, асфалт, струја, вода, 8.000. 063/894-8423. (247346)

КОД америчке продајем
двособан сређен стан, у
Самачком гарсоњеру.
062/361-676. (246989)

Петак, 8. септембар 2017.

ОГЛАСИ
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
65 м2, топла вода, ЦГ, II
спрат, Војвођански булевар, Панчево, Котеж 2,
45.000 евра. Тел. 063/19482-14. (246665)

ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан, 58 м2, IV спрат, ПВЦ,
ТА, 24.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (247281)
ЦЕНТАР, двособан, 51 м2,
ВПР, ПВЦ, ТА, 31.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (247281)
КОТЕЖ 1, једноипособан,
46 м2, IV, ЦГ, 25.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (247281)

СОДАРА, 37 м2, Цг, VII, два
лифта, 25.500. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247120)

СОДАРА, једнособан, 35
м2, VI, ЦГ, 22.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (247281)

СТРЕЛИШТЕ, 72 м2, ЦГ, V,
Вељка Петровића, 41.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (247120)
ЦЕНТАР, једнособан , 38
м2, нов, грејање, приземље,
власник, 30.000. 066/200514. (247107)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
реновиран, одмах усељив,
28.000 евра. 301-165.
(246682)

ЦЕНТАР, двособан, 52 м2,
II, новији, етажно, 35.000,
власник. 066/200-514.
(247107)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 44
м2, ТА, II, Стрелиште,
18.500,069/304-78-85,
063/334-751. (246977)
ПРОДАЈА стана, приземље,
све ново, центар или замена за кућу. 344-931.
(147071)

ЈЕДНОСОБАН, нов, 20.000
евра, договор, нова Миса.
Власник. 063/304-222. (24)

ТЕСЛА, 55 м2, двособан,
хитно, 26.000; 64 м2, трособан, 38.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (247070)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, 55 м2, Стари Тамиш,
14.500 евра. 060/067-7333. (247284)

КОТЕЖ 2, троипособан, 83
м2, VI, 49.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (247150)
ТЕСЛА, троипособан, 79
м2, II, ТА, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (247150)
ТЕСЛА, двоипособан, 70
м2, 43.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (247150)
ТЕСЛА, једнособан, 40 м2,
ВПР, 24.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (247150)
НА ПРОДАЈУ сређен двособан стан, Котеж 1.
062/182-14-51.

КОТЕЖ, 60 м2, двособан,
33.000; 80 м2, трособан
49.500. „Гоца”, 063/899-7700. (247070)
СОДАРА, 57 м2, двособан,
29.000; 74 м2, троипособан,
40.000. „Гоца”, 063/899-7700. (247070)
МИСА, 38 м2, једноипособан, 16.500, 68 м2, трособан, 32.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (247070)
КОТЕЖ 1, 52 м2, двособан,
реновиран, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (247070)

ТЕСЛА, двоипособан, ВП,
ЦГ, сређен + гаража,
45.000; двособан за сређивање, I, ЦГ, 31.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (247206)
КОТЕЖ 1, 1.0, 43 м2, ЦГ,
26.000 евра; центар 3.0, 90
м2, ЦГ, 55.000 евра. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(247093)
СОДАРА, 1.0, 28 м2, ЦГ,
20.000 евра, плац у граду,
2,25 ари, 27.000 евра.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(247093)

ШИРИ центар, гарсоњера,
18 м2, 13.000; 25 м2, једнособан, 17.500.„Гоца”,
063/899-77-00.( 247070)
ПРОДАЈЕМ стан на Старом
Тамишу, са спратом, усељива. 061/162-50-25.
(247024)
НОВА МИСА, стан 85 м2,
продајем. 063/272-594,
063/225-928. (247023)

ТРОСОБАН, 83 м2, две
одвојене спаваће собе, сређен. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.(247138)

СТРОГИ центар, 50 м2, V,
комплетно реновиран,
33.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(247171)

СОДАРА, 56 м2, ЦГ, VI, усељив, није задњи, лифт.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (247120)

КОТЕЖ 2, двособан, приземље, 58 м2, ЦГ, 30.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(247281)

СОДАРА, 75 м2, ЦГ, II, усељив, два лифта, две терасењ, 40.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247120)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 39
м2, приземље, ЦГ, 19.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (247159)

ПЕПЕЉАРЕ, двоипособан,
58 м2, ЕГ, приземље,
22.000. (069), „Стан плус”,
063/771-75-96. (247186)
ХИТНО, повољно продајем
стан у центру, 60 м2, повољно за пословни простор, становање. 064/92753-03, 927-53-03. (247193)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, II, ТА, 27.000, једнособан, 22.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (247171)
КОТЕЖ 2, двособан, 54 м2,
II, сређен, 32.000; трособан, 39.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(247171)

СТРОГИ центар, гарсоњера, 27 м2, ВП, идеално за
канцеларију, 18.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(247230)
СТРЕЛИШТЕ, леп двособан, 53 м2, IV, 21.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (247257)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2,
лифт, ЦГ, 34.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(247254)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан
на Котежу 2, за Теслу, стан
је 40 м2, једноипособан.
Тел. 060/180-19-85.
(247271)

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, двоипособан, I, TA, за сређивање, 31.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (247206)
ЗЕЛЕНГОРА, комплетно реновиран, приземље, 27.000;
II, 38 м2, 23.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (247206)
КОТЕЖ 2, 67 м2, III, изворно 41.000, приземље, 58 м2,
30.000. „Лајф”, 061/66291-48. (247206)
СОДАРА, одлична зграда,
III, ЦГ, 83 м2, изворно
42.000; исти сређен, I, са
гаражом 50.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (247206)
СОДАРА, војне, двоипособан, V, лифт, са погледом
на Тамиш, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (247206)
ЦЕНТАР дуплекс 136 м2,
90.000, нов двособан,
42.000 и трособан, 90 м2,
69.000. „Лајф”, 061/66291-48. (247206)

ПРОДАЈЕМ стан 68 м2, у
строгом центру града, без
посредника. Тел. 064/51125-10. (247176)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан 61 м2, гаража, башта,
укњижен, 17.500. 061/14782-23. (247178)

ПРОДАЈЕМ стан у Стрелишту 54 м2 са гаражом, ТА +
чврсто гориво. Тел.
064/212-74-03.
ПРОДАЈЕМ два трособна
дуплекса, завршна фаза изградње. Тел. 013/341-789.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52
м2, VI, ЦГ, уредан, 24.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (247230)

ШИРИ ЦЕНТАР, одличан
двособан, 53 м2, ВП, терасе, 33.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (247257)
КОД РОДИЋА, стан 22 м2,
дворишни, 8.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(247257)
ТЕСЛА, трособан, 65 м2, I,
двориште, 60 м2, тавански
простор, 40.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(247254)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 42 м2, ТА, 18.000; двособан, 53 м2, 21.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(247254)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1, 28
м2, 21.000, ЦГ, усељива одмах. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(247165)
ТЕСЛА, нов двособан, 50
м2, I, 850 евра/квадрат.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (247171)

ТЕСЛА, трособан, IV, реновиран, цена по виђењу.
063/827-58-58. (247042)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65
м2, IV, лифт, ЦГ, 33.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (247159)

ШИРИ центар170 м2, 3 ара,
65.000.

КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
ЦГ, IV, 27.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750.(247138)

КОТЕЖ 2, двособан, 62 м2,
III, 34.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.(247138)

ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
43.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(247159)

ДВОСОБАН, Котеж 2, 57
м2, тераса, 30.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (247165)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
две терасе, АЛУ, ЕГ, кухиња, повољно. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(247165)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV,
ЦГ, 16.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.(247138)

СОДАРА, војне зграде, двоипособан, ПР, сређен,
33.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(247159)

ЈЕДНОСОБАН, реновиран,
I спрат, Д. Град, 22.5000
евра, за већи. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (247165)

ДВОСОБАН, Тесла, 52 м2,
тераса, 27.000. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (247165)

СТРЕЛИШТЕ, 47 м2, двособан, 22.500; 58 м2, двоипособан, 29.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (247070)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан
32 м2 + тераса, V, лифт, ЦГ,
20.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(247159)

ДВОСОБНИ, 55 м2, Стрелиште, 26.000; Котеж, 28.000;
Тесла, 30.000.(324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2, Стрелиште, 21.000; Котеж,
23.000; центар, 15.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (246735)
СТРОГИ центар, двоипособан, ЦГ, 4/5, одмах усељив,
повољно. 061/324-40-85.
(247184)

КОТЕЖ 1, 42 м2, три собе,
реновиран, усељив, 29.000.
063/808-95-53. (247274)
ГОРЊИ ГРАД, четворособан, новија градња, 84 м2,
III, ЦГ на гас, потпуно
опремљен, гаража, 56.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (247273)
КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22
м2, IV, ЦГ, лифт, усељива,
16.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/234-36-01.
(247273)
ЦЕНТАР, трособан, 68 м2,
III, ЦГ, усељив, 50.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (247273)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
43 м2, 23.000; двоипособан,
65 м2, 39.000.(097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(247254)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
IV, ЦГ, усељив, 30.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (247273)

МАРГИТА, двособан, 42 м2,
TA, приземље, двориште,
22.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (247254)

ТЕСЛА, трособан, 67 м2, II,
TA, 37.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(247273)

МИСА, двособан, први
спрат, 46 м2, 24.500. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(247254)

КОТЕЖ 2, 63 м2, двособан,
III, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (247273)

КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2,
ВП, уредан, 30.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(247230)
ТЕСЛА, двособан, претворен у двоипособан, ВП, ЦГ,
59 м2, две терасе, 33.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(247230)
КОТЕЖ 1, ниско приземље,
ЦГ, 37 м2, 18.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(247230)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан, две собе,
58 м2, Котеж 2, укњижен,
власник, 30.000 евра.
064/068-39-54. (247288)

СТРЕЛИШТЕ, 74 м2, трособан, II, ЦГ, 43.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (247273)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, новоградња,
103 м2, 76.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (247348)
СТРЕЛИШТЕ, центар, 60
м2, I, 34.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(247348)

7. ЈУЛА, 44 м2, једноипособан, сређен, II, ТА, 24.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (247273)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 39 м2, ЦГ, Стрелиште.
063/803-05-69. (247370)

СТРОГИ центар, салонски,
гарсоњера, 27 м2, ВПР, ТА,
18.500. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (247231)

МИСА, поткровље, 100 м2,
укњижено, сива фаза са
свим прикључцима.
065/333-55-25. (247368)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, II, ТА, 27.000. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(247231)

ТЕСЛА, двоипособан, новоградња, усељив, гас, тераса, остава, поткровље.
069/822-48-24. (247372)

СОДАРА, двособан, 52 м2,
сређен, III, ТА, 29.000.
(49), „Мустанг”, 064/15118-93. (247231)
МИСА, новији, 34 м2, тераса, II, укњижен, 20.000.
(49), „Мустанг”, 064/15118-93. (247231)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
90 м2, три спаваће собе,
дневна соба, трпезарија,
два мокра чвора, два шпајза, две терасе, реновиран.
063/238-454. (247293)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли. 062/960-8246. (247307)

ТЕСЛА, дуплекс, новоградња, тераса, двостран, паркинг место, ЦГ, од инвеститора. 069/822-48-24.
(247372)
КУЋА/СТАН, Патријарха
Чарнојевића, два паркинга,
гас, 100 м2. 069/822-48-24.
(247372)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, новоградња, поткровље, 50 м2. 069/822-48-24.
(247372)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 24
м2, са подрумом, у центру
града. Тел. 061/517-76-88.
(247338)
НА ПРОДАЈУ гарсоњера,
36 м2, центар града, Штросмајерова улица, легализован, укњижен. 060/025-5205. (247351)

ГЕОРГИ ДИМИТРОВА, двоипособан, 63 м2, V, ЦГ,
39.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(247231)
ХИТНО на продају стан,
повољан, нова градња, 130
м2, са гаражом, шиваћа машина профи, пулт и канцеларијски сто. 063/359-314,
062/185-86-74. (247096)

ТЕСЛА, двособан стан, I
спрат, ЦГ, тераса, подрум.
062/112-32-80. (247331)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, 43 м2. 069/129-19-87.
(247347)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, ВПР,
ТА, 24.000. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (247348)

ХИТНО, Стрелиште, нов 54
м2, укњижен, трособан,
клима, ПВЦ, паркинг,
27.000 евра. 062/269-566.
(247385)
ТЕСЛА, трособан, нижа
спратност, ЦГ, 42.000; једнособан, 21.000, сређен.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(4729)
СТРЕЛИШЕ, Стрелиште, V,
31.000; Стрелиште, I,
22.000. „Весна 2”, 066/93700-13. (4729)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан стан,
без посредника. Центар,
Котеж 1, Тесла, Содара.
063/873-03-60.
(245772)
АГЕНЦИЈА „Тесла некретнине”, потребни станови
свих структура.
064/668-89-15.
(247150)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање,
исплата одмах.
064/206-55-74.
(247154)

marketing@pancevac-online.rs

ПОТРЕБНЕ некретнине,
Панчево, Београд – за познате купце. (069), „Стан
плус”, 063/771-75-96.
(247186)
КУПУЈЕМ станове и куће
свих структура, брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68. (247254)
КУПУЈЕМО станове, кеш
исплата. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (247348)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ станове, Д. Туцовића, близу Преображењске цркве, Маргита.
063/313-005. (СМС)
Издајем мању кућу у Горњем граду. 060/057-69-19.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ трособан стан на
Миси. 060/087-84-75.
(245938)
ИЗДАЈЕМ комплетно опремљен двособан стан – клима, кабловска, рачуни урачунати у кирију. 063/693944, 063/693-291. (ф)
ИЗДАЈЕМ ненамештене нове станове као стамбени
или пословни објекат у
строгом центру града, 55
м2 и 38 м2. 063/693-944,
063/693-291. (ф)
ИЗДАЈЕМ стан. Тел.
063/866-78-03, после 17
сати. (246250)

ИЗДАЈЕ се полунамештен
стан 49 м2, са ТА пећи и
интернетом. Самцима.
063/275-514 (247092)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан на Тесли, парно грејање. 064/393-14-75
(247140)
ИЗДАЈЕМ двособан потпуно намештен стан у центру.
062/644-925 (247192)

ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан, строги центар, трећи спрат, централно грејање, телефон, кабловска, интернет.
063/190-71-45 (247187)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештену, ЦГ, Тесла. Двособан, ТА, Зеленгора, намештен. 064/137-63-19
(4728)

ИЗДАЈЕМ стан на Содари
од 56 м2. 063/861-42-91
(247000)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
ученици са употребом кухиње и купатила, Котеж 2.
318-321, 064/908-02-94
(246997)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
екстра локација, Котеж 2.
064/425-36-00 (247004)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
двособну кућу са двориштем. 061/321-70-83.
(246892)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, 27 м2,
празну, Котеж 2, депозит.
063/868-98-32. (246639)
ИЗДАЈЕМ реновиран празан стан у центру, III спрат,
ТА. 064/356-71-96.
(246703)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
од 45 м2, полунамештен, на
Стрелишту. Тел. 345-709.
(246565/р)
ЦЕНТАР, двособан, дворишни стан, 55 м2, ненамештен, код Максија.
064/143-91-40.
(246765)
ИЗДАЈЕМ стан у центру, 64
м2, ЦГ, празан.
062/131-59-93.
(246945)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Котежу 2. Тел. 063/748-59-93.
((246947)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, 120 евра.
064/086-20-51. (246951)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру и потребан стан без грејања на
дуже. 063/617-421 (24712)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на новој Миси.
063/839-56-81 (247117)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01
(247110)
ИЗДАЈЕМ стан 74 м2, Котеж 2, други спрат.
060/488-38-15 (247108)
ИЗДАЈЕ се стан, већи, полунамештен, нова Миса.
063/865-80-77 (247151)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
самцу, са употребом кухиње и купатила. 013/321-408
(247167)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 53
м2, IV спрат, Краља Милана Обреновића 12, празан.
063/804-03-44 (247194)
НАМЕШТЕН једнособан +
једноипособан, новоградња, двориште, 80 евра, код
Хотела „Тамиш”. 064/12248-07 (247191)
У САМАЧКОМ издајем намештену гарсоњеру, 80
евра. 065/353-07-57
(246989)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
комплетно намештен, строги центар, са градским грејањем. 064/489-00-59
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, I, ЦГ, клима, одмах
усељив, намештен.
065/898-76-12. (247212)
ИЗДАЈЕМ стан 43 м2, у улици Иве Курјачког 70б, на
трећем спрату, потпуно намештен. 065/205-10-52.
(247240)
СТАН четворособан, у кући, грејање, гаража, магацин, лепо, мирно, Котеж.
061/225-16-43
(247282)
ИЗДАЈЕМ дворишни, двособан стан са баштом, посебан улаз, Главни пут у
Старчеву 65, летњиковац,
базен, шупа, повољно. Жалац Иван 064/058-59-96
(246981)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. 063/199-24-05
(246990)
ИЗДАЈЕМ кућу у центру,
100 м2, са двориштем, сређена, 350 евра.
062/504-504 (247070)

ИЗДАЈЕМ велики намештен
једнособан стан на Стрелишту, ТА, кабловска, интернет. 061/202-29-69
(247043)
ИЗДАЈЕМ на дуже, за две
особе, намештен двособан
стан, центар, приземље,
паркинг, телефон, грејање,
интерфон, клима. Плаћање
месечно плус депозит.
064/199-20-18 (247053)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
064/238-07-27, 064/35785-83 (247074)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Котежу 1, повољно.
064/115-92-79 (247080)
ИЗДАЈЕМ собу. Употреба
кухиње и купатила, Тесла.
064/316-60-40 (247083)
ИЗДАЈЕМ трособан, намештен стан, Котеж 1, ЦГ,
100 евра плус депозит.
064/264-00-95 (247078)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан у центру,
ЦГ, са калориметром.
063/691-169. (247295)
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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 целу етажу, нова
Миса. 064/019-64-00.
(247302)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, на Котежу 2, на дужи период. 066/342-242.
(247320)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
нова Миса. 060/163-88-58.
(247329)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, први спрат, ЦГ,
на Стрелишту. Тел.
065/315-15-55. (247336)
ИЗДАЈЕМ у новој кући већу
собу са кухињом и трпезаријом. 064/130-36-02.
(247345)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, празан, гарсоњеру намештену, самцу, центар.
061/131-79-04. (247360)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен на Котежу 2. 063/498981. (247161)
ИЗДАЈЕМ намештен стан са
ЦГ, самици или самици или
ученици. Тел. 378-093.
247375)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ/МЕЊАМ или
продајем салон намештаја.
Лава Толстоја 6, Панчево.
063/212-882. (247223)
ЛОКАЛ за издавање, Стрелиште, 17 м2. Тел. 063/478480. (245-750)
ИЗДАЈЕМ два локала, Јабучки пут, 170 м2 и 70 м2.
063/759-12-47. (245301)
ИЗДАЈЕМ локал, центар,
близу „Максија”, 43 м2, излог, два улаза. 063/892-6731. (246765)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, 18 м2, први спрат,
„Трубач”. 063/856-74-02.
(246979)
ИЗДАЈЕМ локал. 062/85248-50. (246982)
ТАМИШ КАПИЈА, издајем
локал 45 м2, три гаражна
места, ново. Тел. 060/15287-70. (и)
СТРЕЛИШТЕ, центар, издајем локал, метални шалони,
нов, 16 м2. 065/966-66-61.

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2 у
Улици Жарка Зрењанина на
самој раскрсници код Турске главе, Одлична локација. Тел. 065/543-15-15,
064/133-53-32. (247114/15)
ИЗДАЈЕМ два нова локала
у центру, једна опремљен
салон лепоте. 063/734-8231. (247098)
ИЗДАЈЕМ локал 21 м2, близина пијаце, Лава Толстоја.
333-058. (247095)
ИЗДАЈЕМ локал 88 м2, 120
евра, Семберијска 2, Панчево. Тело. 370-333,
065/413-52-55. (247168)
ПРОДАЈЕМ пословни објекат у центру 500 м2 и 1.650
м2. 060/312-90-00.
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, излог до улице, центар.
063/314-803. (247235)

2

ИЗДАЈЕМ локал 26 м , Ул.
Браће Јовановић 63/а, Тел.
064163-02-18.
(247022)
ИЗДАЈЕМ локал од 15 м2, у
Његошевој 2, преко пута
„Хедониста”. Тел. 064/18487-50. (247029)
ИЗДАЈЕМ локал од 26 м2,
Немањина 8. Тел. 064/18487-50. (247029)

ЛОКАЛ 50 м2, Миса, намењен за радњу, може мањи
магацински простор и мања производна делатност.
Све по договору.
063/871-80-48.
(247131)
МАГАЦИН 120 м2 + двориште, сва инфраструктура,
велики паркинг.
061/139-28-10.
(247119)

ПРОДАЈЕ се локал у центру, Змај јовина, 16 м2,
16.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(2472739
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
160 м2, угоститељство и
друге делатности, бивши
„Распућин”. 063/436-778.
(247270)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, у
центру. 063/882-23-77.
(247267)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, Лава
Толстоја 5. 063/194-81-95.
(247834)
ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ салон, нов, комплетно
сређен, Тесла, 200 евра.
064/514-05-06. (247369)
ИЗДАЈЕМ локал код Зелене
пијаце и три школе.
060/351-03-56. (247354)

ПОСАО
ПОНУДА

АУТО-СЕРВИСУ „Станковић” потребан механичар.
061/637-72-06 i 065/55167-45. (СМС)

ПАНЧЕВАЦ

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на индустријским машинама.Тел. 062/872-05-24
(СМС)
ПОТРЕБНА радница на Зеленој пијаци. Тел. 063/354337 (СМС)
ТРАЖИМ возача Ц и Е категорије. 063/666-755.
(СМС)
ФИРМИ ДОО „Тријера” потребан оператер на CNC
глодалици, може и без искуства. О условима договор
на самом разговору за посао. Контакт 060/348-9279. (ф)
ПОТРЕБНИ возачи са Б или
Ц категоријом, са искуством, за рад у дистрибуцији пића Weifert. 063/494512, 062/446-285. (245788)

ПОТРЕБНИ диспечери
транспорта са одличним
познавањем енглеског језика и рада на рачунару.
Пријаве слати на
dispatchertransporta
@gmail.com (245726)
ПОТРЕБНИ кувари са искуством. 061/277-48-03,
„Magnolija lux” Панчево.
(и)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне
раднице за рад за роштиљем и у кухињи. Локал у
Браће Јовановић. 063/89755-04.
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне
раднице за рад за роштиљем. Локал у центру.
063/834-88-10.

АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић”
потребни радници и ученици. 013/344-011, 063/372231. (246308)
ПОТРЕБНИ радници за израду и уградњу ПВЦ и АЛУ
столарије. 063/254-155.
(246953)
ПОТРЕБНА девојка за рад
Caffe „Petica, код Аутобуске станице. 064/997-7909. (247025)
ПРЕДУЗЕЋЕ „Wordtrade”
прима у радни однос радника са знањем рада на рачунару, програмски пакет
officce, знањем енглеског
језика и интернет маркетинга. Пријаве слати на тел.
063/878-40-52, сваког дана
од 18 до 21 сат.
(247030)

Петак, 8. септембар 2017.

ПОСАО
ПОНУДА

ЧАСОВИ немачког и енглеског за све узрасте. Превођење текстова. Тел.
064/486-05-98. (247061)
ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер, пријава одмах.
065/610-82-64. (247057)
ПОТРЕБНА радница у продаји за ресторан „Пилећи
дућан”. 013/377-230,
064/643-41-22. (247084)
ПОТРЕБНЕ раднице за шивење на индустријским машинама, услови одлични.
СЗТР „Mimitex”. Тел.
064/062-22-79. (247077)

ПОТРЕБНА помоћна радница у пекари са искуством
рада са тестом. 063/242029. (247190)
POCO LOCO ресторану потребни кувари, помоћно
особље и чекери. 064/87403-01. (247197)
FAST FООD грил „Бум”
(код кеве) потребна жена
за рад на роштиљу.
064/323-92-77. (247197)
ПОТРЕБАН конобар за рад
у наргила бару „Сахара”.
064/272-11-14. (247211)
ПОТРЕБНА радница у пекари у продаји.
064/122-21-56. (247198)
ПОТРЕБНИ возачи Б категорије за превоз пецива,
пут обезбеђен.
060/864-07-71.
(247225)
ОБЈЕКТУ за смештај потребна спремачица, до 40
година старости.
060/043-52-98.

ПОТРЕБНА конобарица за
рад у пицерији. 065/51213-91. (247088)

ПОТРЕБАН радник за рад у
киоску, у центру града.
064/149-99-73. (247240)

ПОТРЕБНА радница за рад
на индустријским шиваћим
машинама. 066/318-324.
(247097)

ПОТРЕБНА куварица са искуством. Плата по договору. Тел. 068/420-49-20.
(247238)

ПРЕХРМАБЕНОЈ продавници потребан радник старости до 45 година. Возачка Б
категорије, ССС, уредност,
комуникативност. Биографије са сликом слати на
адресу: Дунавска 4/25,
Панчево – за конкурс.
(247113)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ „Дача”
потребна радник са искуством, могућност добре зараде. Тел. 063/508-090.
(247241)

ПОТРЕБАН радник у пиљари са знањем рада на каси,
Б категоријом са искуством вожње комбија.
063/862-11-47. (247159)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице и возач. Доћи
лично после 17 сати.
ПОТРЕБНЕ раднице за киоск Hot doga у Авив парку.
064231-59-39.
(247177)

ПОТРЕБАН радник за вулканизерску радњу у Старчеву. Контакт тел.
064/888-61-12. (247286)
ПОТРЕБАН пекар или радница за пекару. 063/307782. (247289)
ПОТРЕБНА радница за пекару. 063/130-75-40.
(247289)
ПЕКАРИ потребна радница
из Панчева, за печење и
продају. Звати од 12 до 16
сати на тел. 063/835-08-48.
(247367)

ОГЛАСИ

САЛОНУ намештаја „Home
art” потребан радник за
транспорт и монтажу робе.
Доћи лично у суботу, 9.
септембра 2017, између 8 и
11 сати, на адресу: Војводе
Петра Бојовића 12.
(247291)
CAFFE-u CRUISER потребни конобари/ице са знањем
и искуством за стални радни однос. 064/136-00-27.
(2473878)
ПОТРЕБНИ вредни људи за
посао монтера скеле. Звати
од 8 до 14 радним данима.
013/633-560. (247299)
ПОТРЕБНА радница у прехрани, са искуством.
060/661-11-07. (242319)
ПОТРЕБНИ физички радници. Тел. 064/949-92-72.
(247350)
ПОТРЕБНИ радници у локалу брзе хране „Код Тому
Лесковчанина”. Тел.
069/900-50-08. (247371)
ПОТРЕБНИ радници за рад
у књиговезници, пријаве од
9 до 12 сати радним данима. 063/861-42-84.
(247362)
ПОТРЕБНА радница за кување кафе на бувљаку.
064/973-60-66. (247366)
УР „Маринера” потребни
радници за кухињу и роштиљ мајстори. 069/82248-23.
ПОТРЕБНИ кувари и куварице и радници за месару.
063/470-009. (247376)
ПОТРЕБНА продавачица.
060/300-93-09, 063/550166. (247382)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Ковачице. 060/066-08-60.
(СМС)

19

marketing@pancevac-online.rs

ЧУВАЊЕ деце професионално и одговорно. Учитељица. 060/057-69-19.
(СМС)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(246004)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Панчево, машински сечемо влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13. (243955)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабина, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (246610)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369846. (246983)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем/поправљам. 063/88225-09. (246858)
ШЉУНАК, песак, сејанац
од 1 до 5 м³, одвоз шута са
утоваром, рушење.
063/771-55-44. (246597)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, бетонирање, пресецање влаге, стиропор фасаде, кречење, повољно. 063/86580-49. (246587)
АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде
и гелендери, АЛУ и ПВЦ
столарија. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (246754)

ТВ и сателитска антена,
монтажа, дигитализација,
вашег ТВ-а, антена плус и
IPTV. 064/866-20-70.
(247015)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, монтажа
нових цеви, монтажа санитарије, одгушења.
062/382-394. (247049)

ЧАСОВЕ немачког дајем
повољно ученицима.
066/425-193. (246971)

ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтажа бојлера, шпорета,
грејача. Слободан.
063/865-80-74.
(247060)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци),
искусна дипломирана професорка математике. Повољно, центар. 343-370.
(246992)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
радијатора, лепљење тапета, тражи посао. 064/17403-23, 065/523-07-49.
(247038)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око прозора. Комплетне адаптације. 063/893-39-94. (247067)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, демит фасаде, повољно, пензионерима попуст.
061/626-54-06. (247072)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (247027)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СВЕ што се поквари ваш домар поправи. Завршни радови у грађевинарству:
струја, вода, молерај.
065/334-31-75, 061/614-8832. (247019)
ПЕЧЕМ услужно ракију, казан 200 литара, моја вода,
струја, дрва. 063/816-26-89.
(247021)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-2338. (247181)

ЦЕПАМ, уносим, слажем
дрва, уносим угаљ. 061/64130-36. (247145)

МАШИНСКО цепање дрва
без коришћења ваше струје.
Бранко - 064/000-61-59,
Бојан, 064/130-64-87.
(247192)

МАДЕРОТЕРАПЧИЈА, антицелулит масажа, први третман гратис. 060/650-51-20.
(247141)

ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ и АЛУ столарију,
сигурносна врата, венецијанери, комарници, ролетне,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (247145)

ЗАМЕНА поломљеног црепа, чишћење олука.
065/535-24-56. (247137)
РАДИМО рушења, ископе,
бетонирања, кошење, обараење дрвећа, итд. .
060/035-47-40. (247130)
РУШЕЊЕ кућа, шупа, бетона, бетонирања, одношење
непотребних ствари, обарање стабала. 064/122-69-78.
(247130)

ВРШИМ услуге чишћења
подрума, станова, селидбе,
по најповољнијим ценама.
061/625-64-64. (247202)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (247200)
ДУБИНСКО прање тепиха и
мебла. 302-820, 064/12963-79. (247233)
СВЕ врсте физикалија, утовар-истовар, селидбе, рушења, копање, сечење дрва,
кошење, чишћење и сви
слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (247250)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (247341)
ПРЕВОЗ ствари комбијем –
061/616-27-87, или пикапом 061/629-80-40.
(247341)
РАДИМО кровове, зидање,
бетонирање, фасаде, адаптације кућа, станова.
064/183-16-36, 062/894-3718. (247343)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли и инсталација. Мића, 064/31044-88. (247244)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита ствари, одношење непотребних ствари са радницима и без њих, 00-24 сата.
064/047-55-55.
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета. 064/341-79-60.
(247359)
НЕМАЧКИ, часови свим узрастима. Преводи, припреме полагања свих нивоа.
061/656-04-04, 352-892.
(247327)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (245359)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (246485)

ПРЕВОЗ пик-апом и комбијем, селидбе, утовар/истовар. Дејан, 061/626-14-50.
(247250)
КОШЕЊЕ траве, корова
тримером, косачицом, трактором, орем баште.
064/867-48-11. (247122)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке, преправке купатила,
славине, одгушење канализације одмах. 061/193-0009. (247118)
МЕЊАМ пелене, спремам
по кући. 061/660-31-84.
(247111)

АУТОПЕРИОНИЦА „Бибац”, антибакеријско и дезинфекционо прање тепиха.
Превоз бесплатан. 066/001050, 063/329-464.
СПРЕМАМ куће и станове,
ако вам треба позовите.
064/278-71-20. (247244)
ПЕДИКИР, урасли нокти,
курје очи, масажа релакс,
терапеутска, парцијална.
061/308-95-86. (24723)
ОДГОВОРНА и озбиљна жена чувала би ваше дете, водила, доводила из вртића.
Тел. 062/143-64-72.
(247236)
АНТИБАКТЕРИЈСКО и дезинфекционо дубинско прање намештаја у вашем стану. 066/001-050, 063/329464.

МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и нега
болесника. 063/737-59-60.
(247099)
ВРШИМ све врсте селидби,
чистим подруме, таване,
дворишта и остало.
061/627-07-31. (247100)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар. 013/353569, 066/405-336, 061/60394-94. (247088)
ЧИСТИМ шут, таване, подруме, рушим старе објекте,
повољно. Златко. 063/19654-56, 061/194-82-80.
(247149)
ВРШИМ селидбе у свим
правцима, са радницима,
тура 1.000 динара. Златко.
063/196-54-56, 061/194-8280. (247149)
КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-7880. (247153)
ЗИДАЊЕ, малтерисање и
бетонирање.
061/659-70-31.
(247174)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова.
064/866-25-76.
(247173)
ДОКТОР наука даје часове
из термодинамике и механике флуида. Тел. 063/89567-97. (247317)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације повољно. 060/52193-40. (247269)
КЕРАМИЧАР повољан и педантан и молер тражи посао. 061/203-70-87. (24733)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, повољно. 061/670-51-56.
(247386)

УСЛУГЕ

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)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(245793)
АУТОПЕРИОНИЦА „Бибац”, антибакеријско и дезинфекционо прање тепиха.
Превоз бесплатан. 066/001050, 063/329-464.

КОМБИ превоз робе, и селидбе, грађевински материјал, шут. Слободан.
064/348-00-08, 062/850-3658. (246554)
МОНТАЖА и сервис клима
уређаја, поправка беле технике. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16.
(246202)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(246995)
СЕРВИС телеивзора, ауторадија, ауто-кључева, ЦО 2
апарата, ремонт аку батерија. 063/800-01-96.
(247018)
АНТИБАКТЕРИЈСКО И
ДЕЗИНФЕКЦИОНО Дубинско прање намештаја у вашем стану.
066/001-050,
063/329-464.
(247018)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26. (24668)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у
граду, пензионерима екстра
попуст. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26. (246680)
ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песака, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368. (247052)

ЛИМАРСКИ радови, олуци,
окапнице, лајсне, кровопокривачки радови, санације
цурења, кровови, преправке, прављење нових, хидро,
термоизолације. Најјефтиније. 064/929-19-46.
НАТАША, прање тепиха,
дубинско прање намештаја,
аутомобила. 361-474,
060/361-47-41, 066/361474. (247059)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, најповољније у граду, проверите, пензионери
попуст. 061/141-38-02,
062/832-36-45. (247073)

DOO „PAN-LEDI”
Ритска бр. 14, Панчево

оглашава потребу за возачима
Потребни услови:
– возачка дозвола Ц и Е категорије
– положен ADR испит
– пожељно претходно радно искуство
Сви заинтересовани се могу јавити на телефон:
064/824-17-07

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

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

Савет родитеља Основне школе „Вук Стефановић Караџић” Старчево

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

о донетом решењу о неприступању изради студије
о процени утицаја на животну средину

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

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 30. 08. 2017. године, донео је
решење о неприступању изради студије о процени
утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција резервоара ФБ - 0805 у Блоку 8, у склопу РНП, на
к. п. бр. 3547 КО Војловица, носиоца пројекта НИС а.
д. Нови Сад из Новог Сада, Улица Народног фронта
бр. 12.
Решење о неприступању изради Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог
обавештења.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 05. 09. 2017. године, донео је
решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКТА Реконструкција
резервоара ТК – 1101А, складиште примарног бензина, у фабрици Етилен у комплексу „ХИП Петрохемија”, на к.п бр. 15993 КО Панчево.
Носилац пројекта је ХИП-Петрохемија а. д. Панчево, Улица Спољностарчевачка бр. 82.
Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.

О Г Л А Ш А В А
1. За дистрибуцију ђачке ужине у периоду од
01.10.2017 године до 01.10 2018 године.
Уз понуду доставити :
– детаљан приказ производа са ценовником,
– извод из надлежног регистра,
– сертификат „HACCP” система,
– референтну листу образовних установа са којима је
понуђач сарађивао,
– име лица овлашћеног за контакт.
Понуде са потребном документацијом доставити на
адресу : Савет родитеља Основне школе „Вук Стефановић Караџић” Старчево, Ул. Иве Лоле Рибара бр. 2.
најкасније до 12. 09. 2017 године (уторак) до 15,00
сати.
Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати.
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УСЛУГЕ

СВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ радове,
радимо квалитетно, повољно. Зидање, бетонирање,
оправка старих, нових кровова, разне фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89.
(247018)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, судопере,
адаптације, поправке, замена. 013/331-657,
064/495-71-59,
063/777-18-21.
(247032)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, батерија,
вентила и санитарија, све за
воду, 0-24, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(247104)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(247168)
ЛАЛЕ - превозим кипером,
повољно: шљунак, песак,
сејанац, дрва, одвозим шут.
064/354-69-94,
063/754-02-72.
(247276)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере, поправљамо
са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (247357)

РАЗНО

ТРАЖИМ жену од 45 до 50
година, удовац.
063/768-01-24.
(246941)
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу карту за превоз,
издату од АТП-а на име
Нада Попов. (246948)
МУШКАРАЦ, 54 године,
тражи жену за дружење.
065/642-37-02.
(244087)
МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради дружења, излазака, звати око 21
сат. 013/352-203.
(247261)
ОГЛАШАВАМ неважећом
диплому о завршеној школи
„Бранко Радичевић”, издату
1979. године на име Јован
Рац. (247349)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору, центар, КТВ, интернет. 063/759-98-77.
(245424)
ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору, базен, СПА, интернет, кабловска.
063/719-98-30. (246254)
ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (247188)
СОКОБАЊА, издајем нов
четворокреветни апартман.
Тел. 064/507-20-84.
(247196)

ПОПУСТ
Обавешта ва мо корисни ке на ших услуга да
на цене огласа и читу ља одобра ва мо попуст
свим рад ним да нима
осим средом.

ОГЛАСИ
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marketing@pancevac-online.rs

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 - др.закон и 101/2016 – др.закон), Законa о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 51/09), члана 21. тачка 9) Статута града Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/16), Одлуке о додели бесповратних средстава предузетницима, микро
и малим правним лицима - привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме („Службени лист
града Панчева” број 13/17), Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину („Службени лист града Панчева” бр. 37/16, 12/17 и
20/17), Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 и Закључка градоначелника Града Панчева број II-06-020-2/2017-676 од 04.
09. 2017. године, градоначелник града Панчева расписује

Јавни конкурс
за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2017. годину
1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Град Панчево додељује бесповратна средства предузетницима, микро и малим правним лицима привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машине и опрема за 2017. годину, која су опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2017.
годину (“Службени лист града Панчева” бр. 37/16 , 12/17 и 20/17) на Разделу 4 - Градска управа, глава 4.1- Градска управа, шифра програмске класификације 1501, Програм 3 - Локални економски развој, Пројекат: 1501- П3 Подршка МСПП сектору-унапређење услова пословања, Функција 474 - Вишенаменски развојни пројeкти, позиција 137, економска класификација 454- Подршка микро и малим предузећима и предузетницима – конкурс, у износу од 5.000.000,00 динара.
Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
2. НАМЕНА СРЕДСТАВА:
Бесповратна средства се додељују за набавку искључиво нових основних средстава од значаја за унапређење пословне делатности.
Под основним средствима у овом смислу подразумевају се машине и опрема, која се прибављају од привредног субјекта.
Бесповратна средства се додељују за набавку основних средстава која је започета или започета и реализована након расписивања овог Јавног конкурса.
Подносилац пријаве може да учествује на Јавном конкурсу са највише једном пријавом.
3. ВИСИНА СРЕДСТАВА:
Минималан износ који се додељује је 100.000,00 динара, а максималан износ је 500.000,00 динара.
Средства се додељују највише до 50% вредности купопродајне цене основних средстава, без пореза на додату вредност (ПДВ).
Средства се дозначују на текући рачун подносиоца пријаве, тек након што подносилац пријаве прикаже извод из банке да је платио минимално 50% или преостали износ до пуне купопродајне цене ако су из буџета Града додељена средства у мањем износу
од 50% од вредности купопродајне цене, укључујући плаћен ПДВ на укупан износ.
Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:
Право на доделу средстава имају предузетници, микро и мала правна лица – привредни субјекти регистровани код Агенције за
привредне регистре (АПР), који испуњавају следеће услове:
– да имају седиште на територији града Панчева;
– да обављају делатност најмање 12 месеци пре расписивања овог Конкурса;
– да обављају производну или услужну делатност;
– да подносиоцу пријаве није био блокиран рачун дуже од седам дана у претходних 12 месеци, пре расписивања овог Конкурса;
– да је подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода Републике Србије и изворних јавних прихода јединице локалне самоуправе;
– да није у групи повезаних привредних субјеката у којој су неки од чланова средња и велика правна лица;
– да подносилац пријаве и добављач/продавац машине или опреме која се набавља, нису повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима;
– да је сврха и намена инвестирања у основно средство у складу са делатношћу коју обавља привредни субјекат;
– да над привредним субјектом није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
– да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
– да подносиоцу пријаве није додељена de minimis државна помоћ у текућој и претходне две фискалне године у укупном износу
већем од 23.000.000,00 динара;
– да није примио бесповратна средства из јавних средстава на републичком и покрајинском нивоу, а за исте намене, у текућој
години
– да заступник подносиоца пријаве није кривично гоњен и осуђиван;
– да се машине и опрема прибављају искључиво од привредног субјекта.
Средства се не додељују :
– за програме примарнe пољопривредне производње;
– за било који облик трговинске, туристичке и угоститељске делатности, изузев делатности хотелијерства, пекара са производњом
и продајом, посластичарница са производњом и продајом колача и торти и услуга кетеринга;
– за делатност забавних игара и игара на срећу;
–за куповину путничких возила и транспортних средстава;
– за консултантске, маркетиншке и рачуноводствене услуге;
– за извођење грађевинских радова (осим производње грађевинских производа).
5. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ОБАВЕЗНО ПОДНОСИ:
1. пријава за Конкурс;
2. решење о регистрацији привредног субјекта у АПР-у, не старијe од 6 месеци;
3. оснивачки акт (за микро и мала правна лица);
4. фотокопија биланса успеха, биланса стања, статистичког извештаја и пореског биланса по усвојеном завршном рачуну за
2015. и 2016. годину;
5. потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности рачуна у претходних 12 месеци, пре дана расписивања овог
Конкурса;
6. уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе Града Панчева о измирености доспелих пореских обавеза
по основу изворних јавних прихода јединице локалне самоуправе, не старије од седам дана од дана подношења пријаве;
7. уверење Пореске управе Министарства финансија - филијала Панчево о измиреним пореским обавезама;
8. потписана изјава о прихватању услова за доделу средстава (изјава бр. 1);
9. потписана изјава о сагласности за коришћење датих података (изјава бр. 2);
10. потписана изјава о свим раније примљеним (de minimis) државним помоћима, које су подносиоцу захтева додељене у текућој
и претходне две фискалне године са републичког, покрајинског и градског нивоа (изјава бр.3);
11. потписана изјава о непостојању неизмирених обавеза (изјава бр. 4);
12. потписана изјава о повезаним лицима (изјава бр. 5);
13. потписана изјава о броју запослених у 2015. и 2016. години (изјава бр. 6);
14. потписана изјава о досадашњем коришћењу средстава Града Панчева (изјава бр. 7)
15. предрачун/авансни рачун/рачун у зависности од степена реализације плаћања, издат након расписивања овог Конкурса;
16. извод из банке (уколико је плаћање извршено, делимично или у целости);
17. уверење о некажњавању законског заступника које издаје полицијска управа;
18. уверење да против законског заступника подносиоца пријаве није покренут кривични поступак које издаје основни суд;
19. уверење да против законског заступника подносиоца пријаве није покренута истрага које издаје основно јавно тужилаштво.
Комисије за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима - привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме (у даљем тексту: Комисија) задржава право да затражи допуну поднете документације и оригинале одређене документације на увид.
6. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријава са пратећом документацијом подноси се, на обрасцима који се могу преузети на интернет презентацији града Панчева
www.pancevo.rs, у модулу услуге/конкурси и јавни позиви, у Градском услужном центру, Трг Краља Петра I бр. 2 - 4.
Пријава са пратећом документацијом може се поднети до утрошка средстава, а најкасније до 01.12.2017. године, у затвореној коверти на адресу: Град Панчево, Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, поштом или лично предајом на писарници Градске управе Града Панчева, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним
лицима у 2017. години”.
Неће се узимати у разматрање неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве.
7. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели средстава доноси градоначелник Града Панчева, на предлог Комисије.
Комисија врши проверу приспелих пријава, односно проверу испуњености услова Јавног конкурса и бодовање и рангирање пријава, на седницама које се одржавају до 10. у месецу за пријаве пристигле на овај конкурс у претходном месецу.
Одлука о додели средстава објављује се на званичној интернет презентацији Града Панчева.
Подносилац пријаве којем ће бити одобрена средства у обавези је да отвори наменски рачун код Управе за трезор, Министарство
финансија - Филијала Панчево пре закључења Уговора са Градом Панчевом, којим ће се уредити међусобна права и обавезе уговорних страна.
8. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни конкурс објављује се на интернет презентацији Града Панчева www.pancevo.rs и у недељном листу „Панчевац”.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/361-353, контакт особа: Тања Темишварац, mail:
tanja.temisvarac@pancevo.rs.

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације за привредну зону- индустрија посебне намене-просторна целина Индустрија скроба „Јабука” и фабрика сточне
хране „Јабука” у насељеном месту Панчево
Излаже се на јавни увид План детаљне регулације за привредну зону-индустрија посебне намене-просторна целина Индустрија скроба „Јабука” и фабрика
сточне хране „Јабука” у насељеном месту Панчево (у
даљем тексту План).
Jавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 08. 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 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.

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације за подручје северне
индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву
Излаже се на јавни увид План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву (у даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 08. 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 јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида,
искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2 - 4,
Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу
утицати на планска решења.

Firma Brako Wire products d.o.o. iz Pančeva,

objavljuje oglas za sledeće radno mesto:
Mašinski inženjer
Kriterijumi:
– Radno iskustvo od minimum 1 godine u metalopreradi
ili sličnoj industriji na rukovodećoj poziciji
– Poznavanje engleskog jezika
– Odlično poznavanje MS Office paketa
– Vozačka dozvola B kategorije
Obrazovanje:
Diplomirani mašinski inženjer ili
diplomirani inženjer tehnologije
Vašu biografiju i potrebnu dokumentaciju možete
poslati elektronskim putem na: info@brako.rs

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не
огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним
да ни ма осим сре дом.
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Петак, 8. септембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

1. септембра 2017. преминуо је наш драги

1. септембра 2017. преминуо је наш драги

ВИТКО ДРАГОЈЛОВИЋ
1922–2017.

ВИТКО ДРАГОЈЛОВИЋ
1922–2017.

Док живимо чуваћемо у срцима успомену на дивног, благог, племенитог човека, нашег бубицу.

носилац партизанске споменице 1941, низа одликовања
и октобарске награде града Панчева

Његови: МАЈА и MICHAEL

Поводом смрти нашег
драгог Витка Драгојловића изјављујемо захвалност родбини, пријатељима, комшијама и
колегама за достојан
испраћај.
Захваљујемо се Војсци
Србије и Савезу бораца,
као и здравственим
радницима који су се
несебично борили за
његов живот.
Породице РАНЧЕВ
и ДРАГОЈЛОВИЋ
(25/247016)

Последњи поздрав брату

(24/247016)

Сахрана је обављена 5. септембра 2017. године на гробљу Котеж.
За њим тугују: ћерка ЉИЉАНА
и син МИОДРАГ с породицама

Последњи поздрав комшији

Последњи поздрав

РАДОШУ
РАДОСАВЉЕВИЋУ
1983–2017.

(23/247016)

После кратке и тешке болести, 29. августа 2017. године, преминуо
је наш

ВУКОСАВУ
ШЕГРТУ
од комшинице
ВЕРЕ БАРАЈИЋ

РАДОШУ РАДОСАВЉЕВИЋУ
1983–2017.
Отац РАДОЈИЦА, мајка СВЕТЛАНА, ћерка ТАЊА,
сестра РАДМИЛА и брат УРОШ

Ожалошћени: синови БОЖО и ТОДОР, снаје РОСА и ДРАГАНА,
унуци ЈОВАНА, ЈОВАН и ОГЊЕН и зет МАРКО
(45/

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ДУШАНУ

ДУШАНУ

РАИЧКОВИЋУ

РАИЧКОВИЋУ

Увек ћеш бити део нас.
Ћерка ДАНИЕЛА
и унуке САЊА,
НЕВЕНА
и НИКОЛИНА
(84/247253)

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

(88/247251)

(87/247251)

(17/246997)

ВУКОСАВ ШЕГРТ ВУЛЕ

Нема више брата мог,
мога брата јединог.
Брат УРОШ, снаја
МАРИЈА и братаница
СОФИЈА

Нека те анђели чувају.

Последњи поздрав

Последњи поздрав

РАДОШУ
РАДОСАВЉЕВИЋУ
1983–2017.

РАДОШУ
РАДОСАВЉЕВИЋУ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ћерка МИРНА, зет
ГОРАН и унук МАРКО

од НЕШЕ
ЧАНЧАРЕВИЋА

Од брата ИВАНА,
стрица и стрине

(85/247253)

(90/247252)

(112/247334)

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

Захваљујем се на свакој
помоћи и бризи о нашем
супругу, оцу и деки – зету Горану Милевском,
породици
Милевски,
Ани Јанков и Сунчици
Димитријевић.
Супруга СУЗАНА
РАИЧКОВИЋ

Овим путем јавно се захваљујемо особљу Кућног лечења на свесрдној
помоћи и безграничној
хуманости у лечењу нашег супруга, оца и деке
Породица РАИЧКОВИЋ

(92/247253)

(91/247253)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ДУШАНУ
РАИЧКОВИЋУ

Увек ћеш бити у мојим
мислима.
Супруга СУЗАНА

РАДОШУ
РАДОСАВЉЕВИЋУ
1983–2017.
Породица ВРАЧЕВИЋ
(89/247251)

(83/247255)

Последњи поздрав

Последњи поздрав пријатељу

ДУШАНУ
РАИЧКОВИЋУ

ДУШАНУ

28. IX 1953 – 1. IX 2017.

РАИЧКОВИЋУ

Почивај у миру.
Твоји најмилији:
супруга, ћерке,
зет и унуци

Остаћеш нам у трајној
успомени.
Породица МИЛЕВСКИ

(86/247253)

(114/247339)

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 8. септембар 2017.

Драга мама
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Најмилија наша

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ
Отишла си без поздрава, нека те анђели чувају.

МАЦО

Ти све знаш...
Твоји пилићи и буцко, ИЦА, МИША и РАША
(2/и)

Прерано си нас напустила и оставила неиздрживу бол у нама.

Последњи поздрав јединој искреној пријатељици и колегиници

Својим родитељима си пружила толико
љубави, радости, толико си бринула о нама. Хвала ти душо на свему.
Поносни смо што смо те имали и бескрајно тужни што смо те изгубили.

Мила моја

Неутешни твоји: мама ЗОРАНА
и тата МИЛЕ
(4/и)

ДРАГАНИ МАРИНКОВИЋ
Заувек ћеш остати у мом срцу.
ЈАСМИНА ПЕЈИН с породицом
(7/и)

Опраштамо се од драге
другарице

Последњи поздрав нашој

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

ГАГО

Твој супруг РАША

ДРАГАНЕ
МАРИНКОВИЋ

(3/и)

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

Последњи поздрав во-

Најдража и једина

љеној мајци и ташти

СНЕЖА и ПЕЂА

ЦЕЦА и ЗЛАТКО
с децом

(9/и)

(10/и)

ЦАЦА, МЛАДЕН, МИЛАН и ЈОЦА
(6/и)

Последњи поздрав бака
Катици

ИЗЈАВА

Хвала за дивно дружење.

Последњи поздрав

ЗАХВАЛНОСТИ
КАТИЦИ КАРА

ДАДО
Нема речи којима би се описала величина
твога срца и чистота твоје душе.
Због тога су анђели силно пожелели да будеш поред њих...

Захваљујемо особљу ДоЋерка КЛОДИЈА
и зет МИЛЕНКО
(97/247268)

Вечно ти хвала за неизмерну љубав и топлину коју си нам пружила.
Последњи
стрицу

ма за старе „Газела”, за

од Милошевих другара из разреда,
учитељице и разредне

бригу и негу наше мајке

(8/и)

Ђурђевке Крашић.
Последњи поздрав мојој другарици

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

МИЛАНУ
СТОЈАКОВИЋУ

ДРАГАНИ
МАРИНКОВИЋ

ДРАГАНА
МАРИНКОВИЋ
1972–2017.

Драгана наша Мацо и Тетија, изненада си нас напустила, а оставила бол и тугу.
Твоја ТЕКА и твој брат ГОГА

од његове ДАДЕ, зета
ДРАГАНА и унуке ЛАРЕ

Почивај у миру, нека те
анђели чувају.
ИРИНЕЛА

(11/и)

(107/247300)

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

Заувек ћеш живети у нама.

поздрав

КАТИЦИ КАРА

ДРАГАНИ МАРИНКОВИЋ

Твој БАТА с породицом
(5/и)

Праунука МАША,
унука ДАНИЈЕЛА
и зет САВА
(98/247268)

25. августа трагично је преминула наша

Драга наша бако

Породица
(39/247064)

Последњи поздрав бака
Катици

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ

5. септембра 2017, после дуге и тешке болести,
напустио нас је наш вољени

Последњи поздрав драгом другу и пријатељу

КАТИЦА КАРА
Иако те више нема, живећеш вечно у нашим
срцима. Памтићемо твоје осмехе и љубав коју си
нам несебично давала,
као и све тренутке радости проведене с тобом!
Твоја ДОКА и ДАДА
(42/247080)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
МИЛАН СТОЈАКОВИЋ
1960–2017.

МИЛАНУ
СТОЈАКОВИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћена породица: мајка МАРА
и син ДУШАН с породицом
(106/247300)

од МИЋЕ БУДИШЕ
с породицом
(110/247318)

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

(12/и)

КАТИЦА КАРА

(13/и)

Последњи поздрав

Најдражој мами

Унука ИСИДОРА
и зет ДУШАН
(43/247080)

Последњи поздрав драгој тетки

тетка КАЈКИ

КАТИЦИ КАРА

од САШЕ с породицом

од ВЕСНЕ и НИКОЛЕ
с децом

Празнина остаје, али
сећање на тебе неће никада избледети.
Хвала ти мама за све,
нека те чувају анђели!
Твоја КЛОДИЈА

(82/247245)

(32/247035)

(41/247080)

КАТИЦИ КАРА
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Петак, 8. септембар 2017.

У понедељак, 28. августа 2017. године упокојила
се моја Велика сестра

Последњи поздрав нашој вољеној

9. септембра 2017. навршава се седма година откако ниси с нама

МИЛИЦА БЕАТОВИЋ
Сахрањена је 30. августа на Старом православном гробљу.
Ожалошћени: њени најмилији, родбина
и пријатељи

ЉУБИЦИ ЛИКИ
21. III 1927 – 30. VIII 2017.

ЖАРКО ЖАКИ ЈОКОВИЋ
1989–2017.

(20/247007)

Њени најмилији: ћерка БЕБА,
унуке СУЗАНА, ВАЛЕНТИНА
и СИМОНИДА с породицама

Последњи поздрав

Не, нема утехе....
бескрајну тугу и бол време не лечи.

(35/247053)

25. августа напустила нас је наша драга

ВЕРИ ЈОСИМОВ КАЈАН
2. VII 1934 – 30. VIII 2017.

Твоја породица

Син ЗОРАН, снаја МАРИЈА и унуци ДАНИЈЕЛ
и СТЕФАН

СНЕЖАНА СТАМЕНОВ
рођ. Михајлов
1946–2017.

(80/ф)

(119/247388)

ИЗЈАВА

Последњи поздрав вољеном ујаку

Сећање на

ЗАХВАЛНОСТИ
Сахрана је обављена 29. августа, у Сремској Каменици
С љубављу вечно у нашем сећању.
НАТАША, ИВАН и МИРЈАНА

Неизмерна захвалност,
најпре

великом чо-

веку,

па доктору, др

(60/247142)

Зорану Вељковићу за

РЕШАДУ

сву указану помоћ у ле-

Вољена наша сестричино, сестро и тетка, нека те
анђели чувају...

ЖАРКА ЈОКОВИЋА

чењу Бранка Вујовића

Захвална супруга

ЗУМРЕТА ТАША
с породицом

(71/247203)

(70/247189)

Време те неће избрисати из сећања и однети у заборав.
Чувамо те у срцу и мислима.

Обавештавамо пријатеље и познанике да је 2.
септембра 2017. преминуо наш вољени

Колектив „MS AUTO”
(81/Ф)

МАРИЈА ЦВЕТКОВСКА
29. VIII 1969 – 31. VIII 2017.
Последњи поздрав мом
драгом

Твоје: ДУШИЦА, ДАНИЈЕЛА, МАЈА и ТАРА

РЕШАД РОВЧАНИН
1962–2017.

(14/246978)

Сахрана је обављена 5. септембра 2017, на гробљу у Банатском Брестовцу.
Ожалошћени: супруга ЈАСМИНА, синови СУАД
и СЕАД, ћерка СЕЛМА, унуке МИНА и ДАРИЈА,
унук ДАВИД, зет и снахе, сестре и браћа
и остала родбина и пријатељи
(116/2473729

РЕШАДУ

ПЕРО

4. септембра 2017. престало је да куца срце нашег вољеног тате и деде.
Хвала ти за сву љубав и пажњу.
Сахрана је обављена у Петровцу на Млави, 6.
септембра 2017.
Ћерка МАЈА с породицом
(94/247259)

БОРОТА
Нашем ујаку Пери велико хвала на доброти

телефон:
013/301-150

ЉУБИЦА БОШКОВИЋ
Чувамо успомену и не заборављамо твоју доброту.

ПАНЧЕВАЦ

МОМЧИЛО СТЕВИЋ
1929–2017.

СЕЋАЊЕ
8. IX 2015 – 8. IX 2017.

Твоји најмилији
Његова ЈАСМИНА

(103/247280)

(117/247371)

7. септембра 2017. навршава се двадесет седам
тужних година откада си нас напустила

Пре две године, 7. септембра, напустио нас је
наш драги Илија

и поштовању наше породице.

Остајеш у нашим срцима

Породица ГАГИЋ:
НАДА, ДАРКО,
ТАТЈАНА и ФИЛИП
(74/247234)

ПАНЧЕВАЦ

БРАНКО ЦВИЈАН
БОКА, МАЧАК и ЦЕЦА
(108/247305)

телефон:
013/301-150

НАДА КОВАЧ
1990–2017.
Године пролазе, а бол и сећање на тебе не престјау.
Чувамо те у нашим срцима.
Твоја мајка ГРОЗДА и син МИРКО с породицом
(113/247335)

ИЛИЈА МИЛОШЕВ
1938–2015.
Много ми недостајеш.
(104/247285)

Петак, 8. септембар 2017.
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У суботу, 9. септембра 2017, на гробљу у
Јабуци даваћемо шестомесечни помен нашем драгом сину и брату

СЕЋАЊЕ

ВЛАДАНА ВУКОВИЋ
13. IX 2012 – 13. IX 2017.

У суботу, 9. септембра, дајемо шестомесечни помен

БОЈАНУ ГОСТИЋУ ГЕНИ

С љубављу породица
(66/247165)

из Јабуке
1990–2017.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и никада те нећемо заборавити. Недостајеш
нам за све што је прошло, недостајаћеш
нам за све што долази и много, много нам
недостајеш.
Твој отац САША, мајка ВЕРИЦА
и сестра МАРИЈА

ДОБРИВОЈУ ПЕШЕВСКОМ

Остаће у сећању његових најмилијих
(77/ф)

(15/247237)

11. септембра навршава се шест месеци откада је преминуо мој драги Јовиша

Драгом

БОЈАН ГОСТИЋ

АНТОНИЈЕ ЈОВИШИЋ
1949–2017.
а ја још увек не верујем да није овде.
Бескрајно хвала за љубав, пажњу, топлину, знање и доброту које си
ми несебично пружао и које не могу да заборавим док постојим.
Твоја супруга СНЕЖАНА
(102/247279)

БОЈАН ГОСТИЋ
ГЕНА

БОЈАНУ
ГОСТИЋУ

1990–2017.

Нисмо те могли сачувати од смрти, али
ћемо те сачувати од заборава.
Батице мој, увек ћу те волети и никада те
нећу заборавити.

Тужна је болна истина
да те више нема.
Почивај у миру.
Породица ПЕТРОВ

Шест месеци је прошло,
а бол и туга не полазе.
Много ми недостајеш.
Твој деда ТОНЕ

(67/247180)

(76/247237)

Бићеш увек с нама у мислима.
Навршила се година дана од смрти нашег поштованог колеге

Болна је и празна година без нашег Салета.
Брат БАНЕ и баба СТАНКА

Једногодишњи помен даћемо 9. септембра, у 11 сати, на Евангелистичком гробљу

(101/

СЛОБОДАН
ЂОКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР БАБИЋ

9. септембра 2017, у 11.30, је шестомесечни помен нашем драгом

ПАП БЕЛЕ

Куме драги, пола године је прошло. Помињемо те често, недостајеш
нам...
Кумови РАКИЋ
(99/247272)

Бескрајни су љубав и недостајање: рекао
си да си и остајеш „неумрив”.
Шестомесечни помен

Са пијететом се сећамо много година успешне
сарадње.
Колеге из „Техномаркета”
и породица КРШАНИН

Нема дана да те не споменемо и не пожелимо да
је као пре.

(68/247183)
(72/247205)

СЛАВИЦА ТАСИЋ

ПОМЕН

МИРА, СЕНКА, МАКИ и НИКОЛАЈ

МИЦА, НОЛЕ и ОЉА с породицом

12. септембра 2017. навршавају се четири године откада ниси с нама

(78/ф)

СЛОБОДАНУ ЂОКОВИЋУ

Шестомесечни помен

БОЈАНУ
ГОСТИЋУ
Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од времена и
заборава.
Кум БОШИ
с породицом

Чуваћемо те од заборава и заувек волети.
Недостајеш нам пуно.
Твоја сестра СЛОБА и зет СРЕЈА

(40/247074)

(79/247242)

МАРТИНОВИЋ
МИЋА

ЗОРКА

1967–2017.

1997–2017.

Вечни мир и захвалност.

СЛОБОДАНУ ЂОКОВИЋУ
Син АЛЕКСАНДАР с породицом
(56/247127)

Време пролази, а бол и туга за тобом остају.
Синови: ЖАРКО, МИЛОРАД и МИЛОШ
и супруг РАТКО
(118/247379)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

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

ПОМЕН

НЕНАД КУЖИЋ

ЧЕДОМИР РАДОЈИЧИЋ
2006–2017.
Још једно тужно сећање на твој прерани одлазак.
Породица
(95/247263)

20. III 1981 – 12. IX 2008.
Године туге, бола и безнађа.
Неутешна мама и брат с породицом
(63/247155)
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Петак, 8. септембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ
13. IX 2014 – 13. IX 2017.

9. септембра 2017. године навршава се четрдесет дана откад није с нама мој драги

МИЛИЦА ФИЛИПОВИЋ
ЛАЦКОВИЋ

РАДИВОЈ ДАМЈАНОВ

Прођоше три године, а бол и туга никада.

У великој тузи остаће најлепша сећања.

СЕЋАЊЕ

УЗЕЛАЦ

ДУШАНКА

ДУШАН

БОЖИЦА

И река сузе да потече вратит вас не може.
Ваша МИРЈАНА
(51/247124)

10. септембра 2017. навршавају се две године откако нас је напустила наша драга

Породица

Твоја СУЗАНА

(37/247058)

(52/247128)

Четрдесетодневни помен драгом ујаку

9. септембра 2017. године навршава се четрдесет дана откад нас је напустио наш драги

ЉИЉАНА
СИМИЋ

ЉИЉАНА СИМИЋ
Људи престану да живе тек када умре сећање на
њих, док има ко да их памти, овде су међу нама.
Твоји: супруг МЕДА и ћерке МАРИНА
и КАТАРИНА
(46/247105)

Прошле су две године
како си нас напустила, а
сећање које је остало у
нашим срцима не може
време да избрише.
Брат СТЕВА
с породицом

РАДИВОЈУ ДАМЈАНОВУ

РАДИВОЈ ДАМЈАНОВ

Заувек ће те се сећати с љубављу и поштовањем
твоја сестричина СНЕЖАНА

Остајемо у дубоком болу.
Његови најмилији.
Ожалошћена сестра ДАРИНКА, сестричина
СНЕЖАНА са ћерком ИВОМ и унуком
ЈОВАНОМ, и зетови ЗОРАН и МИЛАН

(53/247128)

(54/247128)

Хвала ти за сву брижност и топлину.

(47/247105)

СЕЋАЊЕ

Двогодишњи
драгој

помен

ЉИЉАНИ
СИМИЋ
Чувамо лепе успомене
на наше дружење.

11. септембра 2017. године навршиће се двадесет
девет тужних година откада није с нама наша

9. септембра 2017. године навршава се четрдесет дана откад нас је изненада оставио наш
драги зет

У суботу, 9. септембра
2017, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо
шестомесечни помен
нашој

РАДИВОЈ
ДАМЈАНОВ

МИЉИ
ТРАЈКОВИЋ

Увек у срцу и мислима.
Твоја свастика МАРИЈА
и ПАВЕЛ

Ожалошћени њени:
супруг СТОЈАН
и синови ПРЕДРАГ
и НЕНАД с породицама

ЉИЉАНА

САВЕТА БРАНКОВИЋ

СИМИЋ

Твоје другарице САВКА
и ДАНИЦА

Наша љубав је јача од
времена и заборава.
Отац МИЛОРАД
и мајка КОВИЉКА

Две године туге и бола
за сестром.
Твоја БОБА
с породицом

(57/247128)

(48/247105)

(49/247105)

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
нашу заједничку срећу.
БРАНКИЦА, КАРЛО и НИКОЛА
(64/247157)

(55/247128)

(16/246988)

СЕЋАЊЕ

ЉУБО ПИВАШЕВИЋ
1992–2017.
И после двадесет пет година, сећање на тебе не
бледи. Свакога дана си присутан у нашим причама, срцима и мислима.
Твоји синови НОВАК и ЂУРО, снаје и унуци

СЕЋАЊЕ

МИЛУТИН БОЖОВИЋ
1929–2008.

БИСЕРКА ГЛИГОР АРСИЋ

ВЕРА
РИСТИЋ
2009–2017.

БОЖА
ВОЈВОДИЋА

С љубављу
и поштовањем син
ДРАГАН и ћерка
МАРИНА с породицама

С поштовањем у сећању
ДРАГАНА и МИЛАНА
ВОЈВОДИЋА
и ДРАГИЊЕ
КЛИЛИБАРДЕ
с породицама

(59/247133)

(58/247132)

8. IX 1999 – 8. IX 2017.

Тако нам недостајеш.
Воле те твоји: ЗОРКА и СРЂАН

(105/247286)

Навршава се годину дана
од смрти нашег стрица

СЕЋАЊЕ
7. IX 1993 – 7. IX 2017.

ПОМЕН

С тугом и љубављу њени: МИЛА, ШПИРА,
ВЕСНА и ЈАСНА
(109/247308)

(65/247164)

11. септембра навршавају се две године од
смрти нашег драгог

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НЕМАЊА
ТУДИЋ

ВЕСНА ЋУП

Воле те твоји најмилији
(96/247265)

11. септембра 2017. навршава се десет година
откад није с нама наш

Драгој тети

9. септембра навршавају
се три године од смрти

МИЛИЦИ
ТАНКО

ЖИВОРАДА
СТОЈАНОВИЋА

С љубављу и
поштовањем
твоји најмилији

9. IX 1999 – 9. IX 2017.
За тобом тугују и од
заборава чувају: ћерка
КАЈА, зет СТАНИМИР
и једини унук ДУШАН
ПАНАЈОТОВИЋ

МИЛИВОЈЕ
СТЕВИЋ
Време пролази, а ти си
стално у нашим мислима и причама.
Супруга са ћеркама

Велико поштовање и
памћење за вечност.
ЈОВАН КОМАНОВ
с породицом

С поштовањем и љубављу чувамо успомену на
тебе.
Кћерка ЗОРИЦА
с породицом

(61/247143)

(15/246986)

(36/247055)

(62/247154)

(100/247278)

БЛАГОЈА
БОЈКОВИЋА
БАГИЈА

Петак, 8. септембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

IN MEMORIAM
Прошло је пет година од смрти нашег доброг и вољеног
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9. септембра 2017. године навршава се
пет година без нашег

ВУКОМАНА ПЕЛА
АНЂЕЛИЋА

МИЛОМИРА ЂУРКОВИЋА
професора латинског и француског језика у пензији

Сећања не бледе, љубав и бол не престају. Увек си у нашим мислима.

Супруга ВЕРА, родбина и пријатељи

У среду, 13. септембра 2017, је четрдесет тужних
дана откако је преминула наша драга

Време пролази и оно је једино мерљиво.
Празнину која је настала, попуњавамо
живим сликама сећања, много нам недостајеш. Био си нам сигурност и подршка у
сваком смислу тих речи. Почивај у миру.
Бићеш увек с нама.
Твоји најдражи
(69/247185)

Навршавају се две године од смрти наше мајке и
баке

(1/246626)

БОРКА РАЈЧЕВИЋ
МОМЧИЛОВИЋ
Помен ће се одржати на Старом православном
гробљу, у 11 сати.
Ожалошћени: супруг ЗОРАН и ћерка ЈАСМИНА
(18/247005)

ЖУТИЋ

ТОПАЛОВИЋ

СЕЋАЊЕ

11. септембра навршава се шест година откако
није са са мном мој једини син

АНКЕ ПАУНОВИЋ
Увек ћеш бити с нама, незаборављена.

ек. БРАНКО

СОФИЈА

прим. др
РАДЕНКО

финансијски
1997–2017.
инспектор СДК-а
педијатар нефролог
2001–2017.
2008–2017.
ДЕЈАН и МАЈА
(22/247013)

Породица ПАУНОВИЋ

прим. др.
РАДЕНКО
ТОПАЛОВИЋ
2008–2017.

(21/247010)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
2009–2017.

С поштовањем
породица ИВКОВИЋ

СЕЋАЊЕ
8. септембар 2017.

ДЕЈАН КУМРИЋ
1966–2017.
Прошло је шест тужних година. Заборав у мајчином срцу не постоји. Постоје само успомене које не бледе, ране које се не лече, сузе које се не
суше и вечна туга за тобом, сине мој.
Неутешна мајка ЗОРИЦА и син ЛУКА
(31/247033)

(50/247108)

9. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу дајемо
годишњи помен нашем вољеном

СЕЋАЊЕ

МИХАЈЛО
ТОМАШЕВИЋ
Увек си у нашим мислима и срцима.

МИЛАНУ СИМЕУНОВИЋУ
1935–2016.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији: син ДЕЈАН, снаја АНА
и унуци МИЛИЦА и МАРКО
(28/247018)

МИХАЈЛО
МАРАВИЋ
7. IX 2002 – 7. IX 2017.
Живот није вечан, али
сећање и успомене на
тебе јесу.
Твоји: син РАДОВАН,
снаја ГОЦА
и ћерка НАДА
с породицом

12. септембра, пре једанаест година, отишао је
у незаборав

Трогодишњи
помен
драгој супрузи, баби и
мајци

САША

(26/247017)

(34/247050)

1980–2004.

ЖИВОЈИН
МАРИНКОВИЋ

а ти ми све више недостајеш.
Само ми бол и туга сламају срце, велика чежња за тобом, мили мој
сине.

Успомену на њега с љубављу и тугом чувају.

Твоји: мајка БРАНКА,
сестра САНДРА
с породицом
и баба РУЖИЦА

Супруга ВЕРА, ћерке
НАТАША и ДУШИЦА
с породицом и сестра
ЈЕЛЕНА

(115/247352)

(29/247033)

ЖИКА
1937–2006–2017.

ЕРКИ УВАЛИН

МИЋО

КУМРИЋА

ЈАКОВЉЕВИЋ

10. септембра навршава
се осам година откако
си нас оставио

1966–2017.

1950–2010.

Остаћеш заувек у срцу и
чуваћу успомену на тебе.
Твој РАДЕ

Твоји најмилији

(30/247034)

(19/247006)

ПОМЕН

РАДОЈА
ЛУКИНА
1955–2008.

БОЈАН
РАДОВАНОВ

ДЕЈАНА

1944–2009.

(27/247025)

Године пролазе

СЕЋАЊЕ

БОРИСЛАВА
КРУШКА

Твоји најмилији

Тужно сећање на

11. септембра навршава
се шест година од смрти

ПЕТАР
ЖИВАНОВИЋ

С љубављу и поштовањем носимо те у срцима
и чувамо од заборава.
Твоји најмилији

из Старчева
1933–2009.
Супруга ВУКОСАВА
с децом

Вечно у мислима и сећању њених најмилијих

(33/247048)

(44/247081)

(38/247062)

ЉИЉАНА БОЈКОВСКИ
13. IX 2016 – 13. IX 2017.

10. IX 2014 – 10. IX 2017.
даваћемо на Православном гробљу, 9. септембра 2017, у 11 сати.
Њени најмилији:
ЖАРКО, БОРИС
и НАТАША
(111/247328)

МИХАЛАКИ СЕКУЛОВИЋ МИКИ
13. IX 1997 – 13. IX 2017.

ПАНЧЕВАЦ

МИЛОРАД АНДИЋ

телефон:

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: ДУЋА, ВАЦА, САЦА и МИЋА

013/301-150

(73/247221)

Двадесет година тужног сећања.
Супруга ДРАГИЦА, син МАРКО, снаја ИВАНА, унуци
МИЛОШ, МИЛИЦА и МИЛЕНА
(93/247256)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ
7. августа: Лену – Вања Шолевић и Мики Петровић; 13. августа: Леонору – Јелена
Илић, Хану – Јасмина Кларић и Едуард Кокот; 14. августа: Анђелу – Александра Кортије и Дарко Новаков; 16. августа: Елену – Маријана Божанић; 18. августа: Миу – Маријана и Мартин Глозик; 20. августа: Сару – Сања Живојиновић и Александар Јовичин; 21. августа: Хелену – Милева и Андрија Ражнатовић, Лану – Марија Николић и
Ђорђе Ђумић, Исидору – Милена и Јован Илић; 22. августа: Андреу – Јасмина Ђукић
и Драган Видић, Анастасију – Јелена и Марко Ђорђевић; 23. августа: Емилију – Марина и Данијел Богдан; 26. августа: Николину – Александра и Дејан Марјанов, Миу – Јелена Веселиновић и Зоран Јовановић; 27. августа: Уну – Марија и Жељко Јаношевић.

Добили сина

та и тражи да се све рашчисти.
Пословни живот доноси могућност велике зараде. Играјте се,
ризикујте и исплатиће се. Могућ
је добитак или неки вреднији поклон од рођака или блиског пријатеља, што ће вас обрадовати.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Не оклевајте превише и не
двоумите се. Прихватите предлог
особе с којом сте већ сарађивали. То може бити добра пословна
прича, а ни финансијски нећете
лоше проћи. Љубавни живот вам
постаје права енигма. Не враћајте се у прошлост.

26. августа: Светлана Лугер и Властимир Јовановић; Данијела Дечов и Бобан Бабовић, Марија Барајевац и Бранислав Свирчев, Ивана Бугарски и Никола Спасић; 27.
августа: Драгица Ника и Драган Думитру, Бранислава Јовановић и Томислав Димчић, Весна Лападат и Ненад Миладиновић, Магдалена Чавић и Дејан Михаиловић,
Тијана Ружић и Младен Милојковић, Мартина Миловић и Бојан Новаков; 31. августа: Сања Удовичић и Коста Думитру, Љубиница Воденичар и Сава Воденичар.
УМРЛИ
24. августа: Лазар Ивковић (1935); 25. августа: Властимир Стоилковић (1941), Славица Ђорђевић (1953), Драгана Маринковић (1972), Љиљана Аугустин (1947), Божица Шимон (1952); 26. августа: Станка Поповић (1931), Ана Лазић (1951); 27. августа: Нада Ђурић (1961); 28. августа: Слободан Јанковић (1960), Милица Беатовић
(1941), Петар Бељин (1944), Станисав Вучић (1933), Живан Милутинов (1944), Михајло Михаљчић (1932), Бранко Вујовић (1934); 29. августа: Радош Радосављевић
(1983), Катица Васић (1940), Славка Миловановић (1935), Радмила Помана (1964),
Драгана Тешић (1960); 30. августа: Бранко Цвијан (1953), Стеван Мијалковић
(1954), Бранка Митевски (1945), Љубица Лика (1927), Вера Јосимов Кајан (1934); 31.
августа: Милунка Ђуричић (1933), Катица Кара (1931), Петар Борота (1930).

ИСПУЊАЛКА
1

Наоружајте се стрпљењем, али
будите мудри. Преговори који се
већ дуже време воде, а тичу се
финансија, могли би да се реализују. Да ли ћете успети, зависи
искључиво од вас. Прихватите
оно што вам нуде. Љубав је на
клацкалици.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Период пред вама обећава по-

У предстојећем периоду на тре-

вољне ветрове за све пословне
комбинације. Одредите приоритете
па тек онда крените у акцију. Љубавни живот ће вам бити динамичан и пун преокрета, без обзира на
то да ли сте сами или у вези. Прихватите добронамерне савете.

нутке нећете ни сами себе препознати. Попустиће ваше кочнице,
крутост и дисциплина. Искакаћете из колосека, што ће вам донети већу финансијску добит и отворити врата новим пословима. Све
што желите, можете добити.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Период који долази искористи-

Храбро затворите врата једног пе-

те да средите своју везу онако
како мислите да је најбоље за
вас. Ако треба – сеците. Послови
који су у најави већ дуже време,
почеће полако да се реализују.
Најбитније је да ће вас срећа послужити и када се не надате.

риода свог живота и отворите нова. Не будите очајни и обесхрабрени. Потражите помоћ пријатеља
кога дуго нисте видели и храбро
крените у нове послове. Финансије
вам неће представљати већи проблем. Љубав је на испиту.

Девица

2

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

3

Депресивни сте, скептични и
готово да сте спремни да дигнете
руке од свега. Пажљиво изаберите сараднике и комплетно обновите свој пословни живот. Немојте паничити и доносити исхитрене одлуке, па ће се све решавати полако.

4
5

(19. 2 – 20. 3)
Каква год да вам комбинација
пада на памет, а није у складу са
законом, заборавите је. Гледајте
да из постојећих ресурса извучете најбоље. Немојте дозволити
да вас обузме паника, јер можете направити погрешне процене.
Нетрпељивост у вези расте.
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СТИХОВНИ АНАГРАМИ
Предлог уз
локатив

Острво
у Јадрану

Британски
тенисер
(Енди)

Врста
антилопе

Енглески
редитељ
(Дејвид)

Стручњак за
грађу тела

Острво у
Карипском
мору

Држава
Татара

(1) ГРЧКИ ФИЛОЗОФ
НИСАМ НЕКА вајна
свезнајућа фаца,
али знам за старог
хеленског мудраца.

Лука за јахте
Господин
(енг.)

(2) НИЈЕ ФАВОРИТ

Саламура
Врста
тканине

Да победи не би мого,
фаворита има много.
Бориће се, али зна се
ДА ЈЕ СУТРА он без шансе.

Тантал
Врста
штампарских слова
Тром

Композитор
Франц
Бисквит

Човек без
браде

(3) ВРСТА ЦВЕЋА

Тона
Ауто-ознака
Ковина

Информисаност
Битна
одлика,
главно
обележје
Крута
и дебела
хартија

Цвет je OВO TРНОЛИКИ,
попут канџи грабљивице,
због лепоте краси многе
куће, баште и улице.

РЕШЕЊА – Испуњаљка: Боб Дилан, Јанковић, тиранија, менаџери,
штићеник, Ајнтрахт (коначно решење: Бојан Тирменштајн). Стиховни анаграми: (1) Анаксимен, (2) аутсајдер, (3) орлови нокти. Скандинавка: око, Молат, до, марина, м, маринат, Илирик, та, Лист,
спор, Лаза Костић, Емс, обавештеност, т, карактеристика, оке, сер,
картон.

Упитна
заменица

КОКТЕЛ

Река у
Аустрији
Страница
(скр.)

Енглеска
племићка
титула

Прошлост већ дуже куца на вра-

неочекиване обрте и премало
времена за размишљање. Мораћете да делујете брзо и да пратите промене на послу. Повољан је
тренутак за удруживање с неким.
Укључите и партнера у свој живот.

та и путовања донеће вам новчану сатисфакцију. Ако радите у великој фирми, водите рачуна да
не дођете у сукоб са шефовима.
Чувајте своју везу и не улазите у
дупле комбинације.

ПИСАЦ
СА СЛИКЕ

Стара мера
за тежину
(мн.)

Период пред вама доноси вам

Додатни послови, пуно контака-

Земља
Илира
Име
глумице
Гарднер

(23. 9 – 22. 10)

ВЕНЧАНИ

Прва нота
музичке
скале

Зарија
одмила

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Љубавни живот ће вам бити
турбулентан, с пуно набоја, што
ће се одразити и на посао. Водите рачуна колико далеко можете
ићи и до које мере можете бити
директни и провокативни да вам
добре пословне прилике не би
одлетеле.

Орган
чула
вида

Ознака
за метар

Ован

26. јула: Зорана – Кристина Арсенијевић и Филип Ђорђевић; 27. јула: Силвијуса –
Катарина Јон; 28. јула: Стефана – Естера Петровић и Зоран Станојев; 5. августа:
Емануела – Слађана Ђорђевић и Слађан Стаменковић; 6. августа: Емила Даима –
Севдија Гаш и Горан Дан; 12. августа: Огњена – Јелена Марковић и Дејан Јованов,
Михајла – Славица Стојановић и Милан Босика; 19. августа: Његоша – Сања Војновић Петровић и Радован Петровић; 23. августа: Максима – Милица и Милош Режа,
Филипа – Ивана Младенов и Никола Шимић, Матеју – Тамара и Данијел Тодоровић,
Николу – Дејана и Лазар Крчадинац, Душана – Марина и Јован Королија, Тодора –
Нина и Милош Радуловић; 24. августа: Богдана – Ивана Павлов и Бојан Цветковић;
25. августа: Дејана – Јасмина и Дејан Мицковски; 26. августа: Михајла – Сара Стојановић и Бранислав Лукин, Лазара – Драгана Живковић и Иван Турк; 27. августа:
Тадију – Милица и Ненад Марин, Страхињу – Марија Мирков Јешин и Александар Јешин, Душана – Ана и Александар Грујић; 28. августа: Филипа – Драгана и Милош
Радосављевић.

Слогови: АЈН, БОБ, ВИЋ, ДИ,
ЈА, ЈАН, КО, ЛАН, МЕ, НА, НИ,
НИК, РА, РИ, ТИ, ТРАХТ, ЋЕ,
ЏЕ, ШТИ.
ВОДОРАВНО: 1. амерички певач, композитор и песник (нобеловац), 2. наша тенисерка (Јелена), 3. окрутна владавина, 4. директори, руководиоци (стр.), 5.
лице под старатељством, стараник, 6. немачки фудбалски клуб
из Франкфурта на Мајни.
У посебно обележеним осенченим пољима, читано по паровима слова одозго надоле,
крије се име и презиме познатог панчевачког виолончелисте (на
слици), професора Музичке школе „Јован Бандур”.
„SANTA
Одмила, од
MARIA DELLA
драгости
SALUTE”

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

Добили ћерку

ЕНИГМАТСКИ

Старинско
рачунало с
куглицама

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

У месту,
„ПЕРА
на месту
СЕГЕДИНАЦ”
(лат.)

Петак, 8. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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ФОТО-РЕПОРТАЖE

Петак, 8. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА ОСАМНАЕСТА „ДОЛОВАЧКА ШТРУДЛИЈАДА”

ЗАСЛУЖЕНО ПУНОЛЕТСТВО „НАЈСЛАЂЕ” МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Осамнаеста „Доловачка штрудлијада”, као и многе претходне, окупила је десетине жена
из удружења из Панчева, околине и целе Војводине.
Све оне дошле су како би на
делу приказале своје умеће у
справљању вероватно најпознатије и најомиљеније банатске
ђаконије.
Након што је уприличено неколико промоција на панчевачком Корзоу и у петак, 1. септембра, отворена изложба
ручних радова, у просторијама
главног организатора „Штрудлијаде” – Удружења жена
„Доловке” главни дан „најслађе” манифестације, у суботу, 2.
септембра, почео је предајом
узорака.
Било их је преко сто двадесет, а направиле су их чланице
двадесет две организације које
окупљају припаднице лепшег
пола.
Цело село на штрудлу
мирисало
Свечани део програма кренуо
је наступом фолклораша из
КУД-а „Банатски вез” и песмом
Лидије Илин из Иланџе, чији
последњи стих јасно говори да
„данас Долово на штрудлу
мирише”.
У име „Доловки”, које су, уз
суорганизаторе Дом културе и
Месну заједницу, успешно
изнеле манифестацију, њихова потпредседница Драгана
Марић, поред осталог, обавестила је јавност о три јубилеја:
четрдесет година од оснивања
првог доловачког актива жена,
двадесет година од реактивирања удружења и, наравно,
„пунолетство” „Штрудлијаде”.
Осамнаеста „најслађа” манифестација отворена је тако што
је најпре госте поздравила
Миљана Вуковић из Скупштине МЗ „Мита Вукосављев”.

„Етно-кутак”, Качарево

„Доловке”
Потом се у неколико поетски
надахнутих речи присутнима
обратио већник за културу
Немања Ротар, а његова колегиница задужена за област
пољопривреде Зорица Репац
истакла је немерљив значај
оваквог окупљања. (Треба рећи
да су Град Панчево и Влада
Војводине покровитељи овог
догађаја.)
Потом је председница „Доловки” Косара Вујчић поделила
захвалнице, као и награде.
На основу одлуке стручног
жирија, најбоље доловачке
штрудле направиле су Негица
Стокић, Марица Спасић и Ђурђевка Јовановић, док су се код
гостинских издвојиле Каталин
Чала (МКУД „Боназ Шандор”
из Иванова), Зуза Чрјепок
(СКУД „Ђетван” из Војловице)
и Аурора Стјеповић (Актив
жена из Ковина). Најлепши
штанд имао је „Ђетван”, испред
Удружења жена „Веште руке” из
Панчева и поменутог ковинског
актива, а награду за ручни рад
добила је Снежана Петровски

Ваневски из удружења грађана
„Панонке”.
Свака има своју тајну
За то време око штандова је
било веома живо, а штрудле су
„летеле” на све стране. Било их
је разних „сорти” и рецептура.
Иако је познато да се такве тајне љубоморно чувају, поједине
даме пристале су да открију
неке специјално за читаоце
„Панчевца”.
Тако је на штанду домаћих
„Доловки”, поред банатских
„шпеција” од мака, рогача, ораха и вишања, пажњу привукла
и она с лешником. Марина
Бранка навела је да је поступак припреме сличан као код
осталих врста, само што се разликује фил. Рецепт иде овако:
за тесто – у по два и по децилитра млека и воде ставити
један квасац, 70 грама шећера,
а може и ванил-шећер; за фил
скувати млеко, шећер и самлевене лешнике, потом намазати на тесто и пећи око четрдесет минута.

Најбољу гостинску штрудлу,
и то од мака, направила је
Каталин Чала из МКУД-а
„Боназ Шандор”, а овог пута је,
заједно са Аполонијом Антал,
открила да је суштина у томе
да тесто што дуже одстоји. За
њега је потребно килограм брашна, четири кашике шећера,
квасац, кашичица соли, пола
литра млека и мало воде. Када
се све то умеси, ставити и децилитар уља. Потом треба наставити мешење и када тесто престане да се лепи за руке, посути
га брашном, покрити и након
пола сата може се ставити фил.
У њега за поменуту количину
теста иде око шестсто грама
мака, као и ванил-шећер. Неко
кува фил, неко не.
Важно је да тесто одстоји,
како Ивановчанке кажу, да
мало ускисне, па да се премеси
и да поново, трећи пут, одстоји.
Након тога треба га изручити
да се мало „одмори”, развући,
затим филовати и ставити у
подмазан плех да поново одстоји, јер би у супротном било згру-

двано. Преко теста размазати
жуманце разређено водом (да
боја не би била прејака) и пећи
30 минута на 250 степени.
Чак и са укусом пице...
„Новосељанке/Boboacele” такође су се представиле разним
штрудлама, међу којима и онима од јабуке и са сиром, па чак
и са укусом пице, коју је представила Милена Русалак: развуче се обично кисело тесто
(које се прави на масти) и на
њега се наренда фил – стишњена шунка, качкаваљ, кечап,
мајонез и оригано. Све се то
урола и испече.
Јелка Ђорђевић из удружења
„Веште руке” представила је,
поред осталог, бачку штрудлу: у
тесто иду брашно, шећер, вода,
млеко и павлака. Након мешења смеса мора да одстоји сат времена и да се премеси. Ова савијача може бити слатка и слана.

Снежана Томашић и Милица Стефановић из старчевачког
актива жена „Неолит” одале су
своју рецептуру за штрудлу од
мака: у млеко ставити пола квасца и додати три кашике шећера, а када смеса надође, ставити једну целу павлаку,
децилитар уља и килограм
оштрог брашна. Тесто умесити
да буде мало мекше и након
што одстоји, на њега ставити
надев. Пустити да још мало
надође и тек онда ставити у
рерну и пећи око 45 минута.
Те суботе у Долову није био
изложен само чувени банатски
слаткиш. Рецимо, локални
пчелар Јован Каталина, као и
досад, пружио је могућност да
се штрудла додатно заслади
разним врстама меда – од
багремовог, преко сунцокретовог, до ливадског. Е, од тога
слађе тешко да може...

„Новосељанке/Boboacele”
МКУД „Боназ Шандор”

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

КУД „Банатски вез”

МЛАДЕ ШАХОВСКЕ НАДЕ НИЖУ ПОБЕДЕ

СВЕТЛА БУДУЋНОСТ ПРЕД ПАНЧЕВАЧКИМ ВУНДЕРКИНДИМА
Лука Ристић
бриљирао
у Батајници
Марко Милановић
без премца у Сплиту
Двојица младих шахиста, запра во деце, не пре ста ју да
оду ше вља ва ју сво јим резул та ти ма.
Реч је о панчевачким малишанима који још увек нису
потрошили ни прву деценију
живота, а већ увелико убирају
трофеје и наговештавају светлу
будућност, не само у овдашњим него и у много ширим
размерама.
Први међу хиљадама
Један од њих је деветогодишњи
Марко Милановић, који у
дужем периоду скреће пажњу
на себе.
Недавно је тако бриљирао на
„Спортским играма младих”,

Страну припремио

Јордан
Филиповић

најмасовнијој међународној
спортској манифестацији на
овим просторима. У оквиру ње
ове године надметало се преко
160.000 такмичара који су се
претходних месеци у својим
државама огледали у десет
дисциплина.
У завршницу такмичења одржаног у Сплиту од 17. до 22.
августа пласирало се 900 најбољих, а међу њима и поменути
вишеструки кадетски првак
наше земље у шаху и победник
„Спортских игара Србије” у
древној игри на 64 поља.
Марко

Овај талeнтовани малишан
нашао се у сплитском финалу у
конкуренцији деце до дванаест
година, а упркос томе што је
поново био најмлађи, Марко је
и на том међународном такмичењу, захваљујући сигурној игри
и победама против директних
конкурената из других земаља,
освојио златну медаљу.
Овај резултат, поред осталог,
биће за Марка велики стимуланс пред пут у Румунију на
званично овогодишње европско првенство у шаху.
Седам из седам
Други вундеркинд (или можда
први, сасвим свеједно) јесте
Лука Ристић. Он је, такође,
неко ко из дана у дан помера
границе, а недавно, 26. августа,
то је урадио на Меморијалном
турниру „Бранко Богавац”, једном од највећих те врсте у
региону.
На том догађају учествовало
је преко осамдесет кадета из
најбољих шаховских школа,
који су прошли четири круга
квалификација. Међу њима је
и Шаховски клуб „Аљехин”, а
један од петорице чланова екипе био је и Лука Ристић. Он је
освојио прво место са импо-

Лука

Весељаци са Стреле
Ово легло мачића пронађено је у
насељу Стрелиште. Вероватно их
је избацио неки неодговорни власник који није стерилисао своју
„љубимицу” а да није био способан да брине о њеном окоту.
Сада ове разигране и здраве
маце траже домове да не би остале на улици, где им је загарантована неизвесна будућност. Контакт-телефон је 060/090-56-04.

Мама и деца
зантним скором – седам бодова (победа) из седам партија.
Тиме је овај дечак наставио низ
значајних резултата, као што
је, рецимо, пето места на
европском јуниорском шампионату, одржаном у јуну у
Будви.
Нешто скромније резултате
остварили су преостали представници ШК-а „Аљехин”: Ања
Радмановић, Немања Шапоња,
Матеја Мијушковић и Никола
Мијоковић, а оправдано спречен да учествује, био је Ђорђе
Новићевић.

Још једна у низу прича о
избаченим псима и нежељеним штенцима. Ова минијатурна кујица мешанка, која у
себи има крви јазавичара,
појавила се ниоткуда пре
десетак дана у насељу Содара са своја два штенета.
Они су привремено збринути, али свако од њих тражи сигуран дом. Можда ће је власник и препознати, па се може јавити да је преузме. Уколико до тога не дође, сви други могу се
информисати путем телефона 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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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ВУКОВИ” ПИШУ НОВУ ИСТОРИЈУ...

МАРИЈА НАЈПРЕЦИЗНИЈА

Тријумф у премијерном
мечу СЕХА лиге
Вредно ЕХФ искуство
у Лисабону
Дуели с титанима

У Сремској Митровици је
прошлог викенда одржано
Првенство Војводине у гађању из малокалибарске пушке
за пионире.
Мушки тим СД-а „Панчево
1813” у саставу Стеван Калинић, Алекса Ракоњац и Стефан Рађеновић освојио је сребрну медаљу и у лежећем
ставу и у троставу. Екипа пионирки из нашега града, за
коју су наступиле Марија
Алексић, Теодора Кондић и
Сара Малетић, била је друга

у лежећем ставу, а трећа у
троставу.
У појединачном надметању
најуспешнија је била Марија
Алексић, која је с 232 круга
освојила најсјајније одличје у
троставу, док је резултат од
249 кругова у лежећем ставу
био довољан за бронзану
медаљу.
Сви поменути такмичари
надметаће се и на Првенству
Србије, које ће за десет дана
бити одржано такође у Сремској Митровици.

ТРАДИЦИЈА СЕ НАСТАВЉА

ТУРНИР МАЛИХ ШАМПИОНА
Џудо клуб „Академија Јочић”
из Старчева организоваће
трећи пут сада већ традиционално надметање за младе
борце под називом „Турнир
малих шампиона” у суботу,
16. септембра.
Та спортска манифестација
налази се у календарима џудо
савеза Војводине и Србије и за
врло кратко време постала је
једно од најпрестижнијих такмичења за млађе категорије у
џуду. Организатори су се
потрудили да и овог пута најбољи борци на турниру добију вредна одличја, што посебно радује такмичаре и њихове
тренере.
Уз помоћ људи из Спортског савеза нашега града,
локалне самоуправе и ЈКП-а
„Младост”, челници Џудо
клуба „Академија Јочић”
сигурни су да ће и овогодишњи турнир протећи на

Рукометни клуб Динамо, спортска икона нашега града безмало већ седам деценија, после
година успона и ситнијих падова, поново је у жижи интересовања, и то не само панчевачке
јавности.
Захваљујући освајању титуле
српског вицешампиона, момци које предводи тренер Иван
Петковић ове јесени су у Панчево довели Европу. „Жутоцрни” су започели надметање
у регионалној СЕХА лиги, с
ривалима који се такмиче и у
Лиги шампиона Старог континента. Првог и другог дана овог
месеца у главном граду Португалије одмерили су снагу с Бенфиком, у првом колу Купа
ЕХФ, другог европског такмичења по вредности. За Бранка
Радановића и његове саиграче
права искушења тек долазе, јер
следе прави спортски спектакли у реновираној Хали спортова на Стрелишту. Али кренимо редом.
Деби за памћење
Вољом жреба Панчевци су у
првом колу СЕХА лиге гостовали у Новом Саду, где су
одмерили снагу са шампионом. Српски дерби је на трибине дворане „Слана бара”
привукао око 700 љубитеља
игре с лепљивом лоптом, који
су могли да виде сјајне момке
у жуто-црним дресовима: Војводина–Динамо 24:29 (16:16).
Тренер Петковић одлично је
припремио тактику за овај дуел,

Први пут у нашем граду
а што је још важније, момци су
све замисли шефа спровели у
дело. После релативно изједначене игре у првом полувремену
Панчевци су у наставку утакмице потпуно надвисили домаћина и забележили су вредну, слободно се може рећи и
историјску победу, јер ће први
бодови у СЕХА лиги остати златним словима уписани у алманасима РК-а Динамо.
Тим из нашега града играо
је у саставу: Жујовић (шест
голова), Пилиповић (три),
Буњевчевић (три), Радановић,
Стојановић (два), С. Димитрић,
Јелић, Јовановић, Петровић
(десет одбрана), Дистол (један
гол), Баруџић (три), Ст. Димитрић, Славуљица (три), Радовановић, Бандука (четири) и
Шапоњић (пет).
– Одлично смо деловали и у
нападу и у одбрани, а када се
свему томе дода да смо напра-

МЕТАЛУРГ ИПАК БОЉИ

врхунском нивоу и да ће свој
град Панчево представити у
најлепшем светлу.
Такмичење ће бити одржано у Хали спортова на Стрелишту, а љубитељи овог спорта који му буду присуствовали
– неће погрешити.

У другом колу СЕХА лиге, које је одиграно у среду, 6.
септембра у Хали спортова на Стрелишту, Динамо је угостио
Металург из Скопља. У сјајном амбијенту гости су потврдили
квалитет и славили су победу од 25:20 (16:9). Најефикаснији у редовима Динама био је Јован Стојановић са
пет постигнутих голова. Миљан Буњевчевић је четири пута
савладао противничког голмана, а по три пута у листу стрелаца уписали су се Веселин Јелић и Милан Мирковић.

вили само четири техничке
грешке, наша победа је сасвим
заслужена. А када се зна да је
постигнута над вишеструким
узастопним шампионом, још
више добија на значају. Улази
у спортску историју – рекао је
тренер Динама Иван Петковић
после тријумфа у Новом Саду.
Европско искушење за наук
Право из Српске Атине, преко
Сегедина и Будимпеште, панчевачки „вукови” стигли су у
Лисабон, на мегдан с Бенфиком, у првом колу Купа ЕХФ.
Домаћин је и пре почетка овог
двомеча важио за апсолутног
фаворита, јер је Бенфика тим
с великим буџетом и јасним
амбицијама у овом такмичењу.
Момци из нашега града,
ослабљени без Бранка Радановића и голмана Душана Петровића, видно изморени после
напорног пута, нису могли да
пруже већи отпор, па је путник
у друго коло Купа ЕХФ практично био познат већ после
првог меча: Бенфика–Динамо
39:20.
Већ сутрадан, у суботу, 2.
септембра, такође у Лисабону,
одигран је и реванш меч између Бенфике и Динама. Уследио
је нови пораз екипе из нашега
града, пошто су Португалци
победили с 35:28, али је овог
пута у далеком Лисабону тим
Ивана Петковића пружио мно-

го бољи отпор реномираном
ривалу.
Шансу да се опробају против
европског ривала, добили су
млађи играчи, како би стицали
искуство за искушења која им
предстоје. И показали су квалитет. Предводио их је сјајни
Миљан Буњевчевић, који је мрежу Бенфике погодио чак седам
пута и био је прави предводник
новог „жуто-црног” таласа.
– Бенфика је јако озбиљан
тим. Ми смо после победе у
Новом Саду и исцрпљености
играча том утакмицом имали и
јако напоран пут од тридесетак
сати до Лисабона. Као што сам
рекао у најави утакмице, шансу
сам пружио играчима који
немају довољан број минута проведених на терену у досадашњим мечевима. Желео сам да
се уверим колико они могу да
пруже у наставку СЕХА лиге.
Било ми је битно да одморим
момке који су изнели победу
против Војводине – рекао је Петковић по повратку из Лисабона.
Већ у среду, 6. септембра, када
је овај број „Панчевца” био закључен, у Хали спортова на Стрелишту одиграна је утакмица другог
кола СЕХА лиге. Динамо је угостио скопски Металург, који с
клупе предводи легендарни
хрватски тренер Лино Червар. У
уторак, 12. септембра, „вукови”
ће гостовати у Велењу.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ФУДБАЛЕРИ „БРЗОГ ВОЗА” БРОЈАЛИ ДО ПЕТ
Љубитељи најважније споредне ствари на свету у нашем граду с много пажње прате игре
Железничара и Динама 1945 у
Српској лиги група „Војводина”, али очи поклоника популарне „бубамаре” упрте су и у
војвођански „Исток”, где се од
ове сезоне надмеће омољичка
Младост.
Треће коло шампионата
донело је први тријумф фудбалера Динама 1945. На Градском стадиону је гостовао Раднички из Шида, а момци које
предводи тренер Александар
Стевановић испратили су га
кући с пет голова у мрежи.
Ефикасну игру популарног
„брзог воза” пратило је око 400
гледалаца, који могу бити задо-

вољни издањем својих љубимаца, нарочито после два почетна пораза: Динамо 1945 – Раднички 5:0.
Од самог почетка утакмице било је јасно да Панчевци
неће дозволити гостима никакво изне на ђе ње, па је већ у
шестом минуту Милан Недучић постигао погодак за вођство свог тима, после којег је
било много лакше и растерећеније играти. Иако до краја
првог полувремена није било
промене резултата, у наставку меча раз и гра ли су се и
оста ли фуд ба ле ри Дина ма
1945, па су гости морали да
се поми ре са убе дљи вим
пора зом. Голо ве за дома ћу
екипу постигли су Лука Јова-

нић (два), Бранислав Тошић
и Никола Скокна.
Следећег викенда „брзи воз”
путује у Старе Бановце на мегдан с домаћим Дунавом.
Фудбалери Железничара
поново нису имали спортске
среће, па су и на другом гостовању ове јесени поражени с
минималним резултатом. Овог
пута момци тренера Ненада
Стојчића изгубили су с 1:0 у
Оџацима од истоименог домаћина, који у досадашњем току
шампионата има максималан
учинак.
Иако је домаћин био фаворит и пре почетка утакмице,
панчевачка „дизелка” храбро
је ушла у овај дуел и није
устукнула пред опасним рива-

ДОЛА ЗИ ГОР ДАН ПЕТРИЋ
У понедељак, 11. септембра, у просторијама Фудбалског савеза
Панчева гостоваће тренер ФК-а Рад Гордан Петрић, који ће
заинтересованим колегама из целој јужног Баната одржати предавање на тему „Такмичарски микроциклус”.
Нема сумње да ће некадашњи играч ОФК Београда, Партизана, шкотских Данди јунајтеда, Ренџерса из Глазгова и Харста,
енглеског Кристал паласа, као и грчког АЕК-а и других клубова
имати шта да пренесе колегама. Сви заинтересовани не треба
да пропусте предавање, које почиње у 18.30.

лом. Жељко Стајчић и његови
саиграчи били су равноправан
такмац Оџачанима, а у појединим моментима потпуно су
их надиграли. Ипак, реализација напа да Железничара
била је и овог пута нешто слаби ја, док су бројне, веома
изгледне прилике отишле унеповрат, а онда, по неписаном
фуд бал ском правилу, увек

следи казна. Оџаци су успели
да искористе једну од ретких
прилика и да на крају освоје
сва три бода.
Овог пута „Жеља” је остао
без бодова, али ако настави да
пружа овакву (и још бољу)
игру, сви промашаји ће доћи
„на наплату”.
У недељу, 10. септембра,
Данило Ковачевић и његови

саиграчи на СЦ-у „Младост”
дочекују првопласирани Бечеј
1918. Биће то дерби четврте
рунде, али уз помоћ навијача
лакше ће се супротставити
великом ривалу. Утакмица
почиње у 16.30.
Треће првенствено коло одиграно је и у Војвођанској лиги
група „Исток”. Фудбалери
Младости из Омољице на свом
терену савладали су Будућност
из Српске Црње с 1:0 и тако
наставили успешан низ освојених бодова.
Иако су доминирали током
читавог сусрета с гостима из
Српске Црње, Омољчани су до
злата вредне победе стигли у
последњим минутима меча,
када је Ђорђе Павловић лепим
голом крунисао надмоћност
свог тима.
Младост тренутно заузима
треће место на табели, са седам
бодова, колико имају и водећи
Вршац јунајтед и Козара. Наредног викенда у Банатском Великом Селу биће одигран прави
дерби јесењег дела сезоне, јер ће
другопласирана Козара, која је
пролетос водила (и на срећу
навијача из Панчева изгубила)
велику битку с Динамом 1945
за пласман у виши ранг, угостити трећепласирану Младост.
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НАСТАВЉЕНО НАДМЕТАЊЕ У TCR ШАМПИОНАТУ

СТРЕЛИЧАРСКИ ТУРНИР „ТРОФЕЈ БЕОГРАДА”

ДУЦИН ШОУ У ТАЈЛАНДУ

ПАНЧЕВЦИМА ПРЕГРШТ МЕДАЉА

Велика неправда у
квалификацијама
С једанаестог места
до подијума
Наш суграђанин и најбољи
српски аутомобилиста Душан
Борковић начинио је један од
највећих подвига у историји
аутомобилизма, освојивши друго место у првој односно шесто
место у другој трци на стази
„Бурирам” током осмог викенда TCR светског шампионата.
Популарни Дуца се златним
словима уписао у анале аутомото спорта, јер је у недељу, 3.
септембра, после неправде без
преседана претходног дана у
квалификационим надметањима, у првој трци стартовао с
једанаесте, а у другој чак с тринаесте позиције.
Наш ас је у суботу, 2. септембра, бриљирао у квалификацијама, али је због пуцања задње
гуме ударио у баријеру, због

чега су његов аутомобил довезли до бокса. После неколико
неразумних одлука организатора Борковићу је забрањено
да настави такмичење у квалификацијама, па је, уместо с већ
виђене пол-позиције, у недељу
стартовао тек из шестог реда.
То, међутим, није поколебало одлучног Дуцу, који је сачувао достојанство и одмах после

неправде поручио да ће на
главним тркама направити
шоу.
И направио га је! Ни највећи оптимисти нису могли
претпоставити шта је Дуца
спремио својим навијачима,
али и свим љубитељима аутомобилизма широм света. Дуго
ће се препричавати прва трка,
која ће сасвим сигурно ући и у

уџбенике спортске вожње. Већ
на самом старту Борковић је
„прескочио” првог ривала, а
после првог круга (од четрнаест) маестралном вожњом
дошао је до осмог места. Уследила су три круга у којима је
„дисао за врат” Алтоеу, а кад га
је напокон престигао, ослободио је „аждају” у себи и кренуо
у – спортску историју. Групу од

три возача испред себе сустизао је из круга у круг, а онда су,
као на траци, пред Дуцом падали и кандидати за титулу Верне и Таши, а нешто раније и
Неш. Права драма одиграла се
у последња два круга. Најпре
је у претпоследњем кругу
лидер Хомола, због пуцања
предње леве гуме, морао у бокс,
да би на циљној равнини, на
уласку у последњи круг, отпао
и Ориола. Борковић је избио
на друго место, а да је трка
потрајала бар још један круг,
без сумње би престигао и
Михелиса.
Без обзира на то, наш ас је
освајањем другог места одржао
лекцију за сва времена у Тајланду, на чијој се стази „Бурирам”, као и у претходним TCR
викендима, могао видети огроман банер са српском заставом
и поруком „Инвестирајте у
Србију”.
У другој трци Борковић је
стартовао чак из седмог реда,
са удаљене тринаесте позиције. Ни то му није сметало да
поново крене урагански, па је
већ у првом кругу напредовао
за три места. Мато Хомола је
кратко време био испред Дуце,
а потом је на ред за претицање
дошао и шампион света из
2012. године Роб Хаф. Један за
другим, легендарни возачи

морали су да се помире с тим
да је Борковић у овом тренутку
бржи од њих. Коначно, Михелис је због проблема с мотором
морао у бокс, па се Борковић
круг пре краја трке докопао
шестог места, које му је донело
нових осам бодова у шампионату, од укупно 26, колико их
је освојио у Тајланду.
– Пресрећан сам због свега.
Друго и шесто место после онакве одлуке у квалификацијама
су феноменалан успех. Стартовао сам на обе трке далеко од
водећих, што је допринело да
знатно брже потрошим гуме
претичући ривале. Имао сам
среће да су ми гуме издржале,
као и аутомобил. На крају сам
презадовољан због тога што је
српска застава опет на подијуму и што сам доказао колико

На стреличарском терену у
Кошутњаку у недељу, 3. септембра, одржан је традиционалан турнир под називом
„Трофеј Београда”, који је организовао СК Калемегдан. Упркос правом јесењем времену,
али и јакој конкуренцији, чланови СК-а Панчево постигли
су изванредне резултате.
Лазар Андреев је тријумфовао у надметању млађих пионира у гађању олимпијским

стилом, док је сениор Стефан
Жикић био најбољи у компаунду. Сребрним одличјима
окитили су се Јован Шпехар,
Урош Јакоб и Небојша Стојановић, као и екипа СК-а Панчево, која се надметала у
саставу: Дејан Форго, Драгиша Јевтић и Дејан Јакоб.
Посебно признање припало је Лазару Андрееву, који је
заслужио пехар намењен најбољем младом стреличару.

ОДЛИЧНИ МЛАДИ КАЈАКАШИ ПАНЧЕВА

ЗЛАТНИ ЧЕТВЕРАЦ

вредим. Огромну захвалност
дугујем свима који су веровали у мене, почев од тима и
спонзора до навијача – рекао
је Дуца после трка.
Душан Борковић после осмог викенда заузима шесто
место у генералном пласману,
са 108 бодова, само два мање
од петопласираног Ориоле.
Наредно искушење у TCR светском шампионату биће 7. и 8.
октобра у кинеском граду
Жеђијангу.

Међународна регата „Бегеј
2017” одржана је у недељу, 3.
септембра, у Зрењанину. Тренер ККК-а Панчево Зоран
Живковић повео је на то такмичење једанаест младих
кајакаша, који су постигли
сјајне резултате.
Лука Станчевски тријумфовао је у МК-1, а сребро му
је припало у трци кајака једноседа у пионирској конкуренцији. Двосед који су чинили

Теофиловић и Вујић освојио
је бронзану медаљу, док је
посада МК-4, у групи дечака
рођених 2004. године, освојила најсјајније одличје.
Веслали су: Станчевски, Теофиловић, Вујић и Слијепчевић. Маша Павловић била је
четврта у МК-1 за девојчице.
Кајакашима с Тамиша
предстоји учешће на државном првенству, које ће бити
одржано на Ади Циганлији.

УСПЕХ АТЛЕТИЧАРКЕ ТАМИША

САЊА НАЈБРЖА У ВОЈВОДИНИ

ПРИПРЕМЕ РАГБИСТА ДИНАМА 1954

СПРЕМНИ ЗА ЈЕСЕЊА ИСКУШЕЊА

СА АТЛЕТСКИХ НАДМЕТАЊА

ДИНАМО НИЖЕ УСПЕХЕ
Нови Сад је прошлог викенда
био атлетски центар Србије, јер
су у том граду одржана два надметања за млађе категорије. За
поклонике краљице спортова у

нашем граду најважније је то
што су млади атлетичари имали успеха на оба такмичења.
На Првенству Војводине за
пионире Марија Мркела освојила је сребрну медаљу у трци
на 300 метара, док је Страхиња Стевшић тријумфовао у
трци на 800 метара. Екипни
шампионат Србије за пионире и пионирке донео је Атлетском клубу Динамо пласман
на седмо место, а најуспешнија такмичарка Динама била је
Миона Бркић, која је трећа
стигла на циљ у трци на 1.500
метара.
Такмичаре су предводили потпредседник АК-а Динамо Зоран
Божанић и тренери Слободан
Маринков и Филип Влајић.

Појединачно Првенство Војводине у атлетици за млађе пионире одржано је прошлог
викенда у Новом Саду, на стадиону „Карађорђе”. У веома
јакој конкуренцији велики
успех остварила је Сања
Марић, чланица АК-а Тамиш
из нашега града, која је освојила златну медаљу у трци на
600 метара. Она је ту дистанцу
истрчала за један минут и 42
секунде.

Успех талентоване атлетичарке још више добија на значају ако се зна да је у финалном надметању била чак три
године млађа од својих ривалки. Постигнути резултат је још
један доказ квалитетног и
стручног рада у АК-у Тамиш. За
двадесетак дана Сању Марић
очекује појединачно Првенство
Србије, а људи у клубу од ње
очекују висок пласман и борбу
за најсјајније одличје.

У оквиру припрема за јесењи
део шампионата, али и такмичења у Купу Србије, рагбисти Динама 1954 учествовали су прошлог викенда на
турниру у Зрењанину.
Популарни „дивљи вепрови”
одиграли су четири утакмице,
на којима су присутни могли
видети квалитетан рагби, али

и спремност целе екипе. Панчевци су заузели треће место,
иза Партизана и Војводине, а
испред Петровграда и Вршца.
Ако се зна да су на турниру
учествовали тимови из Прве
лиге Србије, онда се може
рећи да рагбисти Динама
1954 спремно дочекују јесења искушења.

ТАКМИЧЕЊЕ У ГАЂАЊУ ИЗ ПИШТОЉА ВЕЛИКОГ КАЛИБРА

ЈОШ ЈЕДАН ТРИЈУМФ „ДРУЖИНЕ”
Прошлог викенда у Врбасу је
одржано сениорско Првенство
Војводине у гађању из пиштоља
великог калибра, по Ц-програму.
Као што се и очекивало, екипа Стрељачке дружине „Пан-

Стране припремио

Александар
Живковић

чево 1813” убедљиво је тријумфовала, са 845 кругова, а тим
су чинили Саша Петровић,
Јован Павлица и дебитант Светислав Поштић, који је успешно заменио стандардног члана екипе Јовицу Бубала.
У појединачном надметању
Саша Петровић је освојио златну медаљу, а до тријумфа је
стигао врло убедљиво, погодивши 322 круга. Јован Павлица

ШАХОВСКИ КУТАК
је заслужио бронзано одличје,
са 275 кругова. Успешан је био
и Светислав Поштић, који је
упуцао 253 круга.
За десетак дана у Новом
Саду ће бити одржано и Првенство Србије, када ће се екипи
придружити и Јовица Бубало.
Због тога се може очекивати да
ће Панчевци наставити традицију успешности у овој витешкој дисциплини.

Azhusin
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лд3)
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...
Драги Панчевци, пуно срдачних
поздрава с предивног Каприја.
Дарко Хриб, Светозара Марковића 188

Сачувај поштење
Да не напишемо ону реч што се римује с „потурче” – хвале се
многи својим напорима да објасне како је природа наш најважнији ресурс који се мора сачувати. Како оно беше: нисмо је
наследили од предака, већ позајмили од потомака.
А онда по тим сопственим напорима из грла извуку и залепе
зелену фукару.
Чувај природу, али стварно. И људе, бар оне најближе око
себе. Сачувај себе, своју главу!

Као мало воде

Дарко, Весна, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Човек који је своју оштроумност платио главом, најспособнији
син наших грађана – др Зоран Ђинђић, често је парафразирао
прастару умотворину: ако већ мораш да прогуташ три жабе, прогутај прво ону највећу.
Жабе не пливају само по барама и прљавим водотоковима,
има их свуда око нас: на улици, у школи, на факултету, послу...
У глави! Не треба их хранити, не треба им дати нимало воде.
Заобиђи их ако можеш, прогутај ако мораш. Знаш којим редом.

На длану
Дођи вамо! Ево, огледало је пред тобом, баци поглед и кажи
себи, онако искрено, шта видиш: интелектуалца, чобанина, генијалца, смарача... Лепотицу? Звер?
Ма, какво огледало, то је излизан трип када о нечему пишеш.
Важно је бити поштен према себи.
Сачувај поштење као мало воде на длану.

Поздрав са Сицилије, из села Савока,
где је сниман филм „Кум”.
Весна Зубић, Танаска Рајића 56

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Ксенија Чорогар,
гимназијалка:

Сандра Барукчић,
домаћица:

Никола Кршанин,
гимназијалац:

– Лето сам провела
с породицом,
с родитељима
и млађим братом.
Била сам и на мору
с друштвом, а сада
већ почињу обавезе
око школе.

– Време углавном
проводим с породицом.
Преко лета смо се
одмарали и ишли
на купање. Сада
су деца кренула
у школу.

– Био сам на мору
с другарима
и с породицом.
Преко дана идем
на неки спорт,
а увече изађем
с друштвом.
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