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ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Почиње да ради
саветовалиште за младе

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 14. СЕПТЕМБРА 2018.

Број 4781, година CL
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Политика
Поскупљује
градски превоз
» страна 4

Економија
Пореске олакшице од
октобра
» страна 6

Екологија/просвета
На пола пута до
коначног циља
» страна 7

Село
Првака у већини места
драстично мање
У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „23. МАЈ” НОВА ЛАБОРАТОРИЈА И САВРЕМЕНА ИНТЕРАКТИВНА УЧИОНИЦА

НИС УЛАЖЕ У БУДУЋНОСТ ПАНЧЕВА
Партнерство панчевачке
стручне школе и нафтног
гиганта
Подршка локалним
заједницама
Техничка школа „23. мај” добила је модерну еколошку лабораторију, чије је
уређење и опремање подржала компанија НИС у оквиру програма „Заједници заједно”. Она је опремљена најсавременијом опремом за испитивање квалитета воде, ваздуха и земљишта и користиће је ученици те школе, као и осталих средњих и основних школа у Панчеву с циљем стицања што бољег практичног знања. У реновирање и комплетно опремање овог модерног кабинета
НИС је уложио више од три милиона
динара. С друге стране, ова компанија
је кроз програм „Енергија знања” донирала средства и за модернизацију једне
учионице најсавременијом опремом.

Тим поводом у понедељак, 10. септембра, у холу те стручне школе одржана је свечаност, којој су присуствовали представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
локалне самоуправе, компаније НИС,

АУТО-ЦЕНТРУ
„ЗОКИ”

потребни инструктори
за обуку возача
– више извршилаца
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

руководствa Техничке школе „23. мај”,
ђаци, као и многобројне званице из
области образовања.
Модернизација наставе
У име колектива и ђака ове школе
поздравну реч је одржала Наташа Зечевић, директорка, која је изразила
велико задовољство и захвалност јер
су НИС и надлежне државне структуре сагледали значај и улогу Техничке школе у развоју наше локалне
заједнице и подржали реализацију
двају веома важних пројеката.
– Захваљујући отварању еколошке
лабораторије, коју је компанија НИС
подржала преко програма „Заједници заједно” у вредности од преко три
милиона динара, наши ученици могу
да уче на најсавременијој опреми и
уређајима који се данас користе и у
индустрији. Партнерство је покренуто потписивањем Меморандума о сарадњи и идејом о креирању новог
образовног профила, који одговара
потребама НИС-а. У оквиру Мемо-

рандума, школа је путем програма
„Енергија знања” од НИС-а добила
још милион динара и од тога смо
опремили прву интерактивну учионицу у нашој школи – новим намештајем, паметном таблом, таблетима, новим рачунарима, пројектором
и свиме што је потребно да настава у
данашње време буде модерна и деци
много ближа – рекла је директорка
Наташа Зечевић и додала да је највише поносна на то што је у Техничкој
школи „23. мај” 1. септембра уведен
нови образовни профил: техничар за
прераду нафте и гаса.
На крају свог поздравног говора она
је истакла да се нада да је ово само почетак веома успешне сарадње у будућности између ове образовне установе
и руско-српског нафтног гиганта.
Друштвено одговоран партнер
С друге стране, Александар Пајић,
помоћник министра просвете, науке
и технолошког развоја, указао је на
значај сарадње привреде и образовног система и подсетио јавност да
Министарство просвете сарађује с
компанијом НИС дуги низ година.
– НИС се одговорно односи према
свему ономе што је добро и што даје
нови квалитет у овој земљи. Овде на
делу видимо повезаност привреде и
образовања. Желим да изразим велико задовољство што ће оволики број
ученика имати привилегију да ради
апаратима у модерној еколошкој лабораторији. Такође бих рекао да је смер
техничар за прераду нафте и гаса нови
образовни профил у овој школи и да
смо у рекордном року, схватајући потребе тржишта Републике Србије и
Нафтне индустрије Србије, успели заједно с компанијом и њеним стручњацима да обрадимо стандардне квалификације – истакао је Пајић.
» Наставак на страни 7
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Култура
„Светионик”
француском остварењу
» страна 12

Фото-репортажа
Воз који „саобраћа” ка
неким лепим
временима
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Лето у природи
Поглед са облака и
спуштање у водопаде
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Спорт
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Панчеваца
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Разочарали нечињењем
Иако се посета председника државе Александра Вучића Косову завршила мирно, мало је недостајало да буде другачије. Блокада улаза у село Бање коју су организовали Албанци, постављање камиона
на пут и прављење барикада од балвана и запаљених аутомобилских
гума тамо где је требало да прође колона аутомобила у пратњи Вучића муњевитом брзином су закомпликовали ситуацију и учинили
је драматичном.
Албанци који су учествовали у блокади тиме су још једном показали колико „поштују” комшије Србе и колико је „велико” њихово
залагање за мир, суживот с њима и толеранцију, али још више је
разочарала мисија КФОР-а.
Њен командант, италијански генерал Куочи, изјавио је да су његови војници били размештени свуда по терену (чак и код села Бање), али да је испало добро што је Вучић накнадно одлучио да ипак
не посети то место, јер би КФОР у супротном морао да интервенише, па би се Вучићева посета Косову сигурно завршила другачије!?
Командант КФОР-а тиме је показао пасивност. Задатак мисије
којом руководи јесте да реагује у случају било какве дестабилизације безбедносне ситуације на Косову и да учини све да је што пре смири, поготово ако то не могу или не желе да ураде косовска полиција
и Еулекс.
Криза која је избила у недељу на Косову показала је управо то. Косовска полиција и Еулекс нису ни покушали да спрече Албанце да
блокирају мало село Бање, што је за осуду, с обзиром на то да у њему живи само педесетак српских породица, које су са свих страна
окружене непријатељски расположеним Албанцима. Тиме су показали да је слобода кретања за све на Косову мртво слово на папиру.
Оклевање КФОР-а да интервенише онда када је то морало да буде
учињено, још више је за осуду ако се узме у обзир да та међународна
војна мисија има довољно људства, наоружања, оклопних возила и
хеликоптера да би могла брзо и ефикасно да реагује у случају да
почне да се погоршава безбедносна ситуација у било ком делу Косова. Међутим, уместо да тако буде прошле недеље, када је постало јасно да се спрема блокада села Бање, све се завршило другачије. Припадници КФОР-а су све мирно посматрали и чекали.
Због тога се намеће само један закључак: руководиоци мисије
КФОР-а само чекају да се заврши време које морају да проведу на
Косову па да мирно оду кући, без икаквог замерања са Албанцима.

***
Здравствена радница у једном граду у Србији ових дана је постала
херој. Када је у ординацију у којој ради довезен тешко повређени
пацијент без свести, почела је да га реанимира и то је радила више
од пола сата упркос томе што су је колеге и колегинице убеђивале
да од тога нема ефекта, јер он не даје знаке живота.
Уместо да после више неуспешних покушаја реанимирања дигне
руке од тога и да га прогласи мртвим, што је могла да уради без проблема, она је била упорна, наставила је да то ради и на крају га је
успешно оживела. Због тога што је урадила, заслужује признање, јер
је показала да јој је борба за сваког, па и најтежег пацијента, светиња. Пријатно је сазнање да у земљи у којој живимо још има таквих
лекара и да нису сви отишли да раде у иностранству.
***
Ако је судити по простору који наши медији посвећују „Задрузи 2” и
„Паровима”, млади који прате те ријалитије могу закључити да су
њихови учесници „главни ликови” и највеће звезде у нашој држави.
Када се узме у обзир како их приказују телевизијске камере, млади који то прате, могу помислити да је довољно да по цео дан ленствују, глуваре и оговарају друге и да ће за то добити признање. Још
ако притом праве скандале и дају повод новинарима да извештавају
о томе, њихов „труд” ће сигурно бити добро награђен. Моћи ће да
рачунају на новчане награде које такмичарима додељују продукције тих ријалити шоуа и на велики медијски публицитет.
Нажалост, нашим медијима су одавно интересантнији учесници
„Парова” и „Задруге” него млади и успешни математичари, спортисти и програмери, чак и онда када широм света постижу запажене
успехе на такмичењима. О победници прве „Задруге” извештавало
се недељама, а о још једном у низу успеха врхунских талената, ђака
београдске Математичке гимназије који су ових дана освојили неколико златних и сребрних медаља на такмичењу у Бразилу, у медијима су објављене проширене информације!?

ФОТОГРАФИЈА Почела је школа за пачиће мале...
На Тамишу, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

ПАНЧЕВУ ТРЕБАЈУ ТРАМВАЈИ,
А НЕ АУТОБУСИ
Наслов овог текста извучен је из урбанистичке студије која је објављена
у „Панчевцу” број 473, 6. јануара 1962,
о томе како би требало да изгледа наш
град 1990. године. Једна од тема којима су се бавили њени аутори односила се на то како решити проблем
јавног саобраћаја у граду, а они су закључили да би за то били најбољи –
трамваји.
Аутори студије су написали да би
то за Панчево било најекономичније
решење, иако би претходно на 17 километара градске територије требало
поставити шине и саградити гараже,
радионице за поправке и друге неопходне садржаје.
Део ове студије односио се на проблем градске хигијене, која, како је
закључено, није баш на задовољавајућем нивоу. Као подједнако одговорни за то наведене су градске комуналне службе и грађани, уз закључак да
воде мало рачуна о чистоћи Панчева
свој биоскоп. Градска власт би морала, по мишљењу оних који су то предложили, да што више помаже биоскопе у њиховом пословању, а запослени
у домовима културе морали би да воде рачуна о томе да приказују што
више уметничких остварења, а што
мање „каубојаца” и других комерцијалних филмова.
С обзиром на то да је „Панчевац”
број 473 био први број у новој години, објавили смо и неколико података о томе колико пића и намирница
је потрошено током најлуђе ноћи: Пивара је произвела и испоручила 49.500
флаша пива, у продавницама је продато више од 18 тона меса, а Пекара
је испекла више од 36.000 килограма
хлеба.
М. Глигорић
и улица у којима живе и о њиховом
одржавању.
Аутори студије о томе како ће Панчево изгледати 1990. године направили су један озбиљан превид. Прогнозирали су да ће нам у будућности
требати мање простора за гробља него што га је било потребно до почетка
шездесетих година, јер ће се смртност
„стално смањивати”.
Касније се испоставило да то није
било тачно, јер не само да је на градским гробљима све мање места за сахрањивање него је морталитет у граду већ годинама неупоредиво већи
него наталитет.
„Панчевац” број 473 објавио је и
текст о успешно завршеним припремама за почетак изградње Рафинерије. Објавили смо тада да ће она бити
најмодернија на територији СФРЈ, да
ће се у њој производити најквалитетнији нафтни деривати, уља за моторе, кокс итд., а да ће процес производње у њој бити готово у потпуности
аутоматизован.
Занимљиво је да је аутор текста у
наслову поставио питање: „Зашто баш
на прилазима Панчеву?”, алудирајући на неодговарајући положај Рафинерије, али да у наставку текста није
показао храброст да се бави тиме.
„Панчевац” из 1962. године објавио
је и иницијативу надлежних у култури да свако село и дом културе имају
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ЗАШТО ЈЕ 25. ОКТОБАР ВАЖАН ЗА ВЛАСНИКЕ АУТО-ШКОЛА У СРБИЈИ?

КО НЕ ИСПУНИ УСЛОВЕ ДРЖАВЕ,
ПРЕСТАЈЕ ДА РАДИ
За полигон који
испуњава све што је
тражено, најмање
50.000 евра
МУП одлучио: више
неће бити попуштања
и толеранције
Власници ауто-школа у Србији који до 25. октобра не испуне услове предвиђене Правилником о начину полагања
возачког испита мораће да прекину рад и да ставе кључ у
браву.
Тај правни акт крајем идућег месеца дефинитивно ступа на снагу, а Министарство
унутрашњих послова је ових
дана упозорило да више неће
бити никакве толеранције.
По новом, полигони на којима ће се убудуће полагати
возачки испити треба да буду
већих димензија од досадашњих, а за обављање радње
паркирања уназад камиона с
приколицом под углом од 90
степени неопходно је да полигон на месту где се то вежба,
буде широк око 50 метара и
дубок најмање 46 метара без
заштитног простора.
Када се дода и то, испада да
је за сваки полигон који испу-

њава тражене услове потребно
издвојити најмање 50.000 евра.
Новим правилником је предвиђено и да ће од 25. октобра
сва возила у ауто-школама која се користе за извођење обуке морати да имају ABS систем
против блокирања точкова, а
да ће полигони који се буду
користили за полагање возачких испита морати да имају и

успон за увежбавање вожње под
нагибом.
Процењује се да су готово
све ауто-школе до сада купиле
нове аутомобиле са ABS-ом и
да ће уместо правог нагиба моћи да се постави монтажна
рампа, која кошта око 1.000
евра, али власници ауто-школа су најнезадовољнији одредбом којом се предвиђа да на

полагању испита и на три практична часа камиони и аутобуси треба да буду оптерећени с
најмање 30 одсто своје носивости. Било је много недоумица око тога ко ће напунити камионе и аутобусе за само три
часа и ко ће их испразнити када се они заврше, као и ко ће
измерити да ли је оптерећење
тачно толико.
У реакцијама на правилник
који 25. октобра ступа на снагу
чуло се да ће бити проблем и
то шта ће радити ђаци аутошкола који су платили и почели да иду на часове, а оне добију наређење да морају да се
угасе. Представници МУП-а који су гостовали у неким телевизијским емисијама изјавили
су поводом тога да ће они моћи без икаквих проблема да
наставе школовање у другим
ауто-школама, које ће наставити рад, а да ће им се сви наставни садржаји кроз које су
прошли у претходним школама признати.
„Панчевац” ће наставити да
и у наредним бројевима прати
овај проблем, јер се најављује
низ нових момената – између
осталог, и могућност штрајка
свих ауто-школа у знак солидарности са онима које ће морати да прекину рад.
М. Глигорић

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција 19. септембра
Због законских измена, добровољни даваоци крви од почетка овог месеца крв више не
дају у Служби трансфузије Опште болнице, већ сада тај хумани чин обављају у просторијама Црвеног крста, у Ули-

ци Жарка Зрењанина 15, и то
само средом, од 9 до 12 сати.
Поред тога, спроводе се и акције добровољног давалаштва
у школама и компанијама, а
за све њих су сада, уместо Трансфузије, задужени Црвени крст

и Завод за трансфузију крви
Војводине.
Следећу прилику да дате крв
и тако неком спасете живот
имаћете у среду, 19. септембра, од 9 до 12 сати, у Црвеном крсту. До краја месеца би-

ће организоване и три акције
на терену: 21. септембра у Гимназији (9–12 сати) и 27. септембра у Машинској школи
(11–13 сати) и у компанији
НИС (8.30–10.30).
Д. К.

УСПЕХ ПРЕДСТАВНИКА ЦРВЕНОГ КРСТА ПАНЧЕВО

Добар пласман на државном такмичењу
Државно такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда, обољења
и стања одржано je у суботу, 8.
септембра, у Београду. Црвени крст Панчево представљале су екипа реалистичког приказа повреда обољења и стања,
која је заузела пето место, и
екипа прве помоћи у категорији омладине, која се пласирала на четврто место.
Већ дуги низ година обе екипе панчевачког Црвеног крста
остварују запажене резултате
на покрајинском такмичењу, а
сада су се наши такмичари сјајно показали и на државном првенству, и то у веома оштрој
конкуренцији.
– Државно такмичење у пружању прве помоћи сваке године представља велики изазов

за све екипе које се такмиче.
Ситуације које такмичари треба

да реше су комплексне, захтевају тимски рад, познавање свих

У СУБОТУ, 15. СЕПТЕМБРА

Турнир малих шампиона
После летње паузе чланови Џудо клуба „Академија Јочић” поново су на окупу. Поред тренинга и такмичења, почетак
септембра је резервисан за велике обавезе око организације
сада већ традиционалног надметања под називом „Турнир
малих шампиона”.
Уз подршку Града Панчева, ово
такмичење ће бити одржано у суботу, 15. септембра, у Хали спортова на Стрелишту, а организатори очекују велики број учесника
и врхунски џудо-програм у нашем граду. Челници ЏК-а „Академија Јочић” позивају суграђане

да дођу у халу у што већем броју
и да својим присуством подрже
мале шампионе из Старчева, Панчева, Качарева, али и осталих места у Србији, који ће свакако имати шта да покажу.
Као припрему за овај турнир „академци” су искористили Првенство Војводине које
је одржано прошле суботе, где
су постигли запажене резултате. Петар Стојић је освојио највреднији трофеј, Дуња Јочић
се окитила сребром, а Матеја
Илић и Голуб Стригић зарадили су бронзе. Богдан Матић се
пласирао на пето место.

елемената прве помоћи, али и
сналажљивост у различитим
сценаријима. Упркос лимитираним условима за припрему
успели смо да покажемо да смо
у самом врху државе када је
прва помоћ у питању, а то није
мала ствар с обзиром на то да
је Црвени крст Србије шестоструки првак Европе у овој
области – истакао је др Сава
Веселиновић, који је био предавач омладинској екипи прве
помоћи.
Ту екипу су чинили: Лара Јоцић, Ива Иванов, Александар
Ђерфи, Марија Љубобратовић,
Ана Иванов и Валентина Петровић. У тиму који се такмичио у реалистичком приказу повреда обољења и стања били су
Ана Лишанин, Александар Балог и Наташа Вујић.
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

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

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

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

Предложите кандидате
Градска управа позива грађане Панчева, правна лица и све
друге организације да предложе кандидате за Новембарску
награду Града Панчева, која се
традиционално додељује поводом 8. новембра, Дана града
Панчева.
Највиша градска признања
додељују се физичком или правном лицу које има пребивалиште на територији Града Панчева за највреднија достигнућа
у областима: уметности, науке,
архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта,
привреде, медицине, социјалног и хуманитарног рада.
Предлог у писаној форми који садржи податке о кандидату и детаљно образложење о
достигнућу или резултатима
рада за које се кандидат предлаже, као и личне податке предлагача (име, презиме, адреса)
неопходно је доставити на писарницу у Градском услужном
центру (улаз из Улице Петра
Драпшина) најкасније до 15.
октобра.
Критеријуми за доделу Новембарске награде могу се наћи на сајту Града, где је прецизно описано шта се подразумева под изузетним делом.
Овде ћемо навести само неке
од њих. У области уметности
то су, рецимо, публиковано дело књижевног и преводилачког стваралаштва, дело изведено на позоришној сцени... У
области науке – остварење које као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих с

циљем њихове примене; медицине – рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос
развоју и унапређењу медицине и здравствене заштите људи; архитектуре и урбанизма
– пла но ви за кон цеп ци ју и

методологију, под условом да
су усвојени и да је њихова реализација отпочела; новинарства – креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана
Панчева; образовања – резултат
васпитно-образовног или инструктивног рада; спорта – врхунски резултати; привреде –
рад којим је дат допринос афирмацији и унапређењу привреде у Панчеву; социјалног и хуманитарног рада – резултати
изузетне вредности...

Петак, 14. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ПОСКУПЉУЈЕ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ
Цене више од 10 до
30 одсто
ЈКП „Хигијена”
набавља половне
ауто-смећаре
Градски већници састали су се
11. септембра и пред собом су
имали девет тачака дневног
реда. Прва тема – годишњи извештај о раду градског правобранилаштва за 2017. годину
– није обрађивана, јер је Зоран Коврлија упутио извињење већницима због кашњења
материјала, па је обећао да ће
следећи пут испоштовати рок.
Додао је да је извештај члановима локалне владе послат
у писменој форми, те да ће накнадно одговорити на евентуална питања. Акт је, ипак, усвојен, а Коврлија је напустио седницу.
Следеће три тачке тицале су
се одлука Надзорног одбора
ЈКП-а АТП о усвајању нових
ценовника. Најпре је речено да
ће услуге Аутобуске станице
Панчево, први пут после 2015.
године, поскупети, јер је инфлација у том периоду била
шест одсто, а цене станичних
услуга, укупно их је двадесет,
треба и да се ускладе с ценама
осталих аутобуских станица
треће категорије. Тако ће, рецимо, перонске карте коштати
60 уместо досадашњих 40 динара.

Представник АТП-а је казао
да су последње корекције цена
у градском превозу извршене
2013. године, те да је од тада
гориво поскупело 27 одсто, па
је предложено да појединачне
карте, укључујући и ПДВ, у тарифној зони 1 поскупе са 55 на
70, у зони 2 са 105 на 120, а у
зони 3 са 130 на 145 динара. У
вези с месечним претплатним
картама с попустом за ученике
и студенте ствари ће, када одборници Скупштине града усвоје предлоге, стајати овако: за
зону 1 проценат повећања биће
10,72 одсто, а за зоне 2 и 3 –
10,02 процента.

Надзорни одбор ЈКП-а Качарево известио је градске оце
да је предузеће у 2017. години
остварило добит од 87.571 динара, те да ће половину тог износа уплатити у буџет Града, а
остатак ће оставити као нераспоређену добит. Трећи пут су
измењени финансијски планови МЗ „Мита Вукосављев” из
Долова и МЗ Котеж. Доловци
су пренаменили средства због
апропријације, а котежани су
ускладили план тако што су за
40.000 динара увећали позицију за набавку материјала.
Градско веће је овластило
ЈКП Градска стамбена агенција

да у име Града поднесе захтев
за исходовање грађевинске и
свих других дозвола у вези са
изградњом објеката за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру програма „Потпројекат 7”. Планира се изградња објекта са 40 стамбених јединица у Прешерновој улици
у Панчеву.
ЈКП „Хигијена” поднела је
захтев за набавку четири половна ауто-смећара, што кошта 27 милиона динара. Од
тога ће 15 милиона предузеће
платити из кредита, а 12 ће
добити из текуће буџетске резерве.

КОНЦЕПТ
За безбедност председника Вучића током његове посете Косову ће се бринути тамошњи надлежни органи или ћемо то
урадити ми. Избор је на Шиптарима, као и на КФОР-у и Еулексу.
(Александар Вулин, министар одбране Србије,
„Информер”, 8-9. септембар)

***
Сваки Србин на Косову и Метохији имаће убудуће бољи живот.
(Александар Вучић, председник Србије, „Курир”,
8. септембар)
***
Избор Љимаја за главног преговарача приштинске делегације у наредним састанцима преговора у Бриселу је тотално
лудило и најстрашнија провокација Срба и Србије.
(Ивица Дачић, министар спољних послова и
потпредседник Владе Србије, „Информер”, 8-9. септембар)
***
KФОР је био спреман да интервенише на свим подручјима
на Косову која је посетио председник Србије Александар Вучић. Били смо на лицу места, код села Бање, које су блокирали Албанци, и били смо спремни да интервенишемо. Међутим, мислим да је била мудра одлука вашег председника
да задржи ситуацију мирном, да би се избегли било какви
сукоби. У супротном, да смо реаговали, посета би имала другачији исход.
(Генерал Салваторе Куочи, командант мисије КФОР-а на
Косову, у интервјуу за ТВ „Прва”, 9. септембар)
***
Пласман „Црвене звезде” је величанствени успех који је донео радост свим „звездашима” и свим Србима који воле фудбал. То је срећа и огромна и немерљива радост. С тим што ја
имам разлог више да будем срећан, јер ми је син капитен и
предводник те „Звездине” генерације.
(Душан Савић, некадашњи легендарни играч „Црвене
звезде”, „Курир”, 9. септембар)
***
Да сте ми у фебруару, кад сам имао операцију лакта, рекли
да ћу за кратко време освојити „Вимблдон”, Синсинати и сада „Ју-Ес опен”, не бих веровао. Искрено, очекивао сам да ћу
се вратити на висок ниво брзо, али да ће то трајати три-четири месеца, нисам. Током тог периода научио сам много о себи. Научио сам да будем стрпљив, што никада није била моја јача страна.
(Новак Ђоковић на конференцији за новинаре после
финалне борбе на турниру „Ју-Ес опен”)
***
Било је субверзивних и провокативних бендова и аутора пре
њега, али нико то није радио тако директно као Штулић.
Мислим да су му људи веровали и препознавали га као храброг човека. У љубавној поезији он у неким делима не крије
за ово поднебље конзервативан и традиционалан мачизам
према женама. Но, с друге стране, има и предивних љубавних песама које су увек стопљене с темама о слободи.
(Златимир Гајић, професор на Филозофском факултету у
Новом Саду и аутор докторске дисертације о поезији лидера
некадашње групе „Азра” Џонија Штулића, у интервјуу за
„Блиц”, 9. септембар)

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Позитивне идеје из области образовања
„Connecting” и
интересантни
догађаји
„Еду изазов” на тему
„Ја имам сан...”
Организација за развој каријере и омладинског предузетништва „Connecting” у следећих
неколико дана организује два
интересантна догађаја. Најпре,
у петак, 14. септембра, од 11
сати, на деветом спрату зграде
Градске управе биће одржана
завршна трибина у оквиру пројекта Центра за развој Србије
„Покрени друштво”, који се реализује у десет градова у Србији, чијим пројектним активностима у Панчеву координира „Connecting”.
Акциони планови
Главни циљ пројекта је подстицање активизма младих и њихово укључивање у процесе решавања проблема у локалној заједници. На трибини ће говорити Никола Вељковић, локални
координатор пројекта, Лазар Марићевић (ЦЗРС) и учеснице и
учесници пројекта, а модерираће је Дениз Хоти, извршни директор „Connecting-а”.

До сада, кроз два семинара,
двадесет троје младих људи
имало је прилику да идентификује актуелне проблеме и да
предложи начине за њихово
решавање, на основу чега је израђено пет акционих планова.
Такође, кроз посебан сет активности били су у могућности да унапреде вештине излагања и промоције акционих
планова, који ће као наставак
пројекта бити представљени на
трибинама и у медијима, а најбољи од њих ће бити објављени у брошури. Акциони планови рађени су из пет области:
екологија, инклузија, људска
права, образовање и услови за

У МАЛОЈ САЛИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Представљање
„Панчевачког алманаха”
Несвакидашња прича о нашем граду, коју је сликом и
текстом испричао књижевник
Зоран Пеневски назвавши је
„Панчевачки алманах”, биће
представљена у среду, 19. септембра, у 12 сати, у малој сали
Градске управе. Ова својеврсна градска фото-монографија је књига изузетне визуелне
снаге.
Панчевачки визуелно-наративни годишњак објавило је

удружење „Зелени лав” уз подршку Града Панчева.

рад невладиних организација
и неафирмисаних уметника.
Обавезне пријаве
Још један догађај најављен је за
наредну недељу: у среду, 19. септембра, од 17 до 19 сати, у кафеу
„Галерија”, „Connecting” организује други пут „Кад порастем, бићу… Еду изазов”, на тему „Ја имам
сан...”. „Еду изазов” је посвећен
ширењу позитивних идеја из области образовања и на њему ученици, едукатори, предузетници и родитељи деле своја искуства у форми кратких и инспиративних предавања. Дениз Хоти подвлачи:
– Сведоци смо разних негативних коментара на рачун просветних радника и нашег формалног образовног система. Међутим, може се рећи да смо и
сви ми помало одговорни што
је ситуација таква, општи утисак је да смо постали експерти
у при ме ћи ва њу не га тив них
ствари. Наравно да постојеће
стање није најбоље, већина талентованих људи напушта нашу земљу и само четири одсто
младих је задовољно знањима
и вештинама које добија у школи, али то не значи да у нашим
школама не раде изврсни наставници, учитељице и директори и ово ће бити супер прилика да чујемо баш њихове приче, њихове снове, визије и промене које свакодневно уносе у
образовни систем.
Говориће Наташа Зечевић,
директорка Техничке школе

„23. мај”, Гордана Јосимов, учитељица у ОШ „Руђер Бошковић” у Београду, Милена Радованчев, активисткиња „Рефлектор театра”, Драгана Малиџан, координаторка за образовање (SIPRU), Предраг Старчевић, учитељ у ОШ „Јован Јовановић Змај”, и Миомир Адамовић, музичар и активиста
„Буди мушко клуба”.
Учешће је бесплатно, а због
ограниченог броја места обавезно је пријављивање, и то
пре ко лин ка на сај ту
www.connecting.org.rs/eduizazov. На том сај ту има и
више информација о концепту „Еду иза зова”. Сви ко мен тари, сугестије и предло зи су
до бро до шли.
Организација за развој каријере и омладинског предузетништва „Connecting” настала је 2013. године ради креирања заједнице предузимљивих људи који се баве решавањем најважнијих изазова с којима се суочавају млади у нашем друштву. Општи циљ организације је да едукује децу и
младе у областима друштвеног
предузетништва и каријерног
вођења и саветовања подстичући их да преузму одговорност и тако постану одговорни
чланови наше заједнице. „Connecting” ради на локалном нивоу и једина је организација у
јужном Банату која је фокусирана на програме у области каријерног вођења и саветовања
младих, као и друштвеног предузетништва.
„Кад порастем, бићу…” награђивани је образовни програм, а његова суштина је оснаживање младих да самостално
и промишљено доносе одлуке
о покретању сопственог посла
или наставку каријере или школовања.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ХРОНИКА

Петак, 14. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НА САЈМУ „АУТО-МЕХАНИКА” У ФРАНКФУРТУ

СЕЋАЊЕ НА САШУ БОЖОВИЋА

ПАНЧЕВО ГРАД-ДОМАЋИН

Нека песма лети

Од 1971. године у овај део
Немачке из целог света
долазе произвођачи
аутомобила, као и
ауто-делова, компоненти
и система
Потенцијале у сектору пратеће аутомобилске индустрије АП Војводина
ће приказати на сајму „Ауто-механика”, који се од 11. до 15. септембра
одржава у Франкфурту. У складу са
Споразумом о заједничком наступу на
међународним сајмовима из новембра 2017. године, наступ на овом сајму заједно припремају Покрајинска
влада, Развојна агенција Војводине,
градови Нови Сад, Панчево, Сомбор,
Суботица, Зрењанин, Сремска Митровица, Вршац и Кикинда, као и Факултет техничких наука, Привредна комора Војводине и фирме из сектора
пратеће аутомобилске индустрије.
Уважавајући чињеницу да је ове
године немачка компанија „ZF Friedrichshafen AG”, лидер у производњи делова за аутомобилску индустрију, започела реализацију инвестиционог пројекта у северној пословно-индустријској зони у Панчеву, као и да је овај пројекат републичка влада прогласила пројектом

од значаја за Републику Србију –
Град Панчево ће са својим представницима, с градоначелником Сашом
Павловим на челу, бити град-домаћин заједничког наступа градова Војводине на овом сајму.

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ

Kомбинујте и крените!
Тема овогодишње Европске недеље
мобилности је „Мултимодалност”, под
слоганом „Комбинујте и крените!”.
Градски Секретаријат за заштиту животне средине ће овог пута са удружењем грађана „Србија, мој дом” из
Долова организовати низ акција и догађаја чији је циљ афирмација алтернативних видова превоза, попут бицикала, бродова… И, наравно, пешачења.
Европска еко-манифестација почеће у недељу, 16. септембра: катамараном „Панука” ће пловити деца из
ОШ „Моша Пијаде” из Иванова, пошто је та школа победник четвртог

ђена је за четвртак, 20. септембар, од
10.30 до 12.30, у малој сали Градске
управе Панчева. Такође, предавање
под називом „Одржива урбана мобилност” одржаће Владимир Ђорић,
доцент на Саобраћајном факултету у
Београду, а о „Почецима планирања
одрживе урбане мобилности у Србији” говориће Клара Даниловић из
СКГО-а.
Након овог предавања присутнима
ће се обратити мастер инжењер саобраћаја Дејан Радивојев, докторанд
на Факултету техничких наука у Новом Саду, који ће одржати предавање
на овогодишњу тему Европске недеље

„Ауто-механика” је водећи светски
сајам за аутомобилску и пратећу аутомобилску индустрију, који се од
1971. одржава сваке друге године. Посећују га произвођачи аутомобила, аутомобилских делова, компоненти и
система из целог света.
Процењено је да је сектор пратеће
аутомобилске индустрије један од оних
с највише потенцијала за развој АП
Војводине, јер је у њему, само у страним компанијама, запослено 23.000
и за последње две године око 12.000
људи. То је био разлог да овај сајам
буде одабран као место с ког ће Војводина представити потенцијале унутар овог индустријског сектора. Наступ ће омогућити приступ произвођачима аутомобила и ауто-делова, како преко домаћих компанија које су
суизлагачи и које би могле бити добављачи светски познатих компанија,
тако и промоцијом привредних и инвестиционих потенцијала Војводине.
Изложбу и покрајински штанд ће
посетити и делегација АП Војводине,
а предводиће је председник Покрајинске владе Игор Мировић.
С. Трајковић

Да је и даље међу нама, један од најпопуларнијих српских дечјих песника Александар Саша Божовић 14. септембра напунио би педесет година.
Нажалост, преминуо је пре пет година, оставивши иза себе дела и каријеру за сва времена. Објавио је шест
књига песама за децу: „Нека деца расту”, „Као у бајци”, „На белом коњу”,
„Данас је празник”, „Кад запловиш у
свет снова” и, поводом добијања престижне награде „Песничка штафета”, „Нека песма лети”.
Његове песме су заступљене у уџбеницима и антологијама и објављиване су у великом броју часописа за
децу. Аутор је бројних текстова химни за основне школе, спортске клубове, манифестације... Преко сто његових песама за децу компоновали
су најзначајнији ствараоци тог жанра, попут Леонтине Вукомановић,
Јована Адамова, Радослава и Владимира Граића, Ференца Ковача,
Светлане Милић... Сашине песме често се могу чути у радијским и телевизијским емисијама и на приредбама за децу, редовно су добијале
награде на дечјим музичким фестивалима, а и даље се компонују и изводе; најсвежији пример за то је наступ Бранка Коцкице на Београдском пролећу за децу.
Основао је панчевачки огранак
кикиндског дечјег хора „Чуперак”,
који је често певао пред пуним салама у земљи и региону и сарађивао је на сценарију популарне емисије за децу „Музички тобоган”.
Годинама је уређивао и водио емисију „Деца су украс света” на Радио Панчеву, а последње четири
године пред смрт био је уред ник
„Деч је стра не” у „Пан чев цу”, и
то као пр ви но ви нар по сле Ми ке

Ан ти ћа ко ји је то ра дио у кон ти ну и те ту.
„Панчевац” је за првих десет читалаца који у петак, 14. септембра, у
подне, пошаљу мејл с назнаком „за
Салетову књигу” на адресу nagrade@pancevac-online.rs спремио по
једну његову књигу песама.
С. Т.

ИЗ УДРУЖЕЊА РВИ И ППБ

Позив на дефиле
Удружење ратних војних инвалида
и породица погинулих бораца позива све борце ветеране ратова и чланове породица погинулих да у суботу, 15. септембра, сви заједно оду до
Београда и тако подрже дефиле и
шетњу кроз главни град, где ће се

окупити људи уз целе Србије. Полазак је у 10 сати испред Дома омладине Панчево, а превоз је обезбеђен.
За све додатне информације контакт-телефон је 063/821-78-71.
С. Т.

НАША АНКЕТА
КОЈА ЗИМНИЦА СЕ ВИШЕ ИСПЛАТИ?

Пола домаће, пола куповно

М. ВРАНИЋ

циклуса еко-акције „Сакупи и уштеди – вреди”. Сутрадан ће у три основне школе бити постављени бициклофони, тренажни бицикли који су пре
две године преуређени тако да се
окретањем педала могу допунити мобилни уређаји. Овај пројекат је дело
професора и ученика Машинске школе Панчево. Радионице за децу основношколског узраста под називом „Мали, а еко и безбедан”, биће одржане
такође у ОШ „Моша Пијаде” у Иванову. На радионицама ће се ученици
ближе упознати с појмовима: екологија, заштита животне средине...
Предавање на тему „Мултимодалност” биће приређено у среду, 19. септембра, у Техничкој школи „23. мај”.
Оно подразумева презентацију у виду слајдова и видео-снимака како би
се средњошколци ближе упознали са
свим еколошким превозним средствима. Трибина „Одржива мобилност –
мисли данас за боље сутра” предви-

мобилности: основни циљ је показати како до жељеног одредишта доћи
коришћењем алтернативних видова
превоза, а не путничким аутомобилом. Радионица под називом „Бициклиста и здрав – то је права ствар”,
21. септембра, истаћи ће бицикл као
превозно средство за кретање по граду, а сутрадан ће бити обележен Дан
без аутомобила, током ког ће традиционално бициклистима бити дељена светлосна сигнализација у сарадњи са Агенцијом за саобраћај града
Панчева.
Европска недеља мобилности се, на
иницијативу Европске комисије, обележава од 2002, од 16. до 22. септембра. Град Панчево се придружио овој
европској акцији joш прве године, а
2016. је био златни учесник овог догађаја, који се одржава у више од
2.000 градова Европе и у неколико
градова ван европског континента.
С. Т.

Ј. ПАЊИК

Док лишће полако жути и ђаци се
враћају у школске клупе, вредне домаћице и домаћини припремају зимницу за предстојеће хладне дане. Хтели не хтели да признамо, нема ничег
лепшег од мириса печених паприка
који допире из дворишта кућа, али и
с тераса и прозора станова. У нашој
средини је карактеристично да људи
спремају ајвар и пинђур и да киселе
краставце и купус. За оне који су велики љубитељи зимнице, ту су и разне салате, али и слатке посластице.
Предност спремања конзервиране
хране код куће је у томе што су они
који је припремају сигурни у квалитет својих производа, јер знају како
су гајили поврће и воће које ће служити својој породици. С друге стране, многима је и даље зимница која
се може набавити у супермаркетима
скупа, а вероватно постоји и забринутост због употребе конзерванса и
других састојака који храну чине укуснијом и дуже свежом. Ипак, за оне
који не једу често конзервиране салате или не живе у великим породицама, избор је најчешће куповна роба, јер се чување хране која на крају
није употребљена заиста не исплати.

С. РАНИСЛАВИЋ

Ј. ЈОВЕСКИ ТУЛИЋ

Питали смо наше суграђане да ли
они купују зимницу или је сами праве и шта се више исплати.
МИЛЕВА ВРАНИЋ, кројачица:
– Раније сам спремала свашта, али
сада не. Мислим да се у сваком случају исплати самостално припремање зимнице. Међутим, када живите
сами, боље је купити по потреби. Зелениша и свежих паприка сада има
током целе године.
ЈЕЛКА ПАЊИК, пензионерка:
– Спремам зимницу, јер имам своју башту. Кувам парадајз, спремамо
млевени парадајз, љутику, ајвар, туршију, барену паприку и још много
тога. Иако имамо башту, дешава се
да понешто и докупимо. На пример,
то буде лепа крупна паприка. У нашој кући се одувек спремала зимница. Волимо да све уберемо у својој
башти.
СОКО РАНИСЛАВИЋ, пензионер:
– Купујем зимницу по потреби. То
ми се више исплати, јер живим сам.
Једино што сам киселим купус. Осталу ситну зимницу, као што је ајвар,

Д. ФАБИЈАН

Р. СУБОТИЋ

купујем, а краставчиће добијем од
ћерке.
ЈЕЛЕНА ЈОВЕСКИ ТУЛИЋ, правник:
– Спремамо краставце, јер су укуснији него куповни када их ја спремим. Остало, као што су џемови и
парадајз, узмем од бака. Када на крају зиме понестане салате, онда докупљујемо. Нисам сигурна да исто кошта кад се зимница спрема код куће
и када се купи у продавници, али је
сигурно домаће укусније.
ДАРЈАН ФАБИЈАН, машински
техничар:
– У нашој кући се спрема зимница, и то буквално све. Разлог није финансијске природе, већ је реч о сигурности у квалитет производа. Домаће је ипак боље.
РАДОСЛАВ СУБОТИЋ, незапослен:
– Најчешће купујем ајвар, али шта
год да ми затреба, одем па купим без
обзира на то колико кошта. Углавном купујем зимницу у супермаркетима.
Анкетирала Мирјана Марић
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ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ

ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ ОД ОКТОБРА
Мера пореског
ослобођења може се
искористити само
једном

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Органска производња
жита
Органска пољопривреда је
начин производње хране који искључује употребу синтетичких агрохемикалија.
Шире посматрано, то је систем еколошког управљања
производњом који чува и
унапређује биодиверзитет,
подстиче биолошке циклусе и наглашава коришћење
метода које у највећој мери
искључују употребу инпута
ван фарме (FAO). Приступ
пољопривреди постаје холистички, целовит систем,
а успешност се заснива на
традиционалним знањима,
али и на примени нових технологија.
У већини пољопривредних подручја Србије жито
се дуго производи, а конвенционални произвођачи
су овладали знањима и стекли по треб ну опре му за
успешно гајење. За прела-

ше добијају на значају. Жита су извор и квалитетне
сточне хране на газдинству.
Ак ти ви ра ње и очу ва ње
природне плодности земљишта један је од основних
циљева органске биљне производње. Примена техноло ги је по кров них усе ва
основ ни је пред у слов за
успешно управљање тим системом производње. Укључивањем жита на различите начине у покровне усеве
може се остварити вишеструка корист за земљиште
и главни усев: заштита од
ерозије, повећање садржаја органске материје, управљање земљишном влагом,
за шти та ква ли те та во де,
контрола корова и штетних
организама и слично. Процес про из вод ње глав них
усева прилагођава се примени ове технологије с мо-

На основу измена Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање које
су усвојене у децембру прошле
године, 1. октобра кренуће примена мере ослобођења почетника у пословању од плаћања
пореза на зараде и доприноса
за обавезно социјално осигурање у првој години пословања.
Ову меру могу да користе
новооснована привредна друштва или предузетници у режиму исплате личне зараде за
највише девет запослених који испуњавају услове да су у
протеклих највише годину дана завршили средњу школу или
факултет и да су дуже од шест
месеци на евиденцији Националне службе за запошљавање.
Услов за коришћење ове мере
је и да годишња зарада сваког
од запослених у режиму пореског ослобођења не сме да прелази износ троструке просечне
годишње зараде у Србији.
Меру пореског ослобођења
могуће је искористити само једном, што значи да ако је неко
остварио право на меру као пред-

узетник, то неће моћи поново
да учини уколико се региструје
као оснивач привредног друштва. Корисници мере остварују право на здравствено осигурање и на друга права из радног
односа, осим на пензијско и инвалидско осигурање, које, уколико желе, могу самостално да
уплаћују у складу с важећим
прописима.

Влада Србије и парламент одлучили су о пореском ослобођењу почетника у пословању на
предлог НАЛЕД-а, а према анализи пореског и непореског ослобођења почетника у пословању
коју је НАЛЕД спровео 2017. године у сарадњи с Факултетом
политичких наука и уз подршку
немачке развојне организације
кроз ГИЗ пројекат „Реформа јав-

них финансија – финансирање
Агенде 2030”. Анализа је показала да ће уштеде које ће по овом
основу остварити предузетници
у режиму личне зараде ићи и до
250.000 динара годишње.
Увођењем подстицаја за почетнике у пословању усвојена
је једна од најважнијих мера
Националног програма за сузбијање сиве економије.

КОНКУРС „CODE. HACKATHON. FEMALE. NAMICS.”

Рок за пријављивање продужен до 23. септембра
Такмичење „Code. Hackathon.
Female. Namics.” организује се
с циљем да подстакне што више жена да се баве програмирањем и да се оснажи њихова
позиција у IT индустрији. Све
жене заинтересоване за програмирање моћи ће да се пријаве за учешће до 23. септембра у поноћ.
Такмичење је конципирано
као хакатон, што значи да ће
учеснице цео дан интензивно
радити на развоју прототипа
софтверског решења, на располагању ће имати интернет и
моћи ће да користе програмске језике по својој жељи. Такмичарке ће бити подељене у
тимове од по три члана, а сва-

кој екипи ће у раду помагати
ментори из швајцарске софтверске агенције „Namics”.

Како објашњава Миљана Ђукановић из „Namics-a”, учеснице ће сазнати задатак дан пред

хакатон, а на сам дан такмичења имаће десет сати да развију прототип софтверског решења. Чланице тима које буду
развиле најоригиналније и најпримењивије решење, као награду ће добити плаћену праксу у „Namics-у”. Једини услов
за учешће на хакатону је да
такмичарке понесу сопствени
лаптоп, а по завршетку хакатона сва решења остаће у власништву њихових креаторки.
Све информације о такмичењу „Code. Hackathon. Female. Namics.”, као и упутство за
пријављивање доступни су на
веб-страници www.namics.com/en/news/2018/female-hackathon/.

ПОВЕЋАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Минимална цена рада 155 динара
зак из конвенционалне производње у органску биљне
врсте из ове групе веома су
погодне, јер је њихова производња мање интензивна.
Због својих биолошких и
агрономских особина, жита
у органској производњи имају велики агротехнички значај, али и привредни, због
своје нутритивне вредности
и зато што се једноставном
прерадом на газдинству могу добити разноврсни квалитетни производи: брашно,
гриз, пахуљице, флекице,
тестенина и слично. Такви
производи су атрактивни за
тржиште, јер су цертификовани, а како се у органској производњи потенцира
употреба специфичних сорти, они имају и бољи квалитет, укус, мирис, боју и слично. Тиме се диверзификује
производња на органском
газдинству, па оно постаје
одрживије. Неке врсте жита
су мање гајене (крупник, двозрнац, једнозрнац, камут,
раж, просо, сирак за зрно,
хељда), али с развојем органске производње све ви-

гућностима заснивања: међуусева (пострни, накнадни, озими) или здружених
и заштитних покровних усева. Да би се то све ускладило, неопходно је у разматрање узети питања као што
су: локални агроеколошки
услови (на пример: количина и распоред падавина,
наступање раних јесењих и
касних пролећних мразева…), потребе главних усева, систем производње (наводњавање или без наводњавања, конзервацијска или
класична обрада…) и слично. Креирање технологије
– плодоред, избор врсте и
сор те, на чи на об ра де зе мљишта, методе сетве, управљање усевом, начини жетве или бербе – врши се паралелно и за главни усев и
за покровни. За све то јединствених решења нема,
али активним креативним
радом, уз поштовање основних принципа, сви технолошки проблеми у производњи биљних врста из групе жита могу се успешно
решити.

Социјално-економски савет постигао је договор у понедељак, 10.
септембра, да се минимална цена
рада у 2019. години повећа са 143
на 155 динара по радном сату.
Нова минимална цена рада
представља повишицу од 8,6

одсто и није резултат договора
свих чланова Социјално-економског савета, с обзиром на
то да су синдикати тражили
повишицу од 10 одсто.
Чланови Социјално-економског савета објаснили су да ће

повећање минималне зараде пратити „договор и очекивање” да
ће у наредне три до четири године „минималац” расти више и да
ће се изједначити с трошковима
минималне потрошачке корпе,
који су сада 36.000 динара.

Минимална зарада у Србији
тренутно износи 24.882 динара, а прима је 350.000 радника, од којих је око 30.000 у државној служби. Минимална зарада ће убудуће износити
27.022 динара.

ПОЧЕЛА КАМПАЊА

Месец паушалаца
Последњег дана августа Удружење за развој предузетништва
и Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) најавили су почетак јавне кампање „Месец паушалаца”, која је настала с циљем да
се унапреди систем паушалног
опорезивања. Истог дана покренут је и портал www.jpd.rs,
на којем све заинтересоване
стране могу да номинују предлоге.
Током септембра предузетници, асоцијације, представници релевантних институција и стручна јавност имаће прилику да понуде решења и да

Страну припремила

Мирјана
Марић

се, у дијалогу с државним органима, укључе у обликовање
реформе која има велики значај за подстицање предузетништва у Србији.
Влада Србије је тренутно у
поступку формирања радне групе која ће радити на измени
прописа о паушалном опоре-

зивању. Поред представника
ресорних институција, НАЛЕД
је предложио да део радне групе буду и представници предузетника. Њихово учешће и добар одзив у кампањи „Месец паушалаца” биће тест за државу
да унапреди комуникацију с пословном заједницом и укључи

је у почетној фази израде прописа који ће директно утицати
на њихов бизнис.
„Месец паушалаца” део је
четворогодишњег пројекта јавно-приватног дијалога за развој који финансира Америчка
агенција за међународни развој (USAID), а спроводи НАЛЕД у сарадњи с Републичким
секретаријатом за јавне политике.
Током јавне кампање сви заинтересовани могу да доставе
своје предлоге и укључе се у
дијалог преко НАЛЕД-овог профила на друштвеним мрежама и на округлим столовима.
Први је одржан у Београду (10.
септембра), а следећи ће се реализовати у Нишу (18. септембра) и у Новом Саду (21. септембра).

ДРУГА ФАЗА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ РАФИНЕРИЈСКЕ ПРЕРАДЕ У ПАНЧЕВУ

НА ПОЛА ПУТА ДО КОНАЧНОГ ЦИЉА
На градилишту као у
кошници
Опрема чека на
уградњу
НИС је прошле недеље позвао
домаће медије у погоне панчевачке Рафинерије и том приликом је менаџмент ове компаније предочио широј јавности динамику реализације амбициозног пројекта за подизање новог блока у рафинеријском комплексу у јужној индустријској зони. Руско-српски
нафтни гигант је у оквиру друге фазе модернизације производног система у Панчеву 2017.
године започео изградњу новог постројења, а годину дана
касније са успехом је окончана монтажа вангабаритне опреме будућег постројења за дубоку прераду с технологијом
одложеног коксовања. До сада
је завршена половина планираних грађевинских радова, набављена је неопходна опрема
и при крају је постављање челичних конструкција.
Пун назив капиталног програма који НИС реализује у
Панчеву гласи: „Дубока прерада с технологијом одложеног
коксовања”, а за његову реализацију биће утрошено више од
300 милиона евра. Са изградњом нових капацитета рафинеријске прераде панчевачка
рафинерија биће сврстана међу најмодерније у Европи. Главни пројектант и компанија која управља изградњом новог
производног система јесте међународна компанија „CB & I”.

Почетак комерцијалне производње комплекса постројења за
дубоку прераду нафте планиран је за трећи квартал 2019.
године. Тада ће рафинерија у
Панчеву престати да производи високосумпорни мазут и повећаће капацитет производње
висококвалитетног бензина и
дизела.
Реч струке
Менаџмент НИС-а, поред економског фактора, у први план
истиче и еколошки фактор модернизације који ће донети ова
нова инвестиција. Основни еколошки аспект овог пројекта је
чињеница да престају услови
за производњу мазута с висо-

ревању узрокује емисију значајних количина сумпорних једињења у атмосферу. Такође, биће додатно смањена емисија
прашкастих материја.
Оливије Буазар, директор
пројекта „Дубока прерада”, објаснио је новинарима да је реализација капиталних пројеката попут „Дубоке прераде” веома комплексна и да читав посао носи бројне изазове:
– До сада смо реализовали
око 1,3 милиона радних сати,
а на терену који је по површини сличан величини двају фудбалских игралишта ради око
700 радника, осам дизалица и
десетине камиона и радних машина. Ова фаза пројекта зах-

чајно унапредити заштиту животне средине, што је један од
неопозивих приоритета НИСа – рекао је Гагић и истакао да
паралелно са изградњом нових
постројења НИС улаже велика
средства и у модернизацију старог производног система. Примера ради, како би новом постројењу прилагодили рад старих, 20 одсто од укупне инвестиције у дубоку прераду отпада на обнову старих блокова
прераде.
Радови у току
Поред тога, око индустријског
комплекса поставља се нова заштитна ограда, а на потезу према насељу Војловица обављају

ким садржајем сумпора, што
значи да на српском тржишту
неће бити горива које при саго-

тевала је много труда свих учесника и интензивну координацију, а ток радова показује да
смо на добром путу и да имамо разлога за задовољство реализацијом – рекао je Буазар.
С друге стрне, Владимир Гагић, директор Блока Прерада
НИС-а, тим поводом је рекао
да је модернизација прерађивачких капацитета НИС-а један од стратешких приоритета
те компаније
– Реализацијом пројекта „Дубока прерада” Рафинерија нафте у Панчеву постаће једна од
најмодернијих у источној Европи, а дубина прераде биће повећана са 86 на 99,2 одсто, што
је у рангу најбољих светских
рафинерија. За грађане ће почетак рада нових постројења
пре свега значити веће количине најквалитетнијих нафтних деривата домаће производње, али ништа мање нису
значајни ни бројни еколошки
аспекти пројекта, који ће зна-

се радови на уређењу рафинеријског простора. Према речима директора Рафинерије, НИС
ће уступити овај део земљишта
фирми ТЕ–ТО Панчево за привремено одлагање опреме која
ће бити уграђена у гасну електрану и лакше организовање
самог градилишта.
Да подсетимо, прва фаза модернизације Рафинерије подразумевала је изградњу нових
постројења и реконструкцију
постојећих. Кључни пројекат
те етапе, која је обухватила развој прерађивачких капацитета
НИС-а, била је изградња комплекса за благи хидрокрекинг
и хидрообраду (MHC/DHT) –
процес секундарне прераде сирове нафте. Почетак рада овог
комплекса у 2012. години омогућио је да се у нашој земљи
производи гориво евро 5 квалитета. У прву фазу модернизације Рафинерије нафте у Панчеву било је уложено више од
540 милиона евра.

КОК СО ВА ЊЕ
Основу читавог процеса чине два реактора у којима остатак
након загревања пролази процес коксовања, при чему долази до додатног издвајања белих деривата. Након процеса коксовања спроводи се поступак хидрауличког сечења,
бушења и истовара кокса у систем транспорта и утовара. Поред стандардних апарата који се користе у преради нафте
(пећи, колоне, измењивачи топлоте и пумпе), пројектом се
предвиђа и изградња и монтажа опреме за сечење и бушење кокса, транспортних трака и посебних система за складиштење кокса.
С технолошке тачке, реализацијом овог пројекта НИС ће
добити низ нових и модерних технолошких процеса који ће
свакако представљати изазов за специјалисте и запослене
у Рафинерији. За стабилан и ефикасан рад новог постројења потребан је квалификовани персонал инжењера, оператера и машинских специјалиста, за шта се планира укупно
четрдесет троје људи.

У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „23. МАЈ” НОВА ЛАБОРАТОРИЈА И САВРЕМЕНА ИНТЕРАКТИВНА УЧИОНИЦА

НИС улаже у будућност Панчева
» Наставак са стране 1
Владимир Гагић, директор Блока Прерада у НИС-у, нагласио
је важност сарадње НИС-а и
Техничке школе „23. мај” и рекао да је стварна вредност реализованих пројеката та да ће
ученици имати прилику да се
обучавају и да уче у савременим условима. Подсетио је да
се Рафинерија нафте Панчево
у последњих неколико година
интензивно модернизује, тако
да је за рад нових погона неопходна обучена радна снага.
– Формирање новог смера
практично значи да ће нам долазити млади људи који су већ
спремни да се веома брзо укључе у рад погона у Рафинерији.
Надам се да ћемо и у наредном периоду наставити овако
лепу сарадњу – рекао је Гагић
на крају свог излагања.
Захвалност града
Предраг Живковић, заменик
градоначелника Панчева, овим
поводом је изразио посебну захвалност компанији НИС на
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подршци пројекту „Еколошка
лабораторија”, јер, како је рекао, у оквиру програма „Заједници заједно” НИС показује
велику друштвену одговорност

према нашем граду, заједници
у којој послује.
– Надам се да ће, на радост
свих ученика, не само ове школе већ и осталих школа у Пан-

чеву, ова лабораторија доста
допринети унапређењу услова
практичног дела наставе, што
ће изазвати мотивацију и као
финални резултат имати унапређење знања – рекао је заменик градоначелника.
Да подсетимо, програм „Заједници заједно”, који НИС
спроводи већ десет година, намењен је унапређењу услова
локалне заједнице у којима
компанија послује. Развој партнерских и пријатељских односа с локалним самоуправама и
институцијама у локалној заједници представља темељну
праксу коју компанија НИС
развија од 2009. године, а у
протеклој деценији НИС је у
унапређење квалитета живота
у једанаест градова и општина
широм Србије уложио више од
милијарду динара и реализовао преко 900 пројеката. Само
у граду Панчеву, кроз програм
друштвене одговорности, компанија је уложила 152 милиона динара у реализацију 132
пројекта.

ЧЕТВРТА КАМПАЊА МЕРЕЊА КВАЛИТЕТА
ВОДЕ НА РЕКАМА

Нема купања у
Поњавици и на Белој стени

На основу уговора о праћењу
квалитета површинских вода
на подручју града Панчева
који је Завод за јавно здравље Панчево склопио с Градском управом, стручњаци те
здравствене установе током
сезоне купања редовно испитују квалитет воде за купање.
Микробиолошка анализа воде с панчевачких купалишта
обухвата утврђивање нивоа
фекалних колиформних бактерија и аеробних хетеротрофа, а физичко-хемијска анализа присуство суспендованих материја, 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
29. августа), закључио је да

Панчевци могу да се купају у
Тамишу у Панчеву, Јабуци и
Глогоњу, као и на популарном купалишту у Качареву.
Квалитет ових вода је у рангу
друге и треће класе, оне имају умерен еколошки статус и
могу се користити за купање
и рекреацију. Исти статус има
вода у качаревачком језеру,
тако да грађани могу слободно да је користе у рекреативне сврхе.
Анализа узорака с реке Поњавице показује да се у њој
налази велика количина мате ри ја ко је мо гу угро зи ти
здравље купача, тако да стручњаци из Завода и Секретаријата за заштиту животне средине обавештавају грађане да
избегавају купалишта у Иванову. Лабораторијска испитивања утврдила су да тамошња вода припада петој класи, тако да се не препоручује
купање ни на том популарном купалишту, из безбедносних разлога. Исти је случај
и с квалитетом дунавске воде код Беле стене.

ЕКО-КОНКУРС ЗА ОСНОВЦЕ

„Зелени” новинари

Четврту годину заредом еколошко удружење грађана „Зелено питање” и дечји еколошки часопис „Чувари равнице”, уз подршку Републичког
министарства културе и информисања и Управе за културу Новог Сада, организују
кон курс „Школ ски зе ле ни
прес”. Према речима чланова тог удружења, пријаве могу да пошаљу основне школе
из целе Србије. Овом приликом позивају директоре, учитеље и наставнике да се са
својим ученицима укључе у
ову својеврсну медијску еколошку кампању и пошаљу до
30. октобра чланке и фотографије који ће обрађивати
тему одрживог развоја и заштите животне средине.
Циљ конкурса „Школски зелени прес” јесте да се ђаци
укључе у процес препознавања
добрих и лоших примера заштите животне средине у школи и својој локалној заједници.
Идеја је да еко-новинари и фото-репортери својим делима
скрену пажњу другарима из
школских клупа (истицањем
рада на огласној табли, у школском информатору, на интер-

нет сајту школе итд.) на проблем неодговорног понашања
људи према природи и животном простору у коме живимо.
Најзанимљивији, најдуховитији и најкреативнији радо ви би ће пу бли ко ва ни у
штампаном и електронском
издању дечјег еколошког часописа „Чувари равнице”. Радови ће бити сврстани у неколико категорија: најбољи
чланак (до 250 речи), фотографија и фото-прича (до 12
фотографија), у четири старосне категорије ученика (први/други разред, трећи/четврти разред, пети/шести разред
и седми/осми разред). Прилози и фото-записи могу битни групни (три члана) и појединачни, што треба навести у
пријави. Информације о припреми радова могу се прочитати у часопису „Чувари равнице”, на интернет страници
www.cuvariravnice.org.rs.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х И Т НА ПО МО Ћ

Мали пешаци

Пише:
др Мирослав Тепшић
Септембар из године у годину актуализује проблем
сигурности пешака у саобраћају, с посебним нагласком на малишанима који
су тек кренули у школу. Ма
колико ми хтели да ова категорија пешака буде равноправна са осталима, то
јед но став но ни је мо гу ће
због специфичности развоја детета до узраста од девет година.
Де те мла ђе од де вет го дина усмерава своју пажњу
на ства ри ко је га ви ше ин те ре су ју, не стр пљи во је и
ре а гу је им пул сив но. Че ка ње на се ма фо ру због то га
по ста је про блем, а во за чи
су из дечје перспективе чике и те те ко ји у сва ком мо мен ту мо гу да угле да ју ма лог пе ша ка и пра во вре ме но од ре а гу ју. Де те тог уз ра ста ни је све сно сво је ра њи во сти у кон так ту са ау то мо би лом и на ве ли ка во зи ла и ка ми о не гле да као
на објекте који се брже крећу од оних мањих. Исто тако уже ули це у деч јој гла ви мо гу да пред ста вља ју
из вор ма ње опа сно сти од
оних ши ро ких са ин тен зивнијим саобраћајем. Треба ло би зна ти да је вид но
по ље ма ли ша на ма ње и да
постоји проблем локализова ња по зи ци је с ко је се чу је звук си ре не или рад мо -

то ра. Не за бо ра ви мо да ви си на де те та огра ни ча ва
пре глед ност око ли не. Све
су то фак то ри ко ји чи не
де те ве о ма ра њи вим у са о бра ћа ју и на ко је би оста ли уче сни ци мо ра ли да
обра те па жњу.
Узи ма ју ћи у об зир са зре ва ње де те та и но ве
окол но сти ко је на ста ју с
по ла ском у шко лу, од го вор на дру штве на за јед ни ца пред у зи ма низ ме ра ка ко би се си гур ност нај мла ђих уче сни ка у са о бра ћа ју
по бољ ша ла. По чи ње се са
еду ка ци јом, ко ја мо же би ти па сив на и ак тив на. Раз не бро шу ре и ме диј ске
кам па ње су при ме ри па сив не еду ка ци је, у ко ји ма
је уло га ро ди те ља ве о ма
ва жна. Ро ди те љи су још
ва жни ји у ак тив ној еду ка ци ји де те та јер мо гу соп стве ним при ме ром да по ка жу пра ви ла по на ша ња у
са о бра ћа ју и мо гу ће из во ре опа сно сти за де те. Ло кал на са о бра ћај на по ли ци ја обич но узи ма уче шће
у еду ка ци ји ма ли ша на, а
њи хо во зна ње мо же да се
те сти ра на по себ но ди зај ни ра ним
по ли го ни ма.
Шко ле, школ ски од бо ри и
директори заједно с локалном за јед ни цом тре ба да
усме ре па жњу на са гле да ва ње ри зи ка у са о бра ћа ју
за де цу на пу ту до шко ле
и пред у зи ма ње ме ра ко је
ће те ри зи ке ума њи ти.
Постоје многобројне могућности регулисања прото ка са о бра ћа ја, ње го вог
успо ра ва ња, пла ни ра ња
про сто ра за пар ки ра ње и
дечјих игралишта која су
физички ограђена од саобраћаја. Поједине заједнице ан га жу ју ро ди те ље во лонтере у пратњи деце на
путу до школе како би њихова сигурност била максимална.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Тинејџери и нега

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Школа је почела, а с њом
стиже више обавеза и стреса.
Тинејџери још додатно пролазе кроз буран период одрастања и узбурканих хормона. Управо тај хормонски статус подстиче повећано лучење лојних и знојних жлезда,
што резултира масном и нечистом кожом пуном митесера и акни.
Млади треба да знају да је
чистоћа и нега лица и тела у
овом периоду живота најбитнија и да решава пола проблема. Друга половина су редовни
одласци код козметичара на
хигијенски третман, медицинске креме, лосиони и сапуни.
Туширање једном дневно
је обавезно, а прање косе на
два, три или евентуално четири дана (код младих код
којих је знојење нешто мање
изражено). Косу треба склањати од лица, јер су власи

косе пуне прашине из ваздуха, која иритира кожу и прави митесере као заштитне чепове на проширеним порама образа и чела. Ујутру након буђења и увече пре спавања обавезно је умивање лица сапунима који одстрањују
нечистоћу, али не нарушавају pH вредност коже. Добро
су се показали сапуни са активним угљем. Након умивања на суво лице треба ватицом нанети лосион за проблематичну кожу и после неколико минута крему. Крема за ноћ треба да садржи
цинк или активне супстанце
које лече акне, док дневна
треба да буде хидратантна,
али с компонентама за прочишћавање пора. Понекад је
потребно увести и антибиотике, као што су „клиндамицин”, „еритромицин” или неки други, али то искључиво
одређује дерматолог. И бензоил-пероксид је ефикасан
за смањење броја бактерија
Propionibacterium acnes и
ублажавање настајања иритирајућих масних киселина
у лојним жлездама.
Течни пудери, прајмери и
коректори су се показали као
иритирајући производи који
запушавају поре и стварају
митесере и поткожне бубуљице, те их треба избегавати. Дозвољена је употреба ББ
крема, али искључиво оних
са ознаком „non-comedogenic” (не ствара комедоне –
митесере).

Петак, 14. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НОВИ ПРОГРАМ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

ПОЧИЊЕ ДА РАДИ САВЕТОВАЛИШТЕ
ЗА МЛАДЕ
Пројекат „Моје
место” реализује
удружење
„Психогенеза”
Финансијску подршку
пружио Град
Прва радионица 22.
септембра
Добра вест за све младе људе
од 15 до 30 година гласи да ће
у Дому омладине наредне недеље почети да ради саветовалиште за младе. Ово саветовалиште покренуто је у оквиру
пројекта „Моје место”, који реализују удружење „Психогенеза” и Дом омладине уз финансијску подршку Града.
Према речима психолога и
психотерапеута Јадранке Грујичић Ђурић, координатора овог
пројекта, предвиђено је да активности трају од краја септембра до краја децембра и да
oбухвaте
индивидуaлнo
психoлoшк o сaвeтoвaлишт e
млaдих, кao и групну динaмику
крoз рaдиoничaрски рaд.

Помоћ је на путу
– Циљ сaвeтoвaлишт a je
oчувaњe мeнтaлнoг здрaвљa
млaдих крoз oснaживaњe и

ВЕСТ ИЗ НСЗ-а

Потписани уговори за
IT обуке
Национална служба за запошљавање обавештава јавност
да је, након успешно спроведеног поступка јавне набавке
за услуге извођења специјалистичких информатичких обука незапослених лица за потребе тржишта рада, у сарадњи с Владом Србије, та служба
у среду, 5. септембра, потписала уговоре с понуђачима који ће обучавати кандидате.
Закључено је 19 уговора са
шест различитих понуђача за
укупно 775 незапослених лица. У првој онлајн фази тести-

рања испитане су способности
више од шест хиљада кандидата. Извођачи обука ће организовати другу фазу селекције
тестирањем кандидата који су
прошли прву фазу.
Програм специјалистичких информатичких обука представља
наставак успешно спроведеног
пројекта Владе Србије, који је у
2017. години покренуо Министарски савет за информационе
технологије и иновационо предузетништво. Ускоро се очекује
реализација обука у десет градова широм наше земље.

ПОДРШКА БУДУЋИМ МАЈКАМА

Бесплатна апликација
„Порођај”

У жeљи дa aфирмишe
пoрoдицу
и
пoрoдичнe
врeднoсти и дa пружи пoдршку и пoмoћ будућим мajкaмa,
знaњeм и прeпoрукaмa свoг
стручнoг тимa, удружeњe
„Хaрмoниja” не дав но је
пoкрeнулo бесплатну aндрoид
aпликaциjу „Пoрoђaj”.
Пoрeд пoдaтaкa o нaчинимa
пoрoђaja и врстaмa aнeстeзиja,

Страну
припремила
Драгана

Кожан

труднице ће у мeниjу „Штa
трeбa знaти?” пронаћи и низ
других кoрисних инфoрмaциja
и oдгoвoрa нa jeднoм мeсту.
То ће им помоћи у припрeми
зa пoрoђaj, oчувaњу здрaвљa,
aли и нeзи, кaкo прe, тaкo и
нaкoн пoрoђaja. На истом
ме сту мла де мај ке мо гу по тра жи ти и сaвeте зa првe
дaнe
пo
излaску
из
пoрoдилиш тa.
До апликације можете доћи врло лако: довољно је само да у претраживачу „Google
Play” про дав ни це уку ца те
кључну реч „порођај”.

психoлoшк у
пoдрш ку
у
суoчaвaњу сa зaхтeвимa и
изaзoвимa пeриoдa млaдaлaштвa. Саветовалиште ће радити
једном недељно, а услугe су
бeсплaтнe зa млaдe узрaстa oд
15 дo 30 гoдинa – истакла је
Јадранка Грујичић Ђурић.
Прва у низу радионица биће
одржана у суботу, 22. септембра, од 16 до 18 сати, и она носи назив „Ко сам ја и ко бих
волео/волела да будем?”. Недељу дана касније, 29. септембра, од 16 до 18 сати, у Дому
омладине биће „отворена врата” за психолошко саветовање.
Планирано је да се исти ритам
смењује до краја године - прве
суботе одржава се радионица,
а наредне индивидуални сусрети с психологом/психотерапе-

утом. Радионица под називом
„Како да победим анксиозност?
Разужасавање!!!” биће одржана 6. октобра, од 16 до 18 сати,
а „отворена врата” заказана су
за 13. октобар, такође од 16 до
18 сати.
Сви заинтересовани за учешће на радионицама или у индивидуалним разговорима треба да се пријаве односно да закажу свој термин путем телефона 061/647-22-90. Додатне
информације могу се добити
путем мејлова:
psihogeneza@gmail.com
и
savetovaliste@domomladinepanc
evo.rs. Јадранка Грујичић Ђурић најавила је да ће упоредо
са саветовалиштем за младе од
средине септембра водити и
саветовалиште за брак и породицу.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Бакин пасуљ из рерне
Састојци: две-три шоље пасуља
тетовца, везица зелени, две веће
главице црног лука, кашика брашна, кашичица млевене зачинске паприке, једна до две суве
паприке, со и бибер.
Припрема: Пасуљ очистити,
прелити хладном водом и оставити тако да преноћи. Сутрадан
ставити да се кува, просути прву
воду кад проври и сипати нову,
врућу воду. Додати зелен као за
супу (један црни лук, две-три
шаргарепе, колутић целера, корен пашканата и першуна, један
до два чешња белог лука, лист ловора и неколико зрна бибера) и кувати на лаганој температури око два сата. Посолити тек кад пасуљ
омекша.
На уљу пропржити две главице ситно сецканог црног лука (може
се додати и празилук у сезони), додати кашику брашна и кашичицу
млевене паприке (слатке или љуте). Кратко пропржити, па додати
скувани пасуљ и мало течности у којој се пасуљ кувао. Половину пасуља изгњечити виљушком, а другу половину оставити у зрну. Пробати и додати још мало соли или вегете по укусу.
Ако волите суве паприке, можете напунити неколико комада припремљеним пасуљем и ставити одгоре ради лепше ароме. Можете
додати и коју шниту сланине или парче кобасице, мада је фино да
остане и само овако. Кад сте све то завршили, остао је још само још
један мали додатак који ће јелу дати посебан шмек.
На две кашике уља пропржити кашичицу млевене паприке и прелити преко пасуља. Посути прстохватом брашна, тек толико да би се
ухватила фина корица, па све ставити у рерну да се запече око двадесет минута.
Напомена: пасуљ је посебно укусан ако се припрема у земљаној
посуди, а ни мало сувог меса које се дода приликом кувања неће
„покварити” укус... Пријатно!
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ЈОШ ЈЕДАН ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ИЛИЈА (ОПЕТ) НАЈБОЉИ
Трећа узастопна
светска титула
за младог
Серафимовића
Охрид је од 1. до 8. септембра
био домаћин шездесет првог
Конгреса светске федерације
за шаховску композицију и четрдесет другог Светског првенства у решавању шаховских
про бле ма. Мла ди Пан че вац
Илија Серафимовић, као члан
наше јуниорске репрезентације, на најбољи начин је искористио прилику за наступ у
овом елитном друштву.
Решавачко такмичење завршио је на четвртом месту, иза
два сјајна млада руска ФИДЕ
мајстора и представника Украјине, са 60 поена од 90 могућих. За бронзу му је недостајао само један бод, али му је
овај резултат донео нових 96
рејтинг поена, што представља
рекордни добитак на овом турниру, како у јуниорској, тако и
у апсолутној конкуренцији.
Прилику за реванш Илија
Серафимовић је искористио у
својим омиљеним дисциплинама. На турниру у шаховској

композицији за јуниоре до дваде сет јед не го ди не (ро ђе ни
1997. и млађи) Илија је заблистао пуним сјајем и поново
освојио титулу најбољег на планети.
На овај начин поновио је
успех из Београда 2016. и Дрездена 2017. године. За разлику

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ ШАХИСТА

Луки седам из седам
Чланови ШК-а „Аљехин” из
нашег града учествовали су
прошлог викенда на позивном

турниру у Батајници, на коме
се окупило стотинак младих
шахиста из Србије и региона.
У групи млађих дечака прво
место је освојио Лука Ристић с
максималним учинком – седам поена из седам партија, а
у женској конкуренцији Ања

Радмановић је заузела четврто
место. Најпријатније изненађење био је Петар Ћосић, који

је освојио бронзану медаљу у
надметању најмлађих.
ШК „Аљехин” су представљали и: Нађа Стајчић, Милица
Амиџић, Вук Каначки, Стефан
Козић, Марко Форђарини, Алекса Опачић, Матеја Мијушковић
и Немања Шапоња.
А. Ж.

од претходна два, такмичење у
Охриду састојало се из три тематска турнира. Резултат на
сваком од њих доносио је одређени број бодова, на основу којих је одређен укупни победник.
Млади Серафимовић је освојио
златне медаље на турнирима у
компоновању матова у два по-

теза и шаховских студија, док
се у компоновању помоћних
патова окитио сребром. У укупном пласману зарадио је 75 поена и далеко иза себе оставио
колегу из Русије, који је освојио 53 и представника Украјине са 29 поена.
Као победник јуниорског турнира, наш млади суграђанин је
изборио право наступа на такмичењу у брзом решавању матова у два потеза, резервисаном
за шеснаест најбољих учесника
конгреса, који се одржава пре
свечаног затварања. Четрнаестогодишњи Илија био је део још
једног великог успеха који су
остварили српски јуниори.
Групни рад наших трију младих репрезентативаца награђен је сребрном медаљом на
турниру у брзој композицији
матова у два потеза, у апсолутној конкуренцији.
Овим сјајним наступом Илија
Серафимовић је још једном показао зашто га бије глас најперспективнијег младог композитора шаховских проблема на свету.
Свака част, мајсторе!
А. Живковић

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ГАЂАЊУ
ИЗ ПИШТОЉА

„Дружина” и Саша
први у Србији

Прошлог викенда у Врбасу је
одржано Првенство Србије у
гађању из пиштоља великог калибра по Ц-програму, на коме
се надметало осам клубова.
Саша Петровић је поново био
најбољи и тријумфовао је с 336
кругова, па је на тај начин својој

еки пи Стре љач ке дру жи не
„Панчево 1813”, девети пут узастопно, помогао да се домогне
шампионске титуле.
Поред Саше, за победнички
тим из нашег града наступили
су и Светислава Поштић и Јован Павлица.
А. Ж.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

АКТИВНОСТИ АТЛЕТСКОГ КЛУБА ДИНАМО

Нови трофеј у
витринама „Борца”

Шесто место као успех

У Београду је у суботу, 8. септембра, одржан шести међународни меморијални турнир у
рагбију „Бошко Стругар”, на коме су, поред домаћина РК-а Победник, учествовали и пионири
„Челика” из Зенице, „Црвене
звезде” и старчевачког „Борца”.
Старчевачки рагбисти су турнир завршили без пораза. У првој утакмици су играли нерешено 10:10 са „Челиком”, а потом
су савладали „Црвену звезду” с
5:0. У борби за победнички трофеј мали Старчевци су с 15:5
надвисили и домаћу екипу.

– Поносна сам на своје другаре, јер смо, пре свега, показали карактер у последњој утакмици. Иако смо на полувремену губили с 5:0, на крају смо
победили и освојили пехар –
рекла је Марија Стојшић, играчица „Борца”.
Мали старчевачки рагбисти
су после прошлонедељног тријумфа на Првенству Војводине
у своје витрине унели још један важан трофеј.
Старчево полако али сигурно постаје центар рагбија у Војводини.
А. Ж.

Чланови АК-а „Динамо” освојили су две медаље на Првенству Војводине за млађе пионире у Сремској Митровици.
Марија Мркела се окитила
сребром у трци на 600 м с резултатом 1,39, док је Лана Цветкоски зарадила бронзу бацивши вортекс 41 метар.
Марија је тако потврдила
због чега је на водећој позицији на ранг-листама АСС-а, а
Лана је постигла један од најбољих резултата у држави, па
се у АК-у „Динамо” с правом
надају и њиховим медаљама с
Првенства Србије.
Огњен Топић је био четврти
на 800 м, као и Анђела Брошћанц у трци на 300 м.
Екипно Првенство Србије у
категорији старијих јуниора
одржано је у Новом Саду, где
је „Динамо” заузео шесто место у обе конкуренције. Треба
нагласити да се на екипном
првенству бодују све атлетске
дисциплине за које клуб из
нашег града нема адекватне
услове за тренинг, као што су

препонско трчање, бацање и
скокови.
На овом шампионату „Динамо” су предводили млади
тренери Слободан Маринков,
Филип Влајић и Тамара Полић, којима је помагао Љупче
Цветкоски.
По успешности клубова на
свим званичним такмичењима, „Динамо” се налази на шестом месту, што је одличан
успех, јер је најбоље пласирани клуб без атлетске стазе.
А. Ж.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Не одустај”
Харлана Кобена
Детектива из предграђа Њу
Џерзија Наполеона Диму званог Нап трауматични догађаји прогањају од последње
године средње школе, када
су његов брат близанац Лео
и Леова девојка Дајана пронађени мртви на железничкој прузи – а Маура, девојка
за коју је Нап мислио да је
љубав његовог живота, раскинула с њим и нестала без
објашњења. Нап петнаест година трага за Мауром и за
правим разлогом који стоји
иза смрти његовог брата. Сада се чини да је можда близу
циља.
Када се Маурини отисци
прстију појаве у изнајмљеним колима човека осумњиченог за убиство, Нап креће
у потрагу за одговорима који
воде само до нових питања –

о жени коју је волео, о пријатељима из детињства за које
је мислио да их познаје, о
напуштеној војној бази близу места где је одрастао и понајвише о Леу и Дајани, чија
је смрт мрачнија и далеко
злокобнија него што се Нап
икада усудио да замисли.

Два читаоца који до среде, 19. септембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Од чега никада не треба да одустанемо?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Не одустај” Харлана Кобена. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”,
а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„На мети” Кели
Питерс и Сема Рула
Године 2010. мајка из Округа Оринџ, Џил Истер, оптужила је дугогодишњу волонтерку Савета родитеља Кели
Питерс да је намерно искључила њеног сина из ваннаставног програма. Оптужбе
Џил Истер нису биле истините. Међутим, догађај је покренуо петогодишњу кампању тортуре против потпуно
недужне особе.
Ова књига је о Кели, једној обичној жени с племенитим срцем, жени која је,
све до тог тренутка, живела
мирним животом. Целу себе
је давала својој породици,

пријатељима и заједници. Била је срећна... све док се једног дана није необјашњиво
затекла на нишану некога кога никада није срела.

Два читаоца који до среде, 19. септембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Коме сте ви најчешће на мети?”, наградићемо по једним
примерком књиге „На мети” Кели Питерс и Сема Рула. 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

Остала без уложака за
папуче
У прошлом броју нашег листа питали смо вас за којим
пропуштеним позивом жалите. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Пропуштен позив” Роузи Волш за два наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Највише ми је жао што
сам пропустила да добијем
вунене улошке за папуче, јер
се нисам јавила на телефонски позив компаније која их
продаје. Баш тог дана сам
баш ја и само ја (и још 1.000
позваних) била одабрана као
срећни добитник.” 063/8434...
„Жалим за позивом супруга који је хтео да ми купи патике да би се искупио, јер ме
је преварио, а ја сам то сазнала. Била сам љута и нисам хтела да идем с њим по
патике. Наравоученије: да сам
прихватила позив, имала бих
добре патике.” 064/3928...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два ауто ра најкреативнијих одго во ра на
пи та ње ко ји кри ми на ли стич ки филм им је оми љен. Они ће освојити по један примерак књиге „До бри вук” Александера Седерберја.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Омиљени криминалистички роман ми је ’Ја, тајкун’.
Како то мислите није криминалистички?” 064/4657...
„Тај ће тек бити написан
кад све ово прође.” 064/1278...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.

10

ХРОНИКА

ЕФИКАСНА АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ
ПОЛИЦИЈЕ

За кратко време
расветљено убиство
У ефикасној акцији која је
изведена 11. септембра панчевачка полиција је изузет-

но брзо расветлила смрт 63-годишњег Драгана Ђ. из Бе-

ле Цркве. Због основане сумње да је убијен ножем и да је
то учинио његов 34-годишњи
син Јанко, он је ухапшен и
одређен му је 48-часовни
притвор, после чега је приведен у надлежно тужилаштво уз кривичну пријаву.
Према незваничним и још
увек непотврђеним информацијама, Јанко је напао оца
у кући у којој су заједно живели и задао му је више од
десет удараца ножем. Услед
тешких повреда које је задобио, несрећни 63-годишњак
преминуо је на лицу места.

ПОСЛЕ ЗАПОШЉАВАЊА СТРАЖАРА

Нови затвор тражи
још радника

После конкурса за пријем
120 стражара у новом затвору, који ће ускоро бити отворен на Баваништанском путу, Министарство правде и
Управа за извршење кривичних санкција расписали су и
други конкурс ради запошљавања људи који ће радити у
тој установи.
Он је био отворен до 6.
септембра, а могли су да се
пријаве сви који испуњавају
услове за занимања психолог, социјални радник, реализатор третмана, организатор културно-образовних и
спортских активности, као и
шеф Одсека за административно-правне послове и један извршилац у њему.
Новом затвору су потребни и извршилац на пословима јавних набавки, шеф Одсека за материјално-финан-

сијске послове, извршилац
на пословима материјалнофинансијског извештавања,
планирања и контроле и извршилац на пословима вођења матичне евиденције.
На овом конкурсу су се
тражили кандидати и за упражњене позиције: послови писарнице и архиве, послови
обрачуна накнада и зарада,
послови депозита и кантине, као и финансијски књиговођа и један магационер.
У складу са опредељењем
Министарства правде Србије и Управе за извршење кривичних санкција о јавности
рада, процедура пријављивања за сва упражњења радна места у новом затвору била је од почетка у потпуности транспарентна, а такав
ће бити и избор између пријављених кандидата.

ИДУЋЕ НЕДЕЉЕ КОНФЕРЕНЦИЈА У БЕОГРАДУ

Сарадња Војске
Србије и НАТО-а
Идућег четвртка, 20. септембра, у Београду ће бити одржана конференција под називом „Сарадња Војске Србије са оружаним снагама
земаља чланица НАТО-а”.
Овај скуп ор га ни зу је
„Атлантски савет Србије”, а
на њему ће учествовати представници Војске Србије, генерал Чезаре Маринели, шеф
Посматрачке мисије НАТО-а
у нашој земљи, пуковник Даглас Фохерти, војни аташе
Ам ба са де САД у Ср би ји,
професор доктор на Факулте ту за без бед ност у Бе о гра ду Зо ран Дра ги шић и
шеф Де ле га ци је Ре пу бли ке Ср би је у Пар ла мен тар ној скуп шти ни НА ТО-а
Дра ган Шор маз.
Подсећамо, на „Дану високих званица”, организованом 21. јуна у нашој војној
бази „Југ” поводом завршетка вежбе „Платинасти вук

2018”, на којој су, поред наших војника, подофицира и
официра, учествовали представници армија из осам земаља, министар одбране Србије изјавио је да ће „Србија
остати и даље војно неутрална, али да ће сарађивати и
са Истоком и са Западом”.
Додао је да ће Србија увек
водити рачуна о томе да одржава баланс у спољној политици, као што то ради у својој војсци, њеном припремању и наоружавању.
Планом активности наше
војске у овој години који је
урадило Министарство одбране Србије предвиђено је
да до краја 2018. године Војска Србије учествује на 19
војних вежби са САД и другим чланицама НАТО-а и на
девет с Руском армијом и
другим чланицама ОДКБ-а,
војног савеза којим руководи Русија.

Петак, 14. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НОВИНА НА НАШЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ

БАНКЕ ПОНОВО ПРОВЕРАВАЈУ
КЛИЈЕНТЕ
Траже од сваког
клијента да усмено
или попуњавањем
упитника одговори на
питање да ли је у
сродству с неким
високим државним
или политичким
функционером
Обавезна мера
Две велике банке које послују
на нашем тржишту почеле су
ових дана да шаљу обавештења
својим клијентима да до краја
године дођу у њихове експозитуре како би службеници банке утврдили да ли су они политички функционери, њихови
сарадници или чланови функционерских ужих породица.
При одласку у банку неопходно је са собом понети пасош или личну карту, а на лицу места ће се од сваког штедише тражити да потпише тзв.
изјаву у вези са статусом функционера, или да одговори на
ово питање, које ће му поставити банкарски службеник.
Банке које примењују ту меру, образложиле су је неопходношћу прилагођавања Закону
о спречавању прања новца и
финансирања тероризма који
је ступио на снагу, као и потребом за ажурирањем личних
података клијената.
Уз објашњења у вези са овом
мером банке клијентима достављају и упутство из ког се види
да у политичаре, поред представника највиших органа државне
власти, спадају и посланици у
скупштинама Србије и Војводине, судије највиших судова, дипломате, људи који су с њима у
пословном односу и други.

Ово није једина нова и помало
збуњујућа мера која се примењује, јер однедавно агенције за некретнине, банке, осигуравајуће
куће, мењачнице, рачуновође и
адвокати морају да проверавају
клијенте који их ангажују у жељи
да купе стан или кућу и да испитују порекло њиховог новца.
Сем тога, од почетка ове године на снази је законска уредба на основу које сваки наш
грађанин који излази из земље
или улази у њу мора да пријави цариницима ако има код
себе од десет хиљада евра па
навише, или динарску противвредност тог износа.
Уколико путници не пријаве
уношење или изношење веће
суме од дозвољене, а цариници

посумњају у то и открију такав
покушај, они ће морати да одузму сав новац који прелази дозвољени лимит и да дају потврду о томе власнику. Подаци о одузетом новцу мораће
такође да се у року од три дана
доставе Управи за прање новца. Након тога, против лица
коме је одузет новац биће покренут прекршајни поступак.
Ове мере су почеле да се примењују након прошлогодишњих
критика које је Србији упутила Међународна организације
за борбу против прања новца
(FATF) ради финансирања тероризма. Након замерки да је
наша држава недовољно активна у проверама великих сума
новца које се обрћу на нашем

тржишту, надлежни у Србији
су предузели више мера да би
демантовали те критике.
На скупу под називом „Процена ризика од прања новца и
финансирања тероризма” одржаном 10. септембра у Београду министар унутрашњих послова Небојша Стефановић изјавио је да је за првих осам месеци ове године наша полиција
поднела 11 кривичних пријава
против тридесет једне особе због
сумње да су починиле 21 кривично дело прање новца.
Према Стефановићевим речима, ти подаци говоре о озбиљном раду полиције, тужилаштва
и других државних органа и њиховој одлучности да се супротставе тој врсти криминала.

ИДУЋЕГ ЧЕТВРТКА У ДОМУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Сећање на 51. бригаду
По во дом 50-го ди шњи це од
формирања 51. механизоване
бригаде, јединице кроз коју је
од њеног оснивања па све док
није расформирана, прошло на
хиљаде Панчеваца и становника других места, у Дому Војске Србије ће идућег четвртка,
20. септембра, бити одржан
пригодан програм ради обележавања тог јубилеја.
Ор га ни за тор про сла ве је
Удружење за неговање традиција 51. механизоване бригаде, а свечаност ће почети у 11
сати представљањем скулптуре „Мо ли тва” пан че вач ког
уметника Николе Рикановића.
После тога ће бити одржана
свечана седница, као и пригодан програм, у оквиру кога ће
наступити глумац Мирослав
Жужић, КУД „Станко Пауновић” и гуслар Миладин Карличић, а биће отворена и изложба ручних радова и униформи. За крај су предвиђени
заједнички ручак у Клубу Војске Србије и дружење бивших
припадника 51. бригаде и њихових гостију.
– Организовали смо прославу да бисмо се бар накратко
подсетили времена које смо
провели у бригади, као и изузетних људи, команданата те
некада цењене и поштоване јединице. Међу њима су били
пуковник Миле Узелац (1968–
1970), генерал-пуковник Славко Бунчић (1970–1972), пуковник Петар Ђого (1972–1977),
генерал-пуковник Живота Панић (1977–1979), генерал-мајор Мла ден Бра тић (1979–
1985), пуковник Лудвиг Крањц
(1985–1989), ге не рал-ма јор

Енес Тасо (1989–1992), пуковник Зоран Јовановић (1992–
1993), пуковник Златимир Србуловић (1993–1994), пуковник Богољуб Китановић (1994)
и последњи командант пуковник Зоран Кандић (1994–1997).
Главни циљ нам је да до краја
године објавимо и монографију о 51. механизованој бригади
и то ћемо сматрати врхунцем
деловања Удружења за неговање традиција те јединице, које

је формирано 2002. године. Први председник Удружења био
је Енес Тасо, а наследио сам га
ја – изјавио је пуковник Зоран
Кандић.
Подсећамо, 51. бригада је
1978. и 1987. проглаше на за
нај бо љу је ди ни цу у окви ру
Југословенске народне армије. Та јединица је настављач
тра ди ци ја 12. вој во ђан ске
бригаде партизанске војске,
која је по чела свој ратни пут

у Вој ло ви ци ок то бра 1944.
го дине.
Након тога 51. бригада била
је у правом смислу речи једна
од елитних јединица Југословенске народне армије, а потом и
Војске Србије и Црне Горе. Занимљиво је и то да су од једанаест команданата 51. механизоване бригаде петорица унапређена у генерале, а један од њих
је деведесетих година био и начелник Генералштаба Војске Србије и Црне Горе. Остали су након командовања бригадом обављали и друге важне послове.
Током ратних сукоба 1991.
године 51. механизована бригада била је међу јединицама
ЈНА које су поднеле главни терет у борби с непријатељем на
територији Хрватске. О обучености њених припадника и команданата говори то да су о
њима са уважавањем говорили чак и њихови противници
и наводили да су они, као и тадашњи њихов командант бригаде Енес Тасо међу ретким
припадницима ЈНА који заслужују поштовање.
За сво је ратне заслуге 51.
бригада је одлико вана Орденом заслуга за народ са златном зве здом, а то ком њеног
постоја ња кроз њу је про шло
више од 50.000 активних војника и преко 40.000 резервиста из Панчева, Кикинде,
Зре ња ни на, Вр шца и окол них места.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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С ПОЧЕТКОМ НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ПРВАКА У ВЕЋИНИ МЕСТА
ДРАСТИЧНО МАЊЕ

Више него лане
уписаних само у две
школе
Старчево – 61,
Качарево – 60,
Омољица – 59...

Последњих година је број уписаних првака нека врста индикатора „беле куге”, што се веома дотиче не само демографа
већ и просветних радника, којима поред примарне радости
што ће поново моћи да образују и васпитавају младе нараштаје, следује и брига о томе
да ли ће уопште бити довољно
ученика за попуњавање њиховог одељења, јер су учионице
све празније, а самим тим је и
мање посла за учитеље.
Та појава је нарочито изражена у руралним срединама, па
је интересантно видети колико
је малишана 3. септембра први
пут крочило у сеоске школе.
У Долову највећи раст
И ове године примат по броју
уписаних првака држи најмногољудније панчевачко насељено место – Старчево. Ипак, тај
број не радује превише запослене у ОШ „Вук Ст. Караџић”,
с обзиром на то да је свега шездесет један нови ђак у (једва)
три одељења, што је неупоре-

Пријем првака у Омољици
ученика. Треба истаћи да је у
том месту с мешовитом националном структуром заинтересованима понуђен факултативни
предмет под називом македонски језик са елементима националне културе, а ове године га
под будним оком професорке
Лилијане Лазареске изучава тридесетак деце у две комбиноване
групе. Према речима директора
Милосава Урошевића, чека се
одобрење захтева да се од ученика виших разреда оформи група од петоро. Слично је било и
прошле године, када је, након
ургенције Националног савета
македонске националне мањине, добијен позитиван одговор.
Следи новосељанска школа,
која носи идентично име као и

диво мање – за чак петнаест –
него лане.
Тај број је у качаревачкој
Основној школи „Жарко Зрењанин” у минусу за пет. Трећа
позиција припала је омољичкој образовној установи „Доситеј Обрадовић”, која је такође
у три одељења распоредила педесет деветоро деце, што је за
два мање него лане. Доловачка школа „Аксентије Максимовић” је једна од ретких у којима је забележен раст (од петоро деце) у односу на претходну годину.
То никако на важи за ОШ „Гоце Делчев” у Јабуци, у којој је
број ученика пао, па је тако 1.
септембра свечаном пријему присуствовало педесет двоје нових

она у Качареву, а педесеторо деце стицаће нова знања у њене
три учионице, највише захваљујући томе што ће на румунском
језику у засебном одељењу наставу похађати осморо деце.
У Брестовцу исти број
У брестовачку Основну школу
„Олга Петров” кренуло је тридесет петоро новајлија (у број
исто као и прошле године), који су распоређени у два кабинета. С друге стране, у глогоњској образовној установи „4. октобар”, у свега једном одељењу, нашло се двадесет девет
првака, два мање него лане.
Као и увек, сходно укупном
броју становника, најмање је деце у ивановачкој школи „Моша
Пијаде” – деветоро. С друге стране, Иваново спада у ред ретких
места у којима је забележен раст
(од два) првака. Оптимистично
је и то што је у забавишту једанаесторо малишана. Вредно је
истаћи да у месту с најмешовитијом националном структуром
припадници двају народа већ годинама изучавају матерњи језик
са елементима националне културе, па је у „мађарској” групи
тридесет шесторо, а у „бугарској” – четрнаесторо ученика.
Све у свему, евидентан је (континуирани) пад броја уписане деце, а зашто је то тако – разлога је
сијасет. Но то је стара прича...

СЕОСКЕ БИБЛИОТЕКЕ – НОВО СЕЛО (7)

Нема књига без донација
Током најтоплијег годишњег
доба и летње шеме „Панчевац”
се бави актуелним стањем сеоских библиотека, које годинама функционишу под окриљем домова културе.
С тим у вези, биће речи и о
интересовању житеља насељених места за књигу, о томе колико и шта се чита, као и о
перспективама у будућности.
Библиотека Дома културе у Новом Селу, према речима тамошње књижничарке Данијеле
Глигорин, тренутно поседује око
11.400 различитих наслова.
– Претходну годину завршили смо са 11.172 књиге, од чега 8.819 на српском, 2.143 на
румунском и 108 на другим језицима: енглеском, немачком,
руском, француском... Током
2017. године поклоњено нам
је 397 књига, а купили смо свега 45 нових наслова. Највише
– 323 књиге – добили смо од
Наде и Мирослава Жужића из
Панчева, а још по педесетак
књига донирали су нам Зорица Голубовић и Стана Тривић.
Толико нам је дала и Градска

библиотека, одакле нам сваке
године одвајају њима сувишне,
а нама увек значајне наслове.
Важни су нам и појединачни
донатори, којима смо омогућили да чланство у библиотеци продужавају или заснивају
без уплате од 300 динара за ту
годину. Постоје и рођенданска
учлањења (100), као и групна
(200) за четворо и више корисника. Има и поклона, попут
оног од приватне радње „Масимо” у виду четири велике полице за књиге које су смештене у Дечји кутак. Захваљујући

томе могла сам да распоредим
новопристигле наслове и ослободим стари орман, који сам
сама офарбала, за шта је Дом
културе обезбедио материјал.
Последњи пут смо веће улагање из Покрајине и Града имали 2008. године, када смо и
формирали Дечји кутак и јединствену Тин-зону, са одговарајућим наменама – наводи
књижничарка.
Ова библиотека је претходну
годину завршила са 230 чланова, од чега 141 дете до четрнаест година, 11 средњошколаца,

35 запослених, 18 незапослених, 13 студената, 10 пензионера и два пољопривредника.
– Сви они прочитали су 961
књигу на српском, 15 на румунском и 12 на енглеском језику. Највише се траже страна
књи жев ност, па исто риј ска
штива, филозофија и психологија. Редовне су организоване
посете предшколаца, као и једнократне радионице с том децом, а архива радова с различитим темама чува се у библиотеци. Долазе нам и ученици
петог разреда с наставницама
почетком школске године, с
циљем да се навикну на културу читања и озбиљније и чешће коришћење библиотечког
фонда. Читаоци и ја жељно ишчекујемо да поново видимо код
нас неког познатог, цењеног
домаћег писца, што ћемо моћи чим нам се одобре средства
за њихова гостовања, иако је
до 2016. године за минималне
хонораре гостовало много њих:
Урош Петровић, Вања Булић,
Дејан Алексић, Филип Давид,
Јасминка Петровић... – набраја Данијела Глигорин.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Удружење риболоваца „Златни караш 2013”, у сарадњи с Месном заједницом и Домом
културе, у суботу, 8. септембра, приредило је такмичење
у кувању рибље чорбе, када
су наступили и тамбураши, а
увече је певач народне музике Љуба Лукић одржао концерт.

на вожњу катамараном по Тамишу са два наставника, у
организацији Града, у недељу, 16. септембра. Чланови
удружења „Србија, мој дом”
одржаће едукативну радионицу за више разреде.
Јабука: Месна заједница, уз
помоћ ЈКП-а „Вод-ком”, уређује и обогаћује дечја игра-

Банатско Ново Село: У току
су финални радови на изградњи капеле на српском православном гробљу, чији се завршетак очекује у наредних
петнаестак дана. Дом културе формира нове секције, па
је тренутно у току упис на
фолклор, певање, балет, савремени балет, оркестар...
Долово: У оквиру летњих програма Дома културе, одржани су концерт Жике Мартинова и вече хармонике. Фолклорни ансамбли друштава
„Банатски вез” и „Јон Креанге” у суботу, 8. септембра, учествовали су на осмом фестивалу дојни (врста румунске
народне песме) у Темишвару, на којем је певао Јован
Болдовина, а представници
КУД-а „Гленфор амбасадор”
Сава Бањаш и Радиша Новаков свирали су на труби и
хармоници.
Глогоњ: У току су радови на
изградњи тротоара у центру
села. Радници комуналног
предузећа окречили су зграду Месне заједнице, док су
средствима градског Секретаријата за заштиту животне
средине уграђени ПВЦ прозори и врата. Дечја фолклорна секција наступила је у Сакулама у недељу, 9. септембра, поводом тамошње славе.
Иваново: За ученике нижих
разреда ОШ „Моша Пијаде”
у току су ликовни и литерарни конкурси на тему „Живот
без аутомобила”. Као победници такмичења у рециклажи, десеторо ученика ићи ће

лишта новим мобилијарима.
У току је уређење дворишта
око Храма Светог Илије. Ускоро ће почети чишћење кишних канала у Омладинској
улици.
Качарево: Званична сезона купања на СРЦ-у „Језеро” завршена је 31. августа. ДВП „Тамиш–Дунав” окончао је радове на чишћењу одводног дренажног канала у Пролетерској
улици. Представа под називом „Помахнитали” биће изведена у петак, 14. септембра,
од 19 сати, на летњој сцени.
Омољица: У току је уређење
спортских терена у школском
дворишту за кошарку, рукомет и мали фудбал. Месна
заједница је, као и сваке године, пожелела добродошлицу првацима, уз пригодне пакетиће.
Старчево: Комунално предузеће уређује простор испред
Поште, као и плато у Сомборској улици. Крпљене су
рупе на коловозима у улицама Матије Гупца и Партизанској. Месна заједница је донирала материјал како би грађани уредили дечја игралишта у Шумицама и Доњем
крају.

НОВИ УСПЕСИ ГЛОГОЊСКИХ ВАТРОГАСАЦА

Јуниорке поново
најбоље
С другог Зрењанинског купа,
одржаног почетком септембра на стадиону ФК-а „Пролетер” у поменутом банатском граду, Добровољно ва-

док су две старије екипе освојиле трећа места.
ДВД Глогоњ се на тај начин поново нашао међу најбројнијим и најуспешнијим

трогасно друштво Глогоњ враћа се кући с три пехара. Успех
добија на значају ако се зна
да су се све екипе које су се
такмичиле у Зрењанину окитиле неким одличјем. Реч је
о јуниоркама, као и о две сениорске поставе – женској А
и мушкој Б.
Државне првакиње у јуниорској конкуренцији одржале су реноме и оправдале резултате са шампионата Србије, тако што су у Глогоњ
понеле победнички пехар,

друштвима, а ово такмичење
било је добра прилика да све
екипе темпирају форму за
следеће изазове. То нарочито важи за државне јуниорске првакиње, које ће следеће године представљати Србију на Европској олимпијади у Швајцарској.

ТРАЈЕ ДОЛОВАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Мартинов и хармоникаши
У оквиру летњег програма доловачког Дома културе, у среду, 29. августа, на новоуређеном тргу испред поменуте установе, по већ увреженом правилу, одржан је концерт Жике
Мартинова, Доловца познатог
далеко ван оквира свог места,
поред осталог и због три објављена студијска албума.
Овог пута он је наступио са
оркестром „Вихор”, који предводи Бане Лујански, а члан поставе је и Жикин син Мугурел,
иначе хармоникаш. Мартинов
је бројне суграђане разгалио
бројним хитовима и ауторским
песмама, као што су нумере „Тако бих те радо држао за руку”,
„Стара кућа”, „Испиј ту чашу”...
Недељу дана касније, у среду,
5. септембра, у великој сали До-

ма културе поменути оркестар
је наступио и на вечери хармонике, која је установљена прошле године на иницијативу хар-

моникаша Слободана Новакова
из Долова. Организовали су је
Дејан Стокић и Лучијан Данилов, као представник Дома кул-

туре, чији директор Мирослав
Првуљ каже да је то наишло на
добар пријем код публике, па је
програм поново одржан.
– Поред Данилова, у организацију је укључена и певачица Јелена Пејчић, а они су
успели да доведу и младе учеснике такмичења „Златна дирка Војводине” у Иванову. Наступили су и троструки и овогодишњи победници „Прве хармонике Србије” у Сокобањи –
Душан Васић и Огњен Дамњановић, а манифестацију је својим присуством увеличао познати хармоникаш Часлав Љубеновић – наводи Првуљ.
Публика је уживала у трочасовном програму, јер је могла
да на делу види хармоникаше и
певаче свих узраста и класа.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Изложбе
Петак, 14. септембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба цртежа Мехмеда Слезовића и Јелене Шалинић
Терзић под називом „Медитације на сени и ожиљци – усмена историја планине”.
Петак, 14. септембар, 19 сати, Народни музеј: отварање изложбе о дипломатским и културним односима Србије и Сједињених Америчких Држава током последњих сто година.
Понедељак, 17. септембар, 19 сати, фоаје Културног центра: отварање изложбе фотографија Катарине Марчетић под
називом „Фототипологија светиљки панчевачког парка”.
Уторак, 18. септембар, 20 сати, Дом омладине: изложба цртежа и радова на папиру Ивана Шпехара.

Музика
Субота, 15. септембар, 19 сати, Народни музеј: концерт Џез
оркестра „Кали Бајжанов” из Казахстана.

Тематски програм
Среда, 19. септембар, 19.30, читаоница Градске библиотеке Панчево: предавање „Забрањена историја Балкана”.

МОЈ

избор МОЈ

ЗАВРШЕН ПЕТИ ПАФФ

„СВЕТИОНИК” ФРАНЦУСКОМ ОСТВАРЕЊУ
Посебно признање за
„Мајчи”
Приказано око
педесет ауторских
филмова
Пети „Панчево филм фестивал”
(ПАФФ), који је одржан на више локација у Панчеву, завршен је у недељу, 9. септембра,
свечаном доделом награда за
најбоља филмска остварења.
Награда „Светионик” за најбољи филм петог ПАФФ-а додељена је француском остварењу „Sophia Antipolis” Виржила Вернијеа о научном центру
у којем се остварују снови, али
се испод површине скривају
страх и очај. Главна награда је
додељена овом филму, који је
оцењен као изузетан портрет
заједнице фокусиране на дистопијски технолошки парк на
југу Француске.
Посебно признање у селекцији „Светионици”, коју је радио филмски редитељ Марко
Грба Синг, додељено је хрватском филму „Мајчи” Јосипа
Лукића, у којем он представља
разговор са својом мајком током неколико летњи дана у
Сплиту. Филм је награђен за
незабораван портрет члана породице, а истовремено и за ретко виђену интимност. У овој
категорији је приказано још
осам филмова различитих стилова и жанрова.

Стадо

СЕРИЈА И КЊИГА: За оне
који воле детективске теме,
моја препорука је класична
детективска серија из осамдесетих „Поаро”, по роману
Агате Кристи. Ниједан њен
роман није доживео толики
успех колико књига, а касније екранизација о чувеном
белгијском детективу Херкулу Поароу, у маестралном извођењу Дејвида Сушеа. По

Одлуку о наградама у категорији „Светионик” донео је жири који су чинили француска
редитељка Валери Масадијан,
Францускиња Изабел Џулијен
(color grader) и оснивач и уметнички директор призренског
„Докуфеста” Ветон Нурколари.
На фестивалу су приказани
и кратки филмови у селекцији
„Рани радови”. Награду „Димњак” за најбољи кратки филм
освојио је филм „Матрија” (Алваро Гаго), за који је Франсиска Иглесијас Бузон добила награду за најбољу глумицу. За
најбољу режију награђен је Huang Pang-Chuan за „Повратак”,
а за најбољи сценарио Sorayos
Prapapan за филм „Смрт сниматеља звука”.
Према избору младог жирија, признање за најбољег глумца освојио је Гурам Навроза-

швили, награђен за улогу у филму „Гумица”. За монтажу је награ ђен Vardan Danielyan за
остварење „Томбе”, а награду
за најбољу камеру добио је Николај Хубер за филм „Пронађи, циљај, уништи”.
О наградама у селекцији „Рани радови” одлучивао је жири
састављен од шеснаест средњошколаца, који је ове године
интернационализован учешћем
полазника регионалне интеркул ту рал не филм ске шко ле
„Re:thinking films”, новонастале заједничке платформе „Докуфеста” из Призрена, фестивала „Право људски” из Сарајева и ПАФФ-а.
На овогодишњем ПАФФ-у је
приказано око педесет ауторских филмова упркос малом
буџету којим је требало организовати фестивал. Директор

фестивала Огњен Главонић и
се лек тор про гра ма крат ких
филмова Стефан Иванчић нагласили су приликом отварања
да је будућност наредног, шестог ПАФФ-а неизвесна. Обојица су потврдили да ће се борити за то да он траје. Свој песимизам поводом стања у култури изразио је и глумац Милан Марић, који је затворио
фестивал. Он је рекао да је у
тој мисији битно учешће свих.
Искористио је прилику и да
подсети публику да је први
ПАФФ отворио недавно преминули глумац Небојша Глоговац и додао да се нада да га
град Панчево неће заборавити.
У оквиру селекције „ПАФФорама” представљен је пресек фестивалских хитова из претходне
године, док је програм „Светла
будућност” ове године био посвећена младој ауторки из Београда Јелени Гавриловић, чији
су кратки филмови претходних
година имали веома запажен фестивалски живот у нашој земљи
и иностранству. За љубитеље хорора и ове године је приређена
селекција „Поноћна језа”.
„Панчево филм фестивал”
организује удружење грађана
„Панчево филм фестивал”, које окупља младе филмаџије, редитеље и друге уметнике из
Панчева, Београда и околине,
а партнери су Културни центар
и Дом омладине. Ове године
ПАФФ је организован и уз помоћ Филмског центра Србије.

ИЗЛОЖБА РАДОВА СРЂАНА СТАНЧИЋА

Ремапирање животних шаблона

Емилија Керекеш Патек,
дипл. филолог – наставница
мађарског језика
МУЗИКА: Као велики љубитељ музике, тешко да бих могла да се определим само за
један жанр. На телефону и
лаптопу имам огромну колекцију музике различитих
стилова, праваца и епоха. Када шта слушам, зависи од
расположења. Како год окренем, музика је свакодневно
при сут на у мом жи во ту.
Предност, наравно, дајем квалитетној музици, која може
и уживо да се одсвира, инструментима, а не преко компјутера. Оно што у последње
време ипак предњачи, јесу
панк, рок, метал и класична
музика. За такве концерте и
свирке увек издвојим време
и новац. Неизоставна је домаћа група „Гоблини” и хрватска група „Хладно пиво”,
који поред тврдог звука, одличног аранжмана и квалитетних музичара, имају и веома добре текстове песама.
Оне неретко говоре о актуелним ситуацијама међу нама. Ту је и британска група
„Iron Maiden”, која ме фасцинира у сваком смислу. Да
не изоставим и моју класичну страну – било који наступ
и улога италијанског тенора
Лучана Паваротија и чувене
руске оперске диве Ане Нетрепко остављају ме без даха. Музику слушамо душом,
сматрам да у свакој врсти
музике можемо наћи оно нешто што нас тера да се најежимо и осетимо емоцију коју само она може изазвати.

Петак, 14. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

многима чудан и несвакидашњи детектив, уз помоћ високе интелигенције и огромне моћи запажања, на изванредан начин решава и најзамршеније злочине. Поред тема, глумаца и локација на
којима је серија снимана,
лично сам увек уживала у костимима и шминки, која је
веома верно приказала епоху у којој се радња одвија.
Поред серије, препоручујем
и књиге по којима је серија
рађена, јер пружају бољи увид,
самим тим и комплетан доживљај о серијалу. Из пера
исте списатељице настала је
и чувена „Госпођица Марпл”,
за коју можемо рећи да је
женска верзија Поароа. Свакако вредно пажње.
ФИЛМ који је оставио утисак на мене и прилично горак укус у устима јесте домаће остварење „Стадо”, редитељски првенац нашег прослављеног глумца Николе Која. Наиме, он и Зоран Цвијановић глуме два глумца који на све начине покушавају
да сниме серију, продају сценарио, да дођу до потребне
суме новца. Ту је низ различитих дешавања, покушаја,
личних и професионалних
крахова главних глумаца, за
које, како се филм одвија,
схватамо да глуме сами себе
из стварног живота. Тужно и
реалистично приказују данашњу глумачку сцену наше
земље. Порука је јасна, поука још јаснија.

У Галерији Милорада Бате Михаиловића у четвртак, 6. септембра, отворена је мултимедијална изложба радова Срђана Станчића под називом „Мапирање и ремапирање – Hide
and Seek”.
Аутор се годинама бави сценографијом и уметничком фотографијом. Његово професионално искуство у распону од
1994. до 2017. године састоји
се из сарадње коју је остварио
с другим уметницима и модним дизајнерима, позоришног
стваралаштва и излагања у галеријским просторима. Панчев ци ма је овом при ли ком
представио сажетак свог уметничког опуса.
– Изложба „Мапирање и ремапирање” представља наш свакодневни поглед на живот, свакодневицу коју смо примили
од родитеља, школе, пријатеља. Својим фотографијама покушавам да пошаљем информацију о шаблонима које смо
ми створили, да их можда на
овај начин преокренем и ини-

цирам друге мисли и неке друге везе које могу довести до
процеса ремапирања – рекао
је Станчић.
Он објашњава да мапе већ
постоје и да постоји потреба
да се оне промене, а тај процес се дешава управо са интернетом и новим информацијама, којих има много.

– Управо због тих информација из свих крајева света, које
одједном постају саставни део наших живота, губи се нека опуштеност и игра. Ми смо ипак сви
на овој земљи и моја идеја је да
сви треба да се опустимо и више
дружимо – закључује Станчић.
На већини изложених фотографија налазе се и Панчевци,

углавном уметници који су и
били модели Срђана Станчића када је почео да се бави фотографијом 1999. године.
– То су углавном колеге и
људи с којима сарађујем. Увек
гледам да остварим неки приснији контакт с људима које
фотографишем, јер када проведем неко време с њима и
зближимо се, могу да извучем
оно што су они. То онда није
поза, него баш њихов карактер, личност, што се увек трудим да прикажем на фотографији – истиче аутор.
Мр Срђан Станчић је рођен
у Панчеву 1972. године. Он је
трансмедија уметник у области визуелних уметности (фотографија, сценографија, видео, инсталација). Студирао је
сценографију на ФПУД-у у Београду и уметничку фотографију на Краљевској академији
у Антверпену, где је остварио
своје звање мастера. Титулу магистра трансмедије стекао је
на Универзитету уметности „St.
Lucas” у Бриселу.

У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ ПАНЧЕВО

Наступ филхармоније из Казахстана
Џез оркестар „Кали Бајжанов”
из Казахстана одржаће концерт у дворишту Народног музеја Панчево у суботу, 15. септембра, у 20 сати.
Џез оркестар је основан 1994.
и данас има 25 чланова. Овај
састав је један од најпопуларнијих професионалних ансамбала из државног концертног
удружења града Караганде. За
кратко време постао је лауреат
бројних фестивала у Казахстану и иностранству, укључујући
фестивале одржане у Русији.
Данас оркестар има верну
публику. На његовом реперто-

Страну припремила

Мирјана
Марић

ару су дела композитора из Казахстана, као и најпознатија
дела страних џез композитора, укључујући Гершвина, Бернстајна и најпознатије џез стандарде. Концерти уз учешће џез
оркестра из Караганде увек се
одржавају на високом нивоу, у
препуним салама.

Звезде џез музике, лауреати међународних такмичења,
А. Пронин и Ј. Оринбасарова,
квартет „Москва – Транзит” и
многи други, наступали су са
овим истакнутим оркестром.
Џез оркестар „Кали Бајжанов”
има богат репертоар џез музике, који се сваке године до-

пуњује новим композицијама,
укључујући и радове казахстанских композитора. Главни диригент оркестра је Игор
Андреиченко.
Филхармонија Караганде обједињује неколико разних професионалних музичких колектива, основана је 1945. године
и носи име Калија Бајжанова,
легендарног певача казахстанских традиционалних песама.
Караганда је најважнији индустријско-рударски центар Казахстана и град је помогао да
се филхармонија доведе на висок уметнички ниво. Од првих
година постојања ова најважнија културна установа Караганде увек је испуњавала свој главни задатак – преношење музичке културе у масе и уздизање уметничког укуса становништва.

Петак, 14. септембар 2018.

ОГЛАСИ

ПРИКОЛИЦА кикинда, регистрована, металне странице и патос, сетвоспремач 2,1
м, круњач-прекрупач
оџаци. 063/887-23-82.
(266484)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ, киа соренто, 2005 год. дизел,
2495 цм³, регистрован
до 07. 2019. годиште.
Тел. 062/805-08-55.
(СМС)
ГОЛФ 2.0 дизел, 2005.
урађени сви сервиси,
одлично стање.
062/504-504. (265857)
ЈУГО 55, регистрован,
2003. годиште. Тел.
060/318-12-30.
(266308)
ПУНТО 2004 бензин,
гас, клима, тек регистрован, атест до
2023. 063/895-45-80.
(266319)
ПРОДАЈЕМ пунто 1.1.
Тел. 064/102-17-40.
(и)
ПРОДАЈЕМ октавију А
4, 1.9 ТДИ, 2008, регистрована, власник.
063/345-837. (26619)
ПРОДАЈЕМ астру Г
караван, 2001, 1.6,
плин, регистрован,
власник. 063/345-837.
(266119)
ОПЕЛ астра караван,1.6 бензинац, гас,
1998. годиште. Тел.
063/870-87-80.
(266129)
ФИЈАТ стило ЈТД,
2005. годиште, регистрован до маја 2019,
1.700 евра. 060/60319-77. (266175)
АДРИА камп-приколица 4 + 1 лежај, очувана, повољно, први власник. Тел. 066/408426. (266390)
ФОРД фокус караван,
2004, 1.8 ТДЦИ регистрован до 27. августа
2019, власник,
177.000 динара.,
069/251-16-18.
(266370)
РОВЕР 45, ТД из 2003,
регистрован до 8. августа 2019, у јаком добром стању. 063/436713. (266431)
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ГАРАЖЕ

ПОЛО 1.4, ТДИ, 2007,
петора врата, фул
опрема, у првој боји.
064/587-50-24.
(266439)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2009, петора врата,
атестиран плин,
126.000 км. 064/58750-24. (266439)
ПРОДАЈЕМ пежо 307,
2005. годиште.
063/801-24-45.
(266440)
РЕНО лагуна, 2003,
1.9 ДЦИ, могућа замена, добро стање, 1.600
евра. 069/641-124.
(2664459
ФИЈАТ панда, без улагања, 2002, 1.1, 800
евра. 069/641-124.
(266445)
ФИЈАТ пунто 1.3, мултиџет, дизел, 2004, регистрован до маја
2019, одличан.
061/140-24-85.
(2664509
ПРОДАЈЕМ комби кија дизел, форд орион,
плин, безин, нерегистровани. 063/184-1057. (266236)
РЕНО меган дизел,
2007. годиште, 106
ксм, 6 брзина, 2/3 врата, клима, одржаван.
064/246-05-71.
(266303)
ПРОДАЈЕМ голф 6,
прешао 50.000 км.
063/892-08-35.
(266015)

ВОЗИЛА

ИЗДАЈЕМ гаражу са
каналом, 60 м2, за занатлије. Тел. 063/233558. (266292)
ГАРАЖУ издајем, 30
м2, дуплу, зидану,
струја, грејање гратис,
Тесла. 061/225-16-43.
(266356)

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила,
катализатора, продаја
делова, долазим на
адресу. 069/203-0044, 066/409-991.
(260599)
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја делова, долазим
на адресу. 063/78282-69, 061/211-59-15.
(260599)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 1.000 евра.
064/1230-52-21,
063/892-08-25.
(266180)
КУПУЈЕМ томос аутоматик АПН, исправненеисправне. 064/17122-13. (266252)
КУПУЈЕМ аутомобиле
од 100 до 2.000 евра,
у било ком стању.
063/165-83-75.
(266438)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
70 до 1.800 евра.
062/193-36-05. (4781)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ сејалицу
ИМТ за жито, 23 диска, 550 евра.
063/890-43-87.

ПРОДАЈЕМ ЛЦД телевизоре, 32 инча, 90
евра и 37 инча 120150 евра. Тел.
064/126-78-13.
(265471)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, замрзивач и
половни делови од
веш-машина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(266131)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео-касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563,
063/288-278. (266190)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера,
монитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. (266478)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КРЕВЕТ две фиоке,
душек, повољно.
064/813-00-21. (СМС)
ЛЦД ТВ, продаја, замена, веома повољно.
064/564-14-14.
(265222)
ДРВА, све врсте. „Босанац 013”. 064/08086-99. (265143)
БУКВА, багрем, цер,
услужно сечење и цепање огревног дрвета.
Босанац 013. 064/35782-08. (265140)
КАЗАН за печење ракије, издајем. Дуле.
064/163-58-85. (4779)
ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим
услужно печење на
дрва, ражањ. Повољно. 064/997-79-09.
(265878)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331586, 063/805-74-60.
(265783)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3.5
кв, повољно. 061/66694-88. (265673)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3.5
кв, повољно. 061/66694-88. (265673)
ПРОДАЈЕМ одличну
стару грађу, бибер
цреп, 272 цреп, стару
циглу, дрвена врата.
064/648-24-51.
(265763)

ПРОДАЈЕМ етажну
пећ „bergen” 25 кв,
свега четири месеца
коришћена. Остале
информације на тел.
063/725-02-78.
(266074)
ИЗРАДА и продаја
слика, уље на платну,
цена до 7.000 динара.
Панчево. Тел.
064/462-81-82.
(266078)
ПОВОЉНО: регал,
уљани радијатор, судопера, кауч, отоман,
брани, када.
Кл064/339-69-13.
(266080)
ПРОДАЈЕМ орман за
дневну собу 3 м, пуно
дрво, нов без шрафова, 400 евра. Тел.
062/166-15-21.
(265679)
ПРОДАЈЕМ угаону
гарнитуру са столом,
столицом за трпезарију 250 евра. Тел.
062/166-15-21.
(265679)
ПРОДАЈЕМ кауч, нов,
80 евра. Тел. 062/16615-21. (265679)
ОРМАР, витрина, сто,
столице, сточићи, душек, комоде, грејалице, радијатор.
065/353-07-57.
(266103)
ПРОДАЈЕМ зидни котао на гас, 35 кв, повољно. Тел. 013/347113, 064/359-82-43.
(266100)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, судопера
3.000 динара, нова.
371-568, 063/773-4597. (266127)
УГАОНИ ТВ столић
3.000 динара, сет три
столића 2.5000. Тел.
060/551-61-96. (2661)
ПРОДАЈЕМ шпорет на
дрва и сто. Тел. 25809-86. (266132)
РАСПРОДАЈА: телевизор, тепих, лустер,
сточић, старо уље.
062/847-13-62.
(266139)

ДЕЧЈА клица kunert,
сет 3 у 1. 063/694-858.
(266160)
ПРОДАЈЕМ уметничке
слике. 063/694-858.
(266160)
ТОПЛОТНЕ пумпе високог квалитета (80 –
400 м2), најекономичније грејање, акција.
062/118-26-81.
(266166)
ПРОДАЈЕМ прасиће.
Милан. 064/169-6854. (266167)
БЕТОНСКИ блокови
ширине 9, 12, 15, 25
цм, по ценама – 30,
40, 45, 50, 70 динара –
за брзу и квалитетну
градњу. „Луна Плус”,
Црепаја, 069/275-7394. (266187)
ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монтажа, гаранција, повољно. 061/641-30-36.
(266198)
ПРОДАЈЕМ три лежаја
клик.-клак, две фотеље, табуре, сточић, ормар за обућу. Тел.
063/325-566.
(266128)
ЈЕДНОСОБАН стан за
доживотно издржавање, 130 евра месечно.
063/102-94-16.
(266177)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице од
1.800, столови од
4.500. 060/600-14-52.
(266377)
КЛИК-КЛАК лежајеви,
нови, од 12.900. Избор
мебла по жељи.
060/600-14-52.
(266377)
КРЕВЕТИ медијапан
200 х 95 цм, испод кутија за постељину, буква 200 х 128, без душека. 063/111-88-91.
ФРИЖИДЕР, 280 л, судо-машина, веш-машина, кухињски радни
висећи, двосед, тросед, гроф лежај. Тел.
063/861-82-66.
(266389)

ПРОДАЈЕМ фрижидер
140 литара, фрижидер
300 литара, веш-машину. 064/129-73-60,
013/346-790. (266399)
ЈАБУКА, грожђе, дуња,
крушка виљамовка за
ракију, продајем-довозим. 061/142-23-69.
(266400)
ПРОДАЈЕМ тросед и
фотељу, тегет, еко-кожа. Половно. 069/17119-57. (266405)
ПРОДАЈЕМ машину за
израду папирних џакова, огодно за породични посао. 064/42495-10. (2664159
ПРОДАЈЕМ половну
ТА пећ, 3,5 кв. Тел.
064/914-21-55.
(266421)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4.5
кв, цер, као нова, писаћи сто, повољно.
Тел. 064/483-50-90.
(266429)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи свих кв,
достава, монтажа, гаранција. 062/150-6854. (266437)
ПРОДАЈЕМ пијанино
марке чајковски, у одличном стању, редовно штимован, цена по
договору. 066/210483. (266447)
ПРОДАЈЕМ инвентар
за мини-маркет, полице, пулт и кућни намештај. Тел. 066/029556. (266452)
ПРОДАЈЕМ комбиновани фрижидер зануси, и вертикални замрзивач ободин.
064/163-57-59. (3664)
БАЛИРАНА детелина,
прасићи на продају.
Мића, 064/303-28-68.
(266486)
МАШИНА самсунг за
веш и машина за судове. 064/424-71-26.
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи (2, 3, 4 и
6 кв), достава, монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335930. (266423)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ трпезаријскук угаону клупу дрвену, кухињски сто и
столице, комплет кухињу, цена договор, половно. 064/267-49-99.
(266219)
ПРОДАЈЕМ пластичну
цистерну, 2000 л.
013/344-109. (266240)
ПРОДАЈЕ кревет са два
табуреа. Тел. 065/88047-35. (266243)
ПРОДАЈЕ велику породичну гробницу на
Старом православном
гробљу, повољно.
013/346-262. (266242)
ПРОДАЈЕ полуконцертни клавир Edmund
lyner, метална конструкција, Беч.
013/346-262. (266249)

ПРОДАЈЕМ нове таванске мердевине са
отвором 70 х 120.
063/866-78-24.
(266257)
ПРОДАЈЕМ везене пешкире за свадбе. Тел.
347-344. (266261)
ПРОДАЈЕМ балирану
детелину. 063/222-0123. (266277)
ПРОДАЈЕМ домаћу
живину: кокошке, патке, гуске, ћурке, морке. 063/894-84-23.
(266287)

ПРОДАЈЕ замрзиваче
150 и 200 л и фрижидер, све ипсравно.
060/361-94-13.
(266322)

ПРОДАЈЕМ два троседа, два кауча шпорет 4
рингле струја, две гас,
горење; пећ на струју 4
кв, крека весо, угаона
гарнитура, бицикл, тепих синтелон 2,5 х 3,5
као нов. 064/187-2013. (266341)
ТЕПИХЕ, пегле нове,
фотеља терасна – склапају се, шерпе комплет, ростфрај.
0964/955-51-75.
(266347)
ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, веш-машину
Eudora, судопера, висећи део. 065/344-8577. (266373)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, сатове, стрипове,
сифон флаше, стари
новац, стару бижутерију, играчке, статуе,
старо покућство.
063/705-18-18,
335-930, 335-974.
(266493)

КУПУЈЕМ белу технику, старо гвожђе. Златко. 061/144-82-80,
063/196-54-56.
(266377)
КУПУЈЕМ фрижидер,
старо гвожђе, замрзиваче веш-машине.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(266351)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ лепу кућу
у ширем центру, повољно. 066/937-00-13
(СМС)
ПРОДАЈЕМ плац пре
Скробаре, 10 ари, водовод, струја близу.
060/346-51-11. (и)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, телевизоре,
веш-машине и остали
отпад. 064/158-44-10,
063/101-11-47.

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ПРОДАЈЕМ две пушке
положаре К 16 м. Тел.
064/169-99-36.
КОЗЕ на продају – 50
евра комад, јарац уматичен по договору.
063/78713-33.
(266301)

КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи, плинске
боце, старо гвожђе и
остало. 066/900-79-04.
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
најбоље плаћам, долазим одмах. 061/64130-36. (266198)

КАЉЕВА пећ покретна
на ложење, распродаја
разног алата. Панчево,
Лава Толстоја 25. (2)
ПРОДАЈЕМ меснату
прасад, могућност клања и печења. Достава.
063/314-454. (266366)
ПИЈАНИНО „чајка” на
продају, повољно. 353364, 069/369-69-93.
(266311)

КУПУЈЕМ значке, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (26625)
КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
акумулаторе, старе
веш-машине, фрижидере, замрзиваче, каблове и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(266435)
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ПРОДАЈЕМ кућу са
окућницом, легализовано, Глогоњ, Ослобођења 116. Тел.
063/886-85-48.
(265111)
ПРОДАЈЕМ кућу са
плацем, 18 ари, стара
Миса. Тел. 064/99276-27. (2654946)
ЗЛАТИБОР, продајем/мењам кућу на
Златибору, за кућу у
Панчеву. Тел.
064/668-89-00.
(265011)
НОВА МИСА, кућа
210 м2, на 2,3 ари плаца, укњижена, продајем, 56.000 евра Власник. 063/826-97-07.
(264947)
СТАРА кућа за рушење, Цара Душана 73. 8
ари, власник, 1/1, у
фронту 12 метара, цена 51.000 евра. Тел.
063/820-53-34.
(265780)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову, 29. новембра
бр. 80. 062/415-359.
(262567)
У ИВАНОВУ на продају кућа на 3.5 ара плаца. 013/629-343,
063/763-62-12.
(264705)
ПАНЧЕВО, центар,
продајем стан, кућу,
67 м2, укњижени. Власник. 063/765-65-63,
061/295-40-40.
(265450)

КУЋА, Цара Душана,
90 м2, 2 ара, 86 м2
плаца, 50.000 евра.
Звати од 18 до 290 сати. 064/832-13-35.
(265952)
ПРОДАЈЕМ плац на
Кудељарцу. 062/97685-76. (265278)
ДЕВОЈАЧКИ БУНАР,
викендица, кућа, 1/1
уредно, 60 м2, остало,
погледај озбиљно, у
центру. 063/161-9555. (265248)
СТАРА кућа са великим плацем, Синђелићева 89, 11 ари, власник, 1/1 у фронту
19,5 метара, Цена
51.000 евра. Тел.
063/820-53-34.
(265720)
ПРОДАЈЕМ воћњак
према Иванову, 12
ари, са објектом цена
по договору. Тел.
060/308-97-78.
(266047)
НА ПРОДАЈУ грађевински плацеви, укњижени, Стрелиште.
064/119-04-31.
(265769)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште,
30 ари , дозвољена
градња. Братства јединства, други просек.
366-234. (265475)
ПРОДАЈЕ се кућа у изградњи у Банатском
Новом Селу, 200 м2,
цена 25.000 евра. Тел.
063/193-63-59.
(265831)
ХИТНО продајем кућу
у Долову. Тел.
063/150-36-90.
(265833)
ПРОДАЈЕМ викендицу
у Делиблатској пешчари, близу базена,
7.000 евра. 062/84696-00. (266319)
ПРОДАЈЕМ кућу на новој Миси, може и етажно. 064/327-60-75.

ПРОДАЈЕМ кућу у Томашевцу, повољно.
063/807-75-61,
023/871-295. (266321)
ВОЈЛОВИЦА, 120 м2,
за реновирање, 15
ари, 18.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(266327)

ВОЈЛОВИЦА, две лепе
куће на 7 ари, ЕГ, трофазна, 38.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (266327)
ПОВОЉНЕ куће у Качареву, Омољици, Дебељачи и другим селима. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (266327)

КУЋА, бања Врујци, 60
м2, 6 ари, продајем/мењам. 064/95551-85. (266347)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, нова кућа, усељива, укњижена, 5 ари,
25.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(266212)
ПЛАЦ, 32 ара, Пелистерска, преко пруге,
пола под воћем.
064/113-47-76.
(266226)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу у Иванову, 29.
новембра бр. 80.
062/415-359. (266231)
КУЋА, Маргита, две
стамбене јединице, 3
ара, 24.500 евра, хитно. 065/513-87-30.
()2662349
ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву. Тел.
013/601-281. (266145)

КУЋА, 280 м2, две целине, код цркве са два
торња, 7 ари плац.
061/193-00-09.
(266238)
КУЋА, Топола, сређена, са двориштем, 58
м2, 22.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
(266-248)
ПРОДАЈЕМ један ланац земље испарцелисан на шест једнаких
елова, налази се на путу Јабука-Глогоњ, целом дужином уз асфалт, погодан за складишта.
Тел. 063/785-80-58.
ПОВОЉНО продајем
усељиву викендицу у
Делиблатској пешчари. 063/272-526.
(266273)
100 м2 + поткровље,
10 ари плаца, поред
пута, Новосељански
пут, 34.000 евра.
013/347-621, 063/311915. (266275)
КУЋА и плац на 5 ари,
легализована, 29.000
евра, Ул. Цара Душана. 063/864-09-85.
(266283)
ХЕКТАР грађевинског
земљишта, северна зона, инфраструктура,
само 15.000 евра.
063/894-84-23.
(266287)
МЕЊАМ кућу у елитном насељу, Горњи
град, за стан, уз вашу
доплату. 063/894-8423. (266287)
НА ПРОДАЈУ укњижени грађевински плацеви, Стрелиште.
064/119-04-31.
(266303)

ПЛАЦ, Банатско Ново
Село, 6 ари, центар, са
планом, свим дозволама за градњу куће, може одвојено. 060/61510-24. (266192)
НА ПРОДАЈУ четири и
по ланца грађевинске
земље, преко пута Кафане „Секин салаш”.
062/891-26-31.
(266019)
ПОРОДИЧНА приземна кућа, 90 м2 + 26,
два улаза, миран крај
Стрелиште, 300 м од
школе, 27.000 евра.
064/009-15-37.
(266096

ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна, на 4,85 ари
плаца, два помоћна
објекта, 35.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(266306)
СТАРЧЕВО, приземна
троипособна, реновирана, укњижена, 17
ари, 29.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(266306)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова
Миса, дељива, погодна
за инвеститоре. Власник. 064/221-36-12.
(265888)
ЈАБУКА, двособна 64
м2, 4 ара плаца, чврста
градња, 21.000. (677),
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(266176)

КУЋА, Стрелиште, 53
м2 + помоћне просторије 27 м2, све легализовано, на 3 ара,
22.000 евра.
0633/771-42-24.
(266098)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 95
м2, подрум, гаража,
шупа (огрев), 3 ара.
064/407-73-77,
063/850-97-19.
(и)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, Максима Горког,
плац 3.8 ара.
063/301-360.
(265948)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

СТАРЧЕВО, 106 м2,
9,2 ара плаца, на углу,
22.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(266176)
ИВАНОВО, 60 м2 7,5
ари плаца, сређена,
укњижена. 063/30124-28. (266112)

ПРОДАЈЕМ воћњак,
хектар и 3 ара у Јабуци, засад ораха и кајсије, 16.000 евра,
064/329-49-19. (2661)
ХИТНО, кућа, основе
108 м2, центар, договор, Милоша Обреновића. 064/635-77-42.
(266240)
МАЛА кућа, 30 м2, засебна, на Маргити.
064/248-90-16
(266425)

ПРИЗЕМЉЕ, центар
код Гимназије (две
канцеларије, гарсоњера, подрум), 40.000
евра. 061/114-11-34.
(266113)
ПРОДАЈЕМ кућу 120
м2 + 78 м2, помоћи
простори, ЕГ, легализовано, 6.5 ари + два
грађевинска плаца,
ограђена, 5 ари, 4 ара
под воћем. 063/70868-45. (266117)
ПРОДАЈЕМ плац 5
ари, струја, вода, грађевинска зона, иза дрваре „Тмушић”.
064/461-38-39.
(266134)

КУЋА, нова, у центру,
луксузна и функционална, са уређеним
двориштем, 125.000
евра, власник,
договор.
063/232-757.
(266427)
ЦАРА ЛАЗАРА, сређена, 140 м2, 4,3 ара,
две јединице, гаража,
82.000. (398), „Кров”,
060/83-10-64.
( 266364)
КУДЕЉАРАЦ, прелепа, 130 м2, 2.2 ара,
55.000. (398), „Кров”,
060/83-10-64.
( 266364)

КУЋА, Стари Тамиш,
продаја/замена за
стан у Панчеву, 350
м2, двориште, подрум,
поткровље, помоћни
објекти, гаража.
062/844-33-04.
(266149)
СТАРА КУЋА, 3,2 ара
плаца, Ослобођења
44, Панчево. Тел.
062/465-777.
(262152)
ПРОДАЈЕМ плац 4
ара, 8.000 евра, барака за становање, 100
евра. 069/213-97-37.
(266170)
ПЛАЦ, продајем, Миса, дозвољена градња.
064/866-23-36.
(266172)
ЈАБУКА, два ланца
грађевинског пољопривредог земљишта,
500 м од села, са приступим ризла путем,
трофазном струјом,
два бунара. Више о
свему на
063/756-66-45.
(266184)

ПРАЗАН плац 8.5 ари,
16 м фронт, Цара Лазара, 45.000. (398),
„Кров”, 060/83-10-64.
( 266364)
КУЋА, Стрелиште, ½
по хоризонтали, ПР,
127 м2, 5.0, два стана,
део плаца, празно,
укњижено, 26.000.
060/535-94-49.
(266357)
КУЋА, Стрелиште, ½
по хоризонтали, I
спрат и ПТК, дуплекс,
197 м2, 5.0, укњижено
као стан, 67.000.
060/535-94-49.
(266357)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене
јединице, Цг.
013/348-137,
062/348-137.
(266381)
ПРОДАЈЕМ нову и
стару кућу, Улица
Ослобођења 38-а.
013/320-144,
063/116-77-76.
(266381

ОГЛАСИ

ПОВОЉНО продајем
кућу у Тополи, Панчево. Тел. 064/510-6781. (266404)
МИСА, 4 етаже, одлична, 68.000; Тесла,
180, ЦГ, 80.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
ТЕСЛА, ккућа 90 м2,
3.5 ара, одлична локација, 55.000. „Тесла
некретнине”, 064/66889-15.
КУЋА, центар, 120 м2,
5 ари, хитно, 75.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(266434)
ВЕЛИКИ избор кућа.
Све локације. „Гоца”,
063/899-77-00.
(265857)
ПЛАЦ у Мраморку,
7,29 ари. 063/808-5735. (266411)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у Војловици, са воћњаком,
легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(266446)
УКЊИЖЕНИ плацеви,
ново, Стрелиште, различите површине.
063/812-42-09. (4781)
ПРОДАЈА плацева,
Пелистерска и Кајмакчаланска, укњижени.
063/894-88-11.
(266468)
КУЋА, Стрелиште, три
стана, 380 м2, 5.0,
укњижена, на 2 ара,
97.000 евра, хитно.
060/535-94-49.
(266485)
ПРОДАЈЕМ плац у
Власинској на Кудељарском насипу. Тел.
069/671-156. (266483)
ПОЛА ланца земље,
стари црепајски пут.
Плац 8 ари Караула,
може и пола. 063/88723-82. (266484)
7. ЈУЛА, комплетно
сређена. 064/424-7126. (266493)
ПЛАЦ са три куће,
усељиве, 8 ари, 1/1, 60
м2 + 100 м2 + 70 м2,
Козарачка 10, 49.000
евра. Договор.
069/485-12-66.
(266491)
КУЋА 100 м2, реновирана, усељива, 4 ара,
Миса, Козарачка 10,
29.000 евра. Договор.
069/485-12-66.
(266491)
МОНТАЖНА кућа, 70
м2, 3 ара, нова, усељива, 19.000 евра, договор. Козарачка 10.
069/485-12-66.
(266491)
ХИТНО, Брестовац,
укњижена, 84 м2, 7.45
ара, 16.000; Владимировац, 41 м2, 15,43,
10.000. (67), „Милка
М”, 744-28-66.
(266495)
ЗЛАТИБОР, предиван
апартман, ВП, 36 м2,
нов, одлично место,
мирно, 5 минута од
центра. (67), „Милка
М”, 744-28-66.
(266495)
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ШИРИ центар, кућа
100 м2, 36 ари, фронт
40 м, до пута, идеално
за бизнис. (67), „Милка М”, 744-28-66.
(266495)
КУЋА, Тесла, екстра
локација за приватан
бизнис, инвеститоре и
становање. 066/001050. (265880)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у Качареву. 064/369-47-02.
(266069)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ леп стан и
кућу на Стрелишту
066/937-00-13 (СМС)
ПРОДАЈЕМ двоипособан леп стан на Котежу 2, повољно.
065/231-59-60 (СМС)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан за реновирање,
центар З. Јовина. Тел.
063/ 894-88-19 (СМС)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, 54 м2,
Горњи Град, власник
342-243. (СМС)

ТЕСЛА, трособан + трпезарија + 3 терасе,
двостран, ЦГ, 80 м2,
52.000 евра, власник.
013/331-079. (265635)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка
Зрењанина, власник.
061/382-88-88.
(265753)
МИСА, 34 м2, 13.500,
66 м2, 23.500.
063/377-835. (265878)
МАРГИТА, 30 м2, 66
м2, 600 евра + ПДВ.
063/377-835. (265873)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 2, III
спрат, 62 м2, укњижен,
34.000. Тел. 064/88651-81. (266020)
ПРОДАЈЕМ стан у Качареву. Укњижен, помоћни објекти и 10
ари земље, могућ договор. 062/163-37-26.
(265908)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан на Тесли, 45 м2.
063/843-26-68.
(266094)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру
Панчева.
060/505-54-25.
(266095)
ОПРЕМЉЕН стан на
Стрелишту, приземље,
45 м2, центрлано грејање. 064/588-93-01.
(266147)
ЦЕНТАР, новоградња,
47 м2, II спрат, лифт,
паркинг, гаража 14 м2,
гас, власник, усељив,
укњижен.
063/449-798. (266174)

ТЕСЛА, четворособан,
102 м2, новија градња,
60.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(266176)
ТЕСЛА, двособан, 53
м2, ТА, други спрат,
28.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(266176)
СОДАРА, двособан, 52
м2, пети спрат, лифт,
32.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(266176)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, пети спрат,
лифт, ЦГ, 28.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (266176)
ТЕСЛА, трособан, 67
м2, други спрат, ТА
грејање, 36.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027,
064/206-5574.(266176)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, гаража, башта, укњижен,
16.500 евра.
061/147-82-23.
(266186)
ДВОИПОСОБАН стан,
Содара, 73 м2, ЦГ, IX
спрат од XIII, два лифта, 35.000 евра.
060/077-78-20.
(266191)
ХИТНО, јефтино продајем једнособан стан,
дворишни, 11.000
евра. Тел. 062/273351. (265981)
МИСА, једноипособан,с ређен, 40 м2,
20.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
(266248)
СОДАРА, леп двособан, 60 м2, II спрат,
без грејања, 34.000.
(926), „Купола”,
065/328-66-94.
(266248)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 43 м2, ВП,
26.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
(266248)
СОДАРА, 55 м2, ТА,
приземље, 25.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(266212)

ХИТНО, Стрелиште, 37
м2, ЦГ, ПР, леп, очуван, 21.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (266212)
СТРОГИ центар, 30,
ЦГ, III, без улагања,
тераса, 25.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (266212)
СОДАРА, двоипособан, 63, ЦГ, VI, без већих улагања, 43.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(266212)
ТРОСОБАН стан, 77
м2, др Синише Станковић 1/8, II спрат,
Стрелиште. 311-019,
066/311-019. (266214)
ПРОДАЈЕМ зграду
1650 м2, 10 ари плаца,
2 м од центра. Замена
за разно. 060/312-9000. (262250)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, V спрат, без
лифта и ЦГ, надградња. 063/779-72-94.
(2662569
ПРОДАЈЕМ једнособан стан, 48 м2, Карађорђева 13, 38.000
евра. 065/849-71-94.
(266284)
ПРОДАЈЕМ двоипособан, реновиран стан,
центар, 54 м2, ЕГ.
063/354-429, 065/93333-24. (266285)
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, двособан, 61 м2,
III, гаража, подрум,
ЦГ, гас. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(266294)
НОВА МИСА, двоипособан, 68 м2, ЦГ, II,
35.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(266294)
НОВА МИСА, трособан, 88 м2 и 26 м2, тераса, III, ТА. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (266294)
КОТЕЖ, 55 м2, двособан, 28.000; двоипсобан, 44.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(266295)
НАМЕШТЕНА гарсоњера, у строгом центру, ТА, 110 евра +
кирија, депозит.
069/113-00-73.
(266296)

СТРЕЛИШТЕ, 40 м2,
једноипособан,
22.000; двособан,
27.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(266295)
ТЕСЛА, 47 м2, двособан, 28.000; једнособан, 23.500. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(266295)
ДВОСОБАН, Содара,
први спрат, ЦГ, усељив. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (266303)
ДВОСОБАН, Котеж,
57 м2 + тераса, 32.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (266303)
ТРОСОБАН, Миса, велика тераса, укњижен,
договор, одмах усељив. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (266303)
КОТЕЖ 1, трособан,
71 м2, 42.500, двоипособан, 69 м2, 39.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(266306)
ЦЕНТАР, дворишни
трособан, 68 м2,
28.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568.(266306)
МАРГИТА, гарсоњера,
30 м2, 16.000; двоипособан, 42 м2. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (266306)
ТЕСЛА, једнособан, 33
м2, III, ТА, 23.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(266306)
КРАЉЕВАЧКА, 53 м2,
двоипособан, сутерен,
21.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(266306)
ТЕСЛА, једнособан, 33
м2, ТА, 23.000; двособан, 61 м2, 29.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(266306)
ПРОДАЈЕМ стан 75 м2,
приземље, у кући, центар, ЦГ, двориште, код
школе „Никола Тесла”.
Тел. 063/751-07-79, од
17 до 19 сати.
(266346)
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ТЕСЛА, троипособан,
ВП, 77 м2, ЦГ, договор, 45.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(266327)
КОТЕЖ 1, двособан,
ВП, ЦГ, 58 м2, 32.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(266327)
КОТЕЖ 2, булевар, IX,
55 м2, одличан,
32.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(266327)
ТЕСЛА, леп једнособан, 33 м2, III, тераса,
ТА, 23.000. (49), „Мустанг”, 062-226-901.
(266327)
СОДАРА, трособан, 75
м2, VI, ЦГ, два лифта,
37.000. (49), „Мустанг”, 062-226-901.
(266327)
ТЕСЛА, трособан, 69
м2, две терасе, ТА, IV,
26.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(266327)
СТРОГИ центар, дуплекс, 44 + 15 м2, тераса, II, 31.000. (49),
„Мустанг”,
064/151-18-93.
(266327)
СТРОГИ центар, једнособан са галеријом,
16 м2, 12.500. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (266327)
СТРОГИ центар, дворишни, 20 м2, усељив,
подрум, 8.500. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (266327)

ЦЕНТАР, мањи двособан, 45 м2, VI, ЦГ, сређен, 37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (266372)
ТЕСЛА, једнособан, 33
м2, III, TA, сређен,
23.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (266372)
ТЕСЛА, двособан, 54
м2, IV, ТА, 26.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.

КОТЕЖ 2, двособан,
60 м2, II, ЦГ, 33.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(266372)
МИСА, двособан, 50
м2, I, TA, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (266372)
СТАН, 56 м2, центар,
XII спрат, преко пута
Суда, одувек власник,
32.000 евра. 064/98041-02. (и)

СТРОГИ центар, једноипособан, 37 м2, III,
ЦГ, 29.900;
једноипособан,
нов, I, 40 м2,
850 евра/квадрат.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(266364)
ЦЕНТАР, преко пута
Суда, четворособан,
120 м2, власник, 1/1.
063/111-10-40.
(266363)

ЈАБУКА, једнособан
стан и локал са инвентаром, легализовано,
све одвојено. 063/351709. (266378)
ЦЕНТАР, 1.0, ТА, 31,
22.000; гарсоњера, ЦГ,
сређена, 20.500. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(266403)
КОТЕЖ 1, 2.0, ЦГ,
33.000; Миса, 2.0, ТА,
27.000. (338), „Јанковић”, 348-025. )

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
једноипособан стан,
34 м2, ВПР, Котеж 2.
064/180-24-67.
(266405)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ, V,
лифт, 32.500. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (266406)
ТЕСЛА, 26 м2, намештен, хитно, 21.000;
57 м2, трособан,
35.000 „Гоца”,
063/899-77-00.

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
двособан, I, ЦГ, хитно,
28.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (2664)
ТЕСЛА, 34 м2, лођа, III
спрат, сређен, 23.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(266444)
ТЕСЛА, 34 м2, IV
спрат, лифт, 24.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(266444)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

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

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
ПАКЕТ 7

• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА
Цена: 100 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ
Цена: 90 динара

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•

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

др Небојша Тасић

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

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

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
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ТЕСЛА, 33 м2, тераса,
II спрат, ТА, 22.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(266444)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 60 м2, мала тераса, ВПР, ЦВГ, 37.000,
договор. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (266444)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 45 м2, ВПР, ЦГ,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (266444)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 43 м2, мала
тераса, ВПР, ЦГ,
26.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (266444)
СОДАРА, двособан, 58
м2, тераса, V спрат,
33.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (266444)
ХИТНО, продаје се
стан на Котежу 1, Ул.
Ослобођења. 064/45488-53. (266449)
ТЕСЛА, једнособан, 33
м2, III, TA, ПВЦ,
23.000. (242), „Кварт”,
346-392, 064/125-6267. (266461)

СОДАРА, двособан, 54
м2, II, ТА, две терасе,
30.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(266398)
ТАМИШКИ кеј, двособан, приземље, 58 м2,
ЦГ, 40.000. (353),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(266398)

ТЕСЛА, двособан, VII,
49 м2, ЦГ, ПВЦ,
28.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(266398)
НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 м2, ТА,
две терасе, 20.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(266398)

КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, III, ЦГ, 31.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(266398)
НОВА МИСА, 83 м2,
ТА, ВПР, две терасе,
подрум, остава, укњижен, 1/1, 42.000 евра.
063/262-675. (266470)
СОДАРА, леп трособан, III, ТА, 40.000 и
трособан, ЦГ, V,
42.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(265943)
СОДАРА, двособан,
ЦГ, 33.000 и двоипособан, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(265943)
ТЕСЛА, једнособан, II,
ТА, ПВЦ, паркети,
22.000; једноипособан, приземље, ЦГ,
29.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(265943)
СТРЕЛИШТЕ, леп једнособан, ЦГ, приземље, 21.000, нова Миса, двособан, приземље, две терасе,
31.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(265943)
ТЕСЛА, леп двособан,
III, ЦГ, 35.000; једнособан, ЦГ, IV, 24.000,
договор. „Лајф”,
061/662-91-48.

ТЕСЛА, преко од пијаце, 63 м2 + тераса,
одличан, V, ЦГ,
45.000, Котеж 1, четворособан, V, ЦГ, без
лифта, 52.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (265943)
ДВОРИШНИ стан, 30
м2, 14.500; дворишни
део до улице, само
8.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(266495)
ДВОСОБНИ, Миса, I,
60.000, ЦГ, 35.000;
Стрелиште, II, ЦГ, само 28.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(266495)
ГОРЊИ ГРАД, једноипособан, нов, I спрат,
+ две гараже, хитно.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(266495)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ гарсоњеру
на Котежу 1 и 2.
064/490-79-47.
(266114)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74,
013/362-027.
(266176)

КУПУЈЕМО станове,
куће, на свим локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(266398)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(266306)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ 1,0 стан, Котеж 2, ЦГ, намештен.
063/370-217.
(СМС)
ТРАЖИМ кућу са својим двориштем,
на дуже.
062/195-79-13
(СМС)
ЈЕДНОИПОСОБАН, 40
м2, са кухињом, центар, 150 евра. Слободан од 1. октобра.
063/344-595. (4781)
ИЗДАЈЕМ стан, до две
особе, ЦГ, повољно.
062/856-91-34.
ДВОСОБАН, 43 м2, изузетно намештен, удобан, комфоран са гаражом, у вредности
160 евра месечно.
064/171-19-88.
(265767)

СТАН за издавање на
дужи период, комплет
намештен.
066/631-31-80.
(265946)
СОБА, трпезарија, кухиња, купатило, клима, ЦГ, центар града,
повољно. Тел.
069/256-19-31
(266072)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, Улица
Радивоја Кораћа 11/5.
Тел. 065/231-40-14.
(266093)
У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 80 евра.
065/353-07-57.
(266103)
ЈЕДНОСОБАН намештен стан, Стрелиште,
први октобар, на дуже
време, депозит.
064/331-63-58
(265728)
ДВОСОБАН празан
стан, Котеж 2, слободан од 1. новембра
2018. Јелена,
065/305-11-52.
(266122)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан са грејањем на
Котежу 2. 064/338-4901. (266158)
ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан, без грејања, на Стрлеишту.
311-716. (266194)
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ПОЛУНАМЕШТЕН једноипособан, 45 м2, Котеж 1, реновиран, 130
евра. 301-165.
(266168)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, искључиво ученица или студенткиња,
употреба купатила и
кухиње. К013/318-321.
(266201)
АПАРАТМАН за издавање, за краћи или дужи период. 060/55059-76. (266473)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Кудељарцу, 70
м2. 062/156-99-30.
(266227)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и самце.
064/305-73-01.
(266228)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у згради код школе, Миса. 063/772-6392. (266232)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, намештен, центар; гарсоњеру самцу,
намештену, центар.
061/131-79-04.
(266236)
ИЗДАЈЕМ намештен
дворишни стан у центру од 30 м2. 061/16234-63, Зоран. (266245)
ДВОСОБАН, Стрелиште, намештен, централно грејање, интернет, предност паровима, 150 евра. 063/516518. (266218)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком хотелу.
061/635-24-49.
(266269)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, близу Авив
парка, ненамештену.
Тел. 251-34-24, моб.
064/380-55-62.
(265877)
ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан, 50 м2,
Котеж 1, Војвођански
булевар 2/20, намештен, 100 евра.
013/602-106. (266258)
СТАН на Миси од 45
м2, новоградња, близу
школе. 063/808-07-06.
(266271)
ИЗДАЈЕМ собе за смештај радника. Тел.
063/233-558.
(266292)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан 56 м2, код Стоматолошког факултета,
студентима. 063/86407-97. (266293)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, намештен, ТА.
061/142-80-36.
(266319)
ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту.
064/662-54-67.
(266310)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, у
приватној кући.
062/891-72-56.
(266315)
ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси. Тел. 372677. (266311)
МАЊИ двособан,
ПВЦ, ламинати, ЦГ,
интернет, празан,
Стрелиште. 064/87753-09. (266235)
ИЗДАЈЕМ двособан
полунамештен стан,
код новог СУП-а.
064/187-20-13.
(266341)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, центар града за
самце, студенте, ученике. 063/502-221.
(266345)
ИЗДАЈЕМ преко пута
„Авива”, на дуже,
стан. Стрелиште, повољно. 064/179-87-75.
(266374)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Стрелишту.
063/844-52-95.
(266362)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
нема белу технику, посебан улаз, сат, Карађорђва. 064/994-1316. (266358)
СТАН трособан, дворишни, сопствено грјање, намештен, празан,
центар града, мирно.
061/225-16-43.
(266356)
ИЗДАЈЕМ стан, Стрелиште, 66 м2, 100 евра
+ депозит. 062/17094-57. (266379)
ПОРОДИЦИ потребна
кућа или дворишни
стан, на дуже.
065/471-73-01,
065/229-43-81.
(266393)
ИЗДАЈЕМ стан у центру, 77 м2, двоипособан, празан. Тел.
060/033-15-98.
(266412)
САМЦУ издајем стан у
центру, 20 м2, са грејањем. 061/113-05-20,
064/152-59-91.
(266415)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан намештенс тан,
централно грејање,
Котеж 1. 060/804-6913. (266430)
ГАРСОЊЕРУ намештену, близу центра са
малим комуналијама и
грејањем на гас, издајем. 065/870-27-00.
(2664329
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли.
063/617-092. (2664369
КОТЕЖ 2, двособан,
полунамештен, ПР,
ЦГ, 120. „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (266443)
ЛОКАЛИ

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ салон у центру
опремљен, 15 година у
раду.. улаз из Његошеве.. 062/706-060, издајем. (СМС)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор у старој
„Утви” за смештај радника, канцеларија, мањи магацин. Тел.
063/233-558. (265449)

ОГЛАСИ

ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал
од 39 м2, центар Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (266309)
ИЗДАЈЕМ локал 17 м2,
Стрелиште. Тел.
063/478-480. (265909)
80 КВМ, поред Максима, Дома омладине,
опремљен, кафана,
14.000 евра. 061/11411-34. (266113)
ИЗДАЈЕМ локал 55 м2,
у Д. Туцовића 55-а.
063/281-954. (266417)
УСТУПАМ стоматолошку ординацију у Панчеву уз минималну надокнаду. 061/209-1800, 063/720-73-76.
(266359)
ИЗДАЈЕМ локал на два
нивоа, Најпрометнија
зона, Милоша Требињца. Тел. 065/543-2141. (266463)
ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
на Котежу 2. 060/36222-25. (266466)

ИЗДАЈЕМ локала 12
м2, у центру. 066/86649-00. (266476)
ХАЛА 130 м2, са две
канцеларије, 30 м2,
Баваништански пут,
магистрала. 062/10681-11. (266409)
ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске станице.
063/725-71-70.
(266376)
ХИТО локал 40 м2, издајем код Зелене пијаце, Кочина 1-а, поед
Аутоопреме „Марган”.
Тел. 069/266-98-20.
(266329)

ИЗДАЈЕ опремљену
пекару у Булевару, у
раду. 064/482-65-53.
(266336)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, 30 м2, има климу.
064/359-55-44.
(266350)
ИЗДАЈЕМ сређен простор у центру за све
намене. 060/602-3099. (266250)
ИЗДАЈЕ локал, Немањина 8, улаз у пијац.
Тел. 063/233-558.
(266292)
ПРОДАЈЕМ локал,
Жарка Зрењанина бр.
32, употребна дозвола,
25 м2 + 8 м2, власник.
345-534, 064/246-0571. (266302)
ПРОДАЈЕМ локал 21
м2, угао Карађорђеве
15 и Б. Јовановић,
13.000 евра. 065/84971-94. (266284)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ вредни и
одговорни људи за поделу флајера.
064/241-45-14.
(265547)
РЕНОАУТО „ПАНТА”
расписује конкурс за
радно место ауто-механичара. Све пријаве
можете послати на
email renoautopanta
@gmail.com или лично
предати на адресу:
Карађорђева 116-а
ПОТРЕБНИ радници
за рад у металској
фирми у Холандији.
Потребни су вариоци
(MIG, MAG, CO 2 и
остало што се тиче метала и алуминијума и
монтери металних
конструкција. Плаћање преко рачуна. Смештај обезбеђен. Јавити
се на тел: +381- 69332-04-99 или на
email: info@
posaotragac.com или
на mnensi76@gmail.com (и)
ПОТРЕБАН возач Б
категорије за дистрибуцију новина. Звати
од 9 до 15 сати.
069/867-72-07.
(266879)
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКОЈ радњи „Elektro in”, потребни електроинсталатери и помоћни радници.
064/179-27-83.
(265902)
ПОТРЕБНА озбиљна
жена за чување и вођење аутистичне девојчице у школу. Ангажованост у просеку
четири сата дневно.
Тел. 065/246-18-08.
(2656823)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на шалтеру и на
роштиљу, Ћевабџиници „Хало Лесковац”.
063/897-55-04.
(265745)
ПОТРЕБНЕ жене за
рад у кухињи, Ћевабџиници „Хало Лесковац”.
063/897-55-04.
(265745)
ПОТРЕБНЕ жене са
искуством за рад на
индустријским шиваћим машинама.
062/471-951.
(265819)
ПОТРЕБАН посластичар. 062/404-144.
(266099)
ПОТРЕБНА радница
за трећу смену у пекари. 062/404-144.
(266099)
КАФЕ „Љубичево”
тражи озбиљну девојку
за рад, до 45 година,
са искуством.
069/364-10-04.
(266192)

РЕСТОРАНУ „Royal
burger” у Авив парку,
потребни кувари, онобари и помоћни радници. 063/216-788.
/266109)
ПОТРЕБНА радница
за рад у прехрамбеној
продавници. Тел.
064/169-32-35.
(266136)
ПОТРЕБНА продавачица за пекару.
063/130-75-40.
(266159)
БИЛИЈАР клубу „Master pool” потребна
конобарица. 061/16793-92. (266163)

ПЕКАРИ потребни:
продавци, мајстор за
бурeк, помоћно особље, ученици. Контакт
тел. 064/217-48-56,
mail: pekarasmiljanic@mts.rs
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало. Најповољније. 065/361-1313. (266181)
ФРИЗЕРСКОМ салону
потребна фризерка,
помоћна радница и
ученица, услови добри. 064/185-92-34.
(266187)
ПОТРЕБНА радница
за рад у киоску брзе
хране у „Авив парку”.
064/231-59-39. (ф)
ПОТРЕБНА поштена,
вредна и одговорна
особа, на дужи период, за организацију и
послове селидби у
Америци. Смештај
обезбеђен, екстра плата, бонуси. 064/02582-88. (266324)
ПОТРЕБНА куварица
и конобарица.
063/329-340. (266369)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у маркетима
„Бомбончић”. За све
информације звати на
064/444-66-74.
(266211)
ХИТНО потребна радница за рад у трафици. 063/102-86-41.
266217)
РЕСТОРАНУ домаће
кухиње хитно потребне конобарице. Стални
радни однос. Тел.
064/349-93-43.
(266253)
ПОТРЕБНИ грађевински радници: зидари,
тесари, асрмирачи
физички радници.
064/392-28-42.
(266272)
ПОТРЕБНИ радници
за грађевинску лимарију и браварију.
063/663-464.
(266297)
ПОТРЕБНИ возачи камиона AP Braco MP
Панчево.
061/213-37-66,
060/033-56-10.
(266340)
ПОТРЕБАН помоћни
радник у пекари. Тел.
064/249-57-48, звати
од 16 до 18 сати.
(266352)

ПИЦЕРИЈИ „Попајј”
потребан
пица-мајстор
и раднице
за палачинке.
063/820-87-61.
(266314)

ПОТРЕБАН радник у
столарској радионици,
монтажа кухиња.
060/600-14-52.
(2663779

ФРИЗЕРСКОМ салону
потребна мушко-женска фризерка, услови
одлични. 064/255-5731. (266382)
ПОТРЕБНА помоћна
радница за рад у кухињи ресторана. Тел.
060/076-86-63.
(266362)
ПОТРЕБНА радница у
прехрани. 062/493580. (266416)

САЛОНУ лепоте „Бојана 24” потребна девојка, жена са искуством,
на пословима маникир-педикир. 064/21779-88. (266477)
ПОТРЕБНИ конобари
за раду „Magnolija
lux” Панчево. 064/39356-90. (Ф)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари. Тел.
062/404-144. (266496)

ПАНЧЕВАЦ

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим
кипером, до два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бојлера, шпорета,
разводних табли, индикатора, инсталација.
Мића. 064/310-44-88.
(264945)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00.
(265008)

ПОТРЕБНА жена за
чишћење зграда, „Балкан бриско”, Златар
Слободанка, тел.
060/529-20-30.
(2664189
АУТО-СЕРВИСУ потребни млађи помоћни
радници, стручна обука. 066/908-66-58.
(266434)
ПОТРЕБНА радница за
рад у производњи пекаре. 063/606-330.
ПОТРЕБАН пекар за
рад у производњи.
063/606-330.
ПОТРЕБНИ физички
радници. Тел. 064/94992-72. (266456)
ШТАМПАРИЈИ потребан помоћни радник,
20 – 45 година, Б категорија.
063/295-789,
од 16 до 20 сати.
(266465)
ПОТРЕБАН домар, чувар за тениске терене.
Звати од 10 до 16 сати.
060/362-22-21.
(266460)
ПОТРЕБНА конобарица за кафић.
060/362-22-21.
(266460)

СЕЧЕЊЕ и цепање,
уношење огревног дрвета. „Босанац 013”,
064/357-82-08.
(265143)
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ-АЛУ и дрвену столарију, ролетне, венецијанери: комарници, стаклорезачке услуге, сигурносна
врата. 060/545-34-04.
(265071)
КАМИОНСКИ превоз
до два кубика, песак,
шљунак, шут, 1.400
динара. 062/355-154.
ИЗРАДА/МОНТАЖА
хала, гаража, биндера,
тенди, кованих капија,
грађевинска лимарија.
064/068-10-85.
(285303)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, стиропор, бавалит
фасаде, бетонирање.
063/865-80-49.
(265318)
КАМИОН мали кипер:
превоз шљунка, сејанца, песка, ризле, утовар шута.
060/474-74-57.
(265984)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање, столарија,
веома повољно.
064/280-26-15.
(265747)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76
(265747)
ПРОФЕСИОНАЛНА
масажа, може и долазак наадресу. 064/00055-39. (266469)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/181-2500. (266151)

СЕЛИДБЕ, превоз секундарних сировина,
откуп беле технике. Јован, 061/616-27-87.
(266392)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/252-569, 066/405336, 061/603-94-94.
(266401)
СПРЕМАЊЕ и чишћење станова, пеглање
веша. 061/412-44-50.
(2664429
КОСИМ траву тримером, баште, воћњаке,
дворишта, врло повољно. Зоран,
064/438-12-46,
061/683-67-48.
(266464)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање аутомобила, душека, фотеља,
бесплатан превоз.
061/612-14-51.
(266475)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика. 065/334-23-38.
(266487)

СЕЛИДБЕ са радницима, износим стари намештај, итд, повољно.
Златко. 063/196-54-56,
061/144-82-80.
(266337)
ИЗБАЦУЈЕМ шут, чистим подрум, таване,
дворишта, рушимс таре објекте, са радницима, повољно. Златко. 063/196-54-56,
061/144-82-80.
(266337)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије,
гипс радови, фасаде,
чисто, квалитетно.
063/304-476, Влада.
(266215)
ОБАРАЊЕ стабала,
крчење терена, рушења ккућа, зидова, бетонирања, чишћења
подрума, плацева.
060/035-47-40.
(266222)
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
шупа, бетонирања,
обарање дрвећа, одношење.
064/122-69-78.
(266222)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације, адаптције, купатила, сервис, повољно,
одмах.
013/377-930,
064/586-85-39,
063/115-71-67.
(266229)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика.
Часови.
Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(266231)

ЛАЛЕ – превозим кипером, повољно песак,
шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/35469-94. (263338)
ДУБИНСКО прање намештаја, душека.Наташа, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(265483)
БРАВАР, заваривач –
израда и монтажа тенди, надстрешница,
ограда, гаража.
060/424-29-93.
л(266376)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 064/157-20-03.
(266394)

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВ-а,
ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70.
(266237)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
адаптације купатила,
славине, вентили, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09.
(266238)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
израда купатила, поправке, преправке, одгушење канализације
одмах.
061/193-46-42.
(266238)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 24 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48
(266355)

ОГЛАСИ
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ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова.
064/866-25-76.
(266260)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене –
повољно, омах.
013/331-657, 064/49577-59. (266264)
РАДИМ изолацију
равних кровова, тераса, купатила. 345-874,
062/235-839.(266276)
АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/88225-09. (266286)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846
(266288)
ДУБИНСКО прање намештаја и тепиха, превоз бесплатан.
064/129-63-79,
069/140-72-22, 302820 (266290)
ЧИСТИМО таване, подруме, чистио шут купујемо старо гвожђе.
061/631-51-46.
(266966=
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
062/564-494. (266105)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови.
065/8742-84-29,
063/842-84-29.
(266110)
КРЧИМ коров, косим
траву, шишам живу
ограду, дворишта, викендице.
061/301-49-58.
(266138)
СТОЛАРСКО-БРАВАРСКИ радови, поправке: намештај, столарија и осстали послови.
063/844-61-13.
(266138)
КОМПЈУТЕРИ: сервис,
поправка, чишћење,
уградња нових компоненти, брзо, повољно.
060/351-03-54.
(266142)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством,
квалитетно, повољно и
педантно.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(2661439
ЗАВАРИВАЊЕ алуминијума, прохрома
(инокс), челика, гуса...
ТИГ и РЕЛ техникама.
065/913-74-28.
(266204)
ИЗРАДА/МОНТАЖА
хала, биндера, гаража,
тенди, кованије, грађевиска лимарија.
064/068-10-85.
(2662308)
ДИПЛОМОМ америчког факултета држим
часове енглеског језика. 064/211-50-28.
(266200)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-80-49.
(266196)
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.
(265850)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно.
Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(265724)

KIZZA – рушење старих кућа и других
објеката, утовар и одвоз шута, ископ багерима подрума, темеља, канала, септичких
јама. 013/366-888,
063/218-894.
(264456)
KIZZA – сечење бетона и асфалта, разбијање бетона, насипање и
сабијање терена ваљцима и вибро плочама. 013/366-888,
063/218-894.
(264456)
KIZZA – орезивање и
сеча дрвећа из камиона са корпом за рад
на висини до 23 метра, прање прозора,
чишћење олука, замена црепа...013/366888, 063/218-894.
(264456)

ПРЕВОЗ малим и великим камионом (шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут). 064/64824-50. (264456)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са корпом за
рад на висини до 20
метара. 064/648-2450. (264456)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље.
Цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (265390)
ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, аутомобила. Наташа,
060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(265483)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз
шута са утоваром, рушење. Аутопревозник
Атанацков, 063/77155-44. (265751)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца и
ризле. Услуге виљушкара и великих виљушкара, носивости
до 10 тона. 013/366888, 063/218894.(264456)
НАЈАМ виљушкара за
утовар и истовар робе.
064/648-24-50.
(264456)

KIZZA – најам маказастих електро платформи висине до
12 метара.
063/218-894.
(264456)
KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки и припрема терена
са постављањем.
013/366-888,
063/218-894.
(264456)
РУШЕЊЕ кућа, утовар
и одвоз свих врста шута, разбијање и сечење
бетона, ископ багерима. 064/648-24-50.
(264456)

ПОПРАВКА беле технике, монтажа, сервис
клима уређаја. Овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”, 064/771-24-16,
013/301-300.
(25066111)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(266123)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних, поправка, ЦО 2 апарата,
разне електронике, ауто-радија, кључева.
063/800-01-96.
(266137)
ПРЕВОЗИМ кипером
повољно: грађевински
материјал, шљунак, песак, сејанац, ризлу, одвозим шут.
064/354-69-94.
(266182)
ТЕПИСИ, квалитетно
прање, акцијска цена у
Аутоперионици „Бибац”, бесплатан превоз. 066/001-050.
(4781)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (266211)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. 013/352536, 063/253-028,
064/444-6674.(265808)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. (266211)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. bomboncicb@gmail.com ,
www.selidbe-bomboncic.com (266211)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови,ламинат. ,
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(266213)
АНТИБАКТЕРИЈСКО и
дезинфекционо прање
намештаја у вашем
стану. 066/001-050.
(4781)

Петак, 14. септембар 2018.

УСЛУГЕ

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.
(262251)

СЕЛИДБЕ комбијем И
КАМИОНОМ Војводина, Србија, са или без
радника. Најповољније, Иван.
063/107-78-66.
(266211)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван,
063/107-78-66.
(266211)
ХИДРОИЗОЛЦИЈА
равних кровова, зграда, тераса и осталих
објеката. Гаранција.
013/344-594, 063/89421-80. (266289)
„РОЛО НАЈ” вам нуди:
поправку, уградњу ролетна, венецијанера,
тракастих завеса, роло-комарника, туш-кабина, хармо-врата, роло-челична заштитна
врата, тенда. Ми смо
најквалитетнији, најјефтинији, са највећом
гаранцијом.
Проверите.
013/344-594,
063/894-21-80.
(266289)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, ролозаштита. 063/816-2098, 013/351-498. (264)
КОМБИ превоз са
приколицом 510 х 210
х 2.00. Зоран,
064/106-81-11, Срђан,
064/914-21-51.
(266490)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, поправљамо
квалитетно с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (266458)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0 - 24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26, „Електроизградња”. (26642)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560, 064/29045-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26,„Електроизградња”.(266423)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена врибли, вентила,
батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. (265714)
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BERMILTON P. M. d. o. o. тражи раднике
за одржавање чистоће у „Авив парку” Панчево.

РАДНИЦИ НА ПОСЛОВИМА
ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ
(више извршилаца, оба пола)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04 и
36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Контакт тел. 060/033-56-69

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

РАЗНО
Пољопривредни факултет Нови Сад расписује

СТУДЕНТКИЊИ становање за помоћ у кући.
Слати СМС на
064/224-51-48 (СМС)
ОГЛАШАВАМ неважећом дозволу за управљање чамцем, издату
од Капетаније Панчево, на име Лајош Варга. (266091)
ПОТРЕБНА брига и
нега за некретнину.
Тел. 063/325-566.
(262128)
МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбеђен, жели да упозна
жену или девојку до
40 година, ради дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352203. (266185)
ОДРЖАВАЛА би и чувала вашу кућу или
стан за становање.
Тел. 064/961-56-91.
(266402)
ПОМОЗИМО једни
другима, озбиљна породица, помагали би
старијима за кућу или
стан. Тел. 064/374-5748. (266402)
ПОКЛАЊАМ лепо однеговане мачиће.
063/812-42-09. (4781)

7. септембра, после тешке болести, преминула је наша

КОНКУРС
за упис полазника стручне обуке за лиценциране
проценитеље вредности непокретности
Настава на стручној обуци за лиценциране проценитеље вредности непокретности ће се одвијати на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, у трајању од 130 часова, организована у договору с
полазницима.
Цена обуке износи 800 евра плус ПДВ 160 евра, укупно 960 евра. Уплате вршити у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате на текући
рачун Пољопривредног факултета број: 840-173666697, сврха уплате: обука за лиценциране проценитеље,
број модела: 97, позив на број: 19-1000-01.
Пријаву са основним подацима (име и презиме, адреса, број телефона) у слободној форми послати на Email: : dean@polj.uns.ac.rs
Комплетан текст конкурса можете погледати на:
http://polj.uns.ac.rs/sr (Услуге и курсеви)
Контакт телефони за све додатне информације:
021/485-33-79 и +381 69/735-262.
Рок пријаве је 20. 09. 2018. године.

ТРАЖИМ ситуирану
старију особу за склапање уговора о доживотном издржавању.
Давалац издржавања
лекар интерниста и
професионална неговатељица. Тел.
064/988-99-10.
(266209)

ТУРИЗАМ

БАЊА ВРУЈЦИ, септембар, октобар,
5 дана
3.000 динара.
064/324-08-48.
(265725)

да је носилац пројекта, „Messer Tehnogas” а. д. Београд из Београда, Бањички пут бр. 62, поднео захтев за
одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину за пројекaт Пунионице специјалних гасова и дистрибутивни центар хелијума на кат. парцели бр. 15379/1 к. о. Панчево, Ул. Спољностарчевачка
б.б, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617 у
периоду од 14. до 24. септембра 2018. године радним
даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном
року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

ВРЊАЧКА БАЊА, издајем комплетно опремљен двокреветни
апартман у центру
бање.
060/525-18-80.
(266173)
ИЗДАЈЕМ лукс стан у
Врњачкој Бањи, близу
центра, веома повољно. 063/265-314.
(266280)
СОКОБАЊА, апартмани, дечји паркић, паркинг, КТВ, интернет.
Сезонски попуст.
064/810-76-77. (и)
СОКОБАЊА, апартман и собе, близу центра. 061/636-08-57,
063/768-32-68.
(266428)

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

Последњи поздрав драгој и вољеној комшиници

Поштованој

ВЕСЕЛКА ЦВЕТКОВСКА

ВЕСЕЛКИ

1965–2018.

ВЕСЕЛКИ ЦВЕТКОВСКИ
Оставила си трагове који се не бришу, сећања која не бледе, доброту која се памти, бол и тугу који су вечни.

од комшија
из дворишта

Ожалошћени: мајка СТАНИКА, сестра СТОЈАНКА, супруг
ЦВЕТАН, ћерка ЈЕЛЕНА, син ГОРАН и зет ПЕТАР

Последњи поздрав драгој

Синдикат сменских и производних радника „Азотаре” Панчево

(107/266384)
(121/2664489

У суботу, 8. септембра 2018. године напустио нас
је наш драги

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав

Последњи поздрав пријатељици

Последњи поздрав поштованом

ЈОКИ
од породице
ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав

МИОДРАГ ДОЈИН
1942–2018.
Остају неутешни: супруга МИРЈАНА, синови
ДАРКО и МИЉАН, снаје НЕДЕЉКА и ЈЕЛЕНА,
унуци СТЕФАН, ГЕОРГИНА, ЛУКА, АЊА,
СОФИЈА и ЈОВАНА и сестра ЂИНА с породицом
Сахрана је обављена 10. септембра 2018. на Старом православном гробљу.
(120/266425)

МИОДРАГУ
ДОЈИНУ
МИЛЕТУ

МИОДРАГУ
ДОЈИНУ

Захвалност за несебичну бригу и подршку
млађем брату.
КОСТА АНКИЋ
с породицом

од брата РАДЕТА
КУЗМАНОВА
с породицом
Почивај у миру.

(33/266171)

(116/266413)

ВЕСЕЛКИ
ЦВЕТКОВСКИ
од БИЉАНЕ и МИКИЈА
(72/266279)

ПАНЧЕВАЦ

БОРИ ИЛИЋУ
Комшије и станари
у Милутина Бојића 5,
Стрелиште, Панчево

од Finus komerca

(117/266419)

(122/266

ЈОКИ
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Петак, 14. септембар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С дубоким болом обавештавамо родбину и пријатеље да је наш

8. септембра 2018. године, у 75. години, преминула је наша драга

Последњи поздрав

РУЖИЦИ
ВУЈАНОВИЋ

Заувек у нашим срцима.
Породица
КРСМАНОВИЋ

РУЖИЦА ВУЈАНОВИЋ

(112/266408)

Сахрана је обављена 10. септембра 2018. године, у 13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

ОСТОЈА ДРВЕНИЦА

Ожалошћени: супруг МИЛОРАД, синови АЛЕКСАНДАР и ЗОРАН,
снаја ЗЛАТА, унуци ВУК и ВИД и НИНА и прија ДРАГИЦА

1929–2018.

(75/266298)

преминуо 9. септембра 2018. у 90. години

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Сахрана је обављена 11. септембра 2018, на Старом православном
гробљу.
Ожалошћени: син ЉУБОМИР, ћерка ЉУБИЦА, унуци МИЛАН
и МИЛОШ, зет ГЕОРГИЈЕ и снаја ОЛИВЕРА

Упокојила се наша драга мајка

Умрла је наша драга бака

(80/226312)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав

РУЖИЦА ВУЈАНОВИЋ

РУЖИЦА ВУЈАНОВИЋ

рођ. Николић
25. VII 1944 – 8. IX 2018.

ОСТОЈИ ДРВЕНИЦИ
од породице МЛАДЕНОВИЋ
(61/266254)

Драга бако, хвала ти за љубав, радости и бригу.
Знамо да нас гледаш и бринеш са неба.
Не брини...

БОРИ ЂОРЂЕВИЋУ

Драга мајко, Кикице, Руки наша, хвала ти за све.
Док живимо живећеш у нашим срцима и мислима.
Воле те синови ЗОКИ и БАТА БАМБИ

од ТОДЕТА с породицом

(77/266298)

(76/262298)

Драги наш оче и деда

Последњи поздрав најбољем

Воле те твоји унуци ВУК и ВИД

(84/266330)

Наша драга

Са тобом

МИЛАНА БАРАЛИЋ ЛАНА

ЛАНА

деда БОКИЈУ

БОРА ЂОРЂЕВИЋ

рођ. Гаћеша
преминула је 24. августа, у 58. години
Ожалошћени: супруг ВЛАДИМИР и ћерке
СОЊА и АЛЕКСАНДРА
Сахрана ће се обавити 20. септембра, у 15 сати,
на Православном гробљу у Панчеву.

Вечну успомену на тебе од заборава чуваће твој
син ДРАГАН, унука ИВАНА и зет ВАЊА

(124/266457)

(87/266330)

1937-2018.
Туга не пролази. Заборав не постоји!
Твоја унука СОЊА,
зет ЗОРАН и праунуци
НЕЦА и ОГИ
(111/266407)

смо имале посебно пријатељство, које ћемо памтити.
Последњи поздрав драгом оцу, свекру и деди

С великом тугом у срцу обавештавамо рођаке и
пријатеље да је наш вољени

ВЕСНА МАЈКИЋ и ДАНИЈЕЛА

Драги наш деда

(91/266339)

Опростили смо се заувек од мог брата

БОРИ ЂОРЂЕВИЋУ
од сина АЦЕ, снаје СТОЈАНКЕ и унука АЛЕКСЕ
(86/266330)

БОКИ

БОРА ЂОРЂЕВИЋ
1937–2018.
преминуо 10. септембра.
Заувек ћемо се сећати његове доброте и ведрог
лика.
С љубављу: супруга ЦАЛЕ и синови АЦА
и ДРАГАН

ВЛАДИСЛАВА ПАЛУШКЕ
1953–2018.

(89/266330)

Сахрана је обављена 9. септембра 2018, у Ковачици
Сестра ВЕРА, зет КАРЛО и сестрићи АДАМ
и ЕМИЛ
(83/

СТОЈАНКА РАДЕКА
Наша љубав вечно ће те пратити и на твом небеском
путу.
Воле те твоји: ћерка ЈЕЛЕНА, зет МИЋА и унуци
ДУШАН и СТЕФАН

Последњи поздрав деди

Отишао је..

Недостајеш пуно...
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: унука ДРАГАНА,
зет НЕБОЈША
и праунук ВИКТОР
(88/266330)

Последњи поздрав нашем драгом

(104/266385)

БОРИ ЂОРЂЕВИЋУ
од унуке ЈАСНЕ
с породицом
(90/2663

СТОЈАНКА РАДЕКА

СТОЈАНКА РАДЕКА
Последњи поздрав од сина БРАНКА, снаје БИЉЕ
и унука ФИЛИПА и САНДРЕ
(106/266385)

ПАНЧЕВАЦ

1945–2018.
Све је прошло за нас двоје, а било нам је лепо.
Збогом мило моје.
СПАСО
(105/266385)

телефон:
013/301-150

БОЖИДАР
МАЉКОВИЋ

БОРИ
ЂОРЂЕВИЋУ

ТОМИСЛАВ ПЕРКОВ

од породице
НИКОЛИЋ
из Сурдулице

(2/266073)

(85/266330)

… још један мој друг.

Петак, 14. септембар 2018.
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Последњи поздрав

6 септембра 2018, у 80. години, преминула је моја вољена

prim. dr МИРЈАНИ
БАРЈАКТАРЕВИЋ
анестезиолог
начелник Одељења анестезије у пензији
С поштовањем и захвалношћу Одељење
анестезије и интензивне неге са операционим
блоком Опште болнице Панчево

Последњи поздрав драгој

(98/266361)

prim. dr МИРЈАНА
БАРЈАКТАРЕВИЋ

Драга Миро, напустила си нас али успомене и
сећања остају вечна

анестезиолог-реаниматор

dr МИРЈАНИ
БАРЈАКТАРЕВИЋ

prim. dr МИРИ
БАРЈАКТАРЕВИЋ

Почивајте у миру.
од колеге и сарадника

Супруг ЈАНКО
(3/266087)

dr МИРЈАНА БАРЈАКТАРЕВИЋ

Ваша ЛИЛА
с породицом

ЂУРЂА и ВИДЕ

(5/266089)

(103/266380)

НАУМОВИЋ

рођ. Давидовић
Умрла је наша драга

Породица МИХАЈЛОВИЋ ВУКИЦА,
ДУДА МАЊА, СРЂА, САШКА, КОЉА и ЛУКА
(99/266361)

Твојим одласком престала су наша дружења, последњи поздрав

МИРЈАНА БАРЈАКТАРЕВИЋ
1938-2011.
МАРИЈА, ВИОЛЕТА, НЕНАД, ИСИДОРА и КАТАРИНА
(14/266117)

prim. dr. МИРЈАНА БАРЈАКТАРЕВИЋ
Последњи поздрав драгој

1938–2018.

prim. dr МИРЈАНИ БАРЈАКТАРЕВИЋ
Наша вољена преминула је 6. септембра, али ће заувек живети у
нашим срцима.
Ожалошћени рођаци: МИЛОШ, АЛЕНКА, КАТАРИНА, НИКОЛА,
ИВАНА и МИХАЈЛО

анестезиолог
МИРЈАНА и СТОЈАН ТАДИЋ
(4/266088)

Тужна срца јављао свим рођацима и пријатељима да је 6. септембра 2018, преминуо

(32/266162)

dr МИРЈАНИ БАРЈАКТАРЕВИЋ
рођ. Давидовић
Чуваћемо Те од заборава.
НАТАША, НЕБОЈША, СЛАВИЦА и ДУЛЕ СТЕПАНОВ
(36/266179)

12. септембра 2018. напустио нас је наш драги

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав драгој

РАДОМИР ЛУКИЋ
1951–2018.

ЈОВИЦА ГАЈИН ГАЛИК
1950–2018.
Наша срца ће заувек куцати за тебе.
Супруга АНА, ћерке ЈАСНА и ВЕСНА
с породицама, сестре ЉИЉА и ЈЕЛЕНА
с породицама, таст, ташта и остала родбина
(126/266462)

ИШТВАНУ
ГУТАШИЈУ
ПИЛЕТУ

од комшија из улаза

(57/266246)

РАДОМИРУ
ЛУКИЋУ
МИШКУ

Својим одласком драги наш
од станара у Вељка
Петровића 11,
Стрелиште

ЛИЛА и НИКОЛА
(15/266118)

(81/266321)

Последњи поздрав драгом куму

МИРЈАНИ
БАРЈАКТАРЕВИЋ

Ожалошћени: син САША, ћерке САНДРА
и ЈЕЛЕНА, супруга ОЛИВЕРА и остала родбина

(28/266156

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

МИШКО
оставио си неизбрисив траг.
Много ћеш недостајати породицама ЋОСИЋ
и СТАНКОВИЋ
(38/266189)

ИШТВАН
ГУТАШИ

ЈОВИЦИ ГАЈИНУ

Хвала ти на свему, волимо те
Нашем драгом оцу

РАДОМИР ЛУКИЋ

1973–2018.

Живеће заувек у нашим срцима.
Твоји кумови ПЕРИЦА, ЉУБИЦА, ИВАНА
и ДЕЈАН
(127/266462)

Опраштамо се од тебе
драги сине и брате.
Бићеш нам у срцима.
Отац МИХАЉ
и брат ИГОР
(26/266150)

РАДОВАНУ ЛУКИЋУ
Син САША и ћерке САНДРА и ЈЕЛЕНА
(58/266246)

Последњи поздрав Лукићу од Скупштине
станара у војводе Петра Бојовића бр. 18
(55/266242)
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У среду, 19. септембра 2018. навршиће се
четрдесет дана од смрти нашег

ДРАГОМИР ГВОЗДЕНОВИЋ
1939–2018.

ВЕРА КИРХРОТ

др БОГДАНА ПУТНИКА

Најдражем деди,
постоји нешто што никада неће умрети,

радиолога

а то је љубав, понос и сећање на тебе!

С тугом и болом у срцу обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга мама преминула 5. септембра
2018, у 86. години.
Почивај у миру. Нека те анђели чувају.

Ожалошћени: ћерка МИРА, син ЈОСИП,
унук КРИСТИЈАН, унука КРИСТИНА, зет МИЛОВАН
и снаја ЉИЉАНА

Пратиће те наше молитве, нека те анђели
чувају!

Тога дана, у 10 сати, у Светоуспенском
храму даваћемо помен.

Твоји: супруга ПЕРКА, ћерка ЂИНА,
унуци ДРАГИЦА, МИОНА и АНДРЕЈ
и снаја ТЕРЕЗА

С љубављу, његова породица

(42/266203)

(63/ф)

20. септембра 2018. навршава се шест месеци откад си ме напустио

Године пролазе

(68/266265)

Последњи поздрав нашој драгој тетки и заови

9. септембра преминуо је мој супруг

БОЈАН РАДОВАНОВ

СТЕВАН ГАЈАН
Нема јутра, нема дана да ниси са мном.

ВЕРИ
КИРХРОТ

ЈОВАН МЕДАНЧИЋ

1980–2004–2018.
а у мом срцу и мојој души све већа туга и бол, колико ми недостајеш.
Волимо те.
Вечно у нашим срцима.
Твоја мајка БРАНКА и сестра САНДРА
с породицом

Ни све сузе света, ни све речи утехе не
могу да ублаже бол коју осећам.

1938–2018.

(44/266206)

С поносом чувам сећање на тебе.

Хвала јој за све. Заувек
у срцу твојих ЂУРЕ
и ТАЊЕ с породицама
и снаје МИЛЕНЕ

18. септембра 2018. навршава се шест месеци откако није с нама наша вољена и непрежаљена

Последњи поздрав од твоје супруге,
тужне ВИДЕ

Твоја супруга МАРГИТА

(128/266471)
(92/266348)

(69/266268)

Прошло је шест месеци
откад ниси с нама

ПАНЧЕВАЦ

19. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву,
даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

телефон:
013/301-150

ЗОРКА БОЈКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

БРАТИСЛАВУ ПАВИЋЕВИЋУ

ВЛАДИМИР
МАЛИЋ

Ожалошћени твоји најмилији

СТЕВАН ГАЈАН

Ожалошћени: ћерка БАРБАРА и супруг ДУШКО
(100/266367)

(97/266353)

1959–2013.
Супруга НАТАЛИЈА,
кћер ДАНИЈЕЛА
и унуке МИЈОНА
и МАША

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син ВЛАДИМИР
с породицом

(113/266409)

(93/266348)

Прошло је тужних десет
година откада није с нама наш

Десет година ниси с нама

Десет година је прошло као трен...

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН
БОЖИЋ
2013–2018.

ЉУБИША
ДРАГОЈЛОВИЋ

БОЖИДАР ПЕРОВИЋ
Вољени наш, време
пролази а туга за тобом
је вечна.

ЉУБИША
ДРАГОЈЛОВИЋ

Много, много нам недостајеш.
Твоје унуке, деца, снаје
и твоја ЈУЛИКА

Драги брате чувамо те
од заборава у нашим
срцима.
Сестра ВЕРА,
сестричина ЗАГА
и зетови СВЕТА
и ГОРАН

(114/266410)

(115/266410)

Твоја мајка
АПОЛОНИЈА,
брат НЕНАД и сестра
ДУШАНКА
с породицом

ДРАГАН БОЖИЋ
2013–2018.
Мили наш, колико је тешко живети без тебе само ми знамо.
Наша љубав, сећања и туга трајаће док смо живи.
Твоји: синови ГОЈКО и БОЈАН и супруга
АНКИЦА

(108/266388)

Тата

19. септембра навршава
се једанаест година откада није с нама наш
вољени

(59/266247)

(60/266247)

16. септембра 2018. навршавају се три године од
одласка нашег драгог оца

16. септембра 2018. навршавају се три године
од одласка драгог и вољеног супруга

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

18. IX 2008 – 18. IX 2018.
Свете данас буди најтиши, он спава.
Недостајеш: ЦИЦА, МИКИЦА, НАТА, ОГИ, НИКИ
и ДАРКО

Ћерка БЕБА с породицом
(94/266352)

НИКОЛЕ
Супруга ДУКАДИНКА
(95/266352)

16. септембра 2018. навршавају се три године од
одласка нашег драгог оца

БОЖИДАР
ПЕРОВИЋ
ЂУРИЦА
МОДОШАНОВ

Син БОБАН
с породицом

и тако дођеш ми у сан
да ти још једном испричам како ме болиш сваки дан...
Ћерка НАТАША

1933–2007.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(96/266352)

(109/266391)

(119/266424)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У суботу, 15. септембра 2018. године, у 11 сати, на Ста-
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Прошло је годину дана откако није с нама
никад непрежаљена

15. септембра 2018. године навршава се годину дана откако није с нама наша драга

ром гробљу, даваћемо годишњи помен нашем драгом

ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ
ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ

Никада те нећемо заборавити.

Увек ћеш бити са нама.

ВОЈИСЛАВУ МИЛЕТИЋУ

Твоји најмилији

1967–2017.

Мајка ЂУВЕЗА, брат ДУШАН и сестра
ДРАГАНА с породицама

Супруг МИКО и ћерке ТАМАРА

(74/266281)

(73/266281)

и САНДРА с породицама

У суботу, 15. септембра дајемо годишњи помен нашој вољеној

(71/266278)

1. октобра 2018. године навршава се година од смрти наше вољене

САЊА ШАЈИН
19. IX 2004 – 19. IX 2018.

НАДИ ТАДИЋ
Много нам недостајеш, стално си у нашим мислима, волимо те.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији: ћерка АНДРИЈАНА
и супруг МИКАЈЛО
(53/266239)

Пролазе дани, пролазе
године, али сећања на
тебе заувек остају.
Заувек у нашим срцима.
Твоја: баба БАЈА
са најмилијима
(52/266233)

БИЉАНЕ ЛАЗИЋ

Сећање на куму

15. септембра 2018, у 11 сати, на Новом гробљу,
даваћемо полугодишњи помен нашем драгом

1959–2017.
Годишњи помен даћемо у суботу, 15. септембра 2018, у 11 сати, на
Католичком гробљу.

НАДУ ТАДИЋ
Њени најмилији
(56/266244)

Прошла је година, ал＇никада нећеш бити заборављена.
Кумови ВРАШТАГ
(54/266241

ЗЛАТКУ ЋОСИЋУ
21. VII 1965 – 20. III 2018.

Прошло је пола године откако није с нама наш
драги

Прошло је шест најтужнијих месеци у нашем
животу

Пола године без брата,
ујака и шурака

Жао нам је што никада нећеш сазнати колико
нам много недостајеш.
Супруга ТАЊА и синови МИЛОШ и ДУШАН
(49/266221)

Шестомесечни помен

ЗЛАТКА
ЋОСИЋА

ЖИВОРАД ВАСИЋ

БИЉАНА ПОПОВИЋ

У суботу, 15. септембра, у 11.30, биће одржан парастос на Новом гробљу.
Време пролази, али у срцу остаје туга и бол.
Супруга ВЕРИЦА

рођ. Петров
1988–2018.
Бики, наша туга се не може описати, нашу бол
ни вечност не може излечити. Твоје име је наш
понос, а твој одлазак доживотна рана.
Твоји: мама БИСЕРКА и отац ЈОВАН

Само су нам успомене
остале...
Твоја сестра СЛАЂАНА
с породицом

(66/266261)

(129/266479)

(62/266255)

СЕЋАЊЕ
Прошло је дванаест тужних година откада нема моје једине ћерке

СЕЋАЊЕ
Прошло је дванаест година откако није с нама

СЕЋАЊА

19. септембра 2018. навршава се десет година
откада није с нама наша
драга

Две године откако није
с нама

ЗЛАТКО
ЋОСИЋ

ЗЛАТКО
ЋОСИЋ

Увек ћемо те памтити
по лепом.
Нека те анђели чувају.

Без тебе више ништа
није исто.
Недостајеш ми много.

Брат НЕША
с породицом

Твоја тетка ЉИЉА

(82/266325)

(41/266199)

Сећање на наше драге

СТОЈАНОВ

ЉУБИЦЕ
ПЛАНИЋ
ЦИЦЕ

ЉУБИЦА
ПЛАНИЋ ЦИЦА

Неутешна мајка ВЕРА

Мама, недостајеш нам.
Много те волимо.
СМИЉАНА, ЈАСМИНА,
МИХАЈЛО, СОФИЈА,
САША и НИКОЛА

(78/266307)

(79/266307)

НЕНАД
НИКОЛИЋ
1933–2012.

БОЖИДАРКА
СИМИЋ

ЦВЕТАН
БОШКОВСКИ

Супруга МАРИЈА
и син ЗОРАН

2008–2018.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији

Док је нас, у нашим си
срцима, сећању, причама...
Твоја ћерка
БРАНКИЦА
с породицом

(64/266259)

(125/266460)

(118/266422)

Нисмо те заборавили.

БРАНИСЛАВА
2012–2018.

ДРАГИША
2013–2018.
С љубављу и тугом породица
(31/266165)
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Петак, 14. септембар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

Десет година туге откако нема нашег

ЈЕЛИСАВЕТА
РАНИСЛАВИЋ

ГРАДИМИРА КУЗМАНОВИЋА

11. IX 2004 – 11. IX 2018.

16. IX 2008 – 16. IX 2018.

НИКОЛА ЈОКОВИЋ
1965–2015.

Време не брише успомене. У срцима си свих нас којима пуно недостајеш.

У суботу, 15. септембра 2018, у 11 сати, обележићемо
трећу годину откако ниси са нама.

Твоји најмилији: супруга СВЕТЛАНА, син ЂУРА,
ћерка ЈАСМИНА, снаја БИЉАНА, зет СРЂАН
и унуци ДЕЈАН, ДАНИЈЕЛА, АЛЕКСАНДАР и ТЕОДОРА

Твоји најмилији
(18/2166124)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

(25/266146)

Породица ЈОКОВИЋ
(133/ф)

ЈОВИЦА
МУНЋАН
1988–2018.

ПОМЕН
Породице МУНЋАН
и ЈОВАНОВ
(20/266126)

КОСАНА АНКИЋ

ТАТА
Највише ми фали што не видиш какав сам човек постао.
Твој син УРОШ
(24/266144)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДАМЈАН
РАМЈАНАЦ
1998–2018.
Двадесет година прође,
а успомене трају.
С поштовањем
и љубављу супруга
МАРИЈА и ћерка
ЕМИЛИЈА с породицом

Прошла је година откако више ниси са нама.
Вечно ћеш бити у нашим мислима и срцима, као и твоја доброта и
пожртвованост за нас.
Твоји: БУБА, ГОГА и ДУДА с породицама
(29/266162)

(47/266216

МИХАЈЛО
ТОМАШЕВИЋ
10. IX 2009.

НИКОЛА ЈОКОВИЋ
Остају успомене.. Живе сећања.
Ево три године прође, и даље ми недостајеш пуно...
Твоја ЈАСА

15. септембра навршава
се седам година од смрти

18. септембра 2018. године навршава се годину дана откада није с
нама наша најдража мама и бака

Девет година почива у
миру.
Његови најмилији

(130/266480)

(16/266150)

СЕЋАЊЕ
2006–2018.

МИЛОРАДА
КОВАЧЕВИЋА
И након толико година увек си са нама, у нашим срцима и мислима.
Пуно нам недостајеш.
Твоја ЦЕЦА

Године пролазе, а бол и
туга остају.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији

(131/266481)

(46/266210)

НИКОЛА ЈОКОВИЋ

8. септембра 2018. одржан је полугодишњи помен нашој вољеној мајци

МИРЈАНА АНЂЕЛКОВИЋ
Време не лечи ране. Волимо те највише!
Бићеш у нашем срцу и мислима бесконачно... заувек
Твоји најмилији: син ДЕЈАН, ћерка ДАНИЈЕЛА, унуци ЈОВАНА,
СТЕФАН и МАРИНА
(132/266492)

ПОМЕН

3

Осамнаест година је од
смрти наше

ДЕЈАН
ЂАКОВИЋ
Године пролазе, а бол и
туга не престају.
Твоја мама и твој бата

НАДЕ

ПОМЕН

СВЕТЛАНА ДРАКСИН

ЉИЉАНИ ВОЈНОВ

Спавај у небеском миру.
Свекрва МИЛКА, БРАНИСЛАВА, ОГЊЕН и МИРА

1934–2018.
Много нам недостајеш! Почивај у миру, мајко!
Твоје: ЦИЦА и МИКА са децом
(1/266068)

(45/266207)

ДИНКА
БАСТАЈА
рођ. Етински

(48/266220)

Њени: ЗОРАН, МИЉА,
ЧЕДОМИР, ЈАСМИНА,
ГОРАН и ЦАЦА
(51/266224)

Прошло је дванаест тужних година откада није с нама
наш

СВЕТЛАНА
ЛАЗОВИЋ
МИХАЛАКИ СЕКУЛОВИЋ МИКИ

Живећеш заувек у нашим срцима.

МИЛАН САВИЋ

рођ. Меришл
11. IX 2017 – 11. IX 2018.

1997–2018.
Време пролази, а туга за тобом никада.
Супруга ДРАГИЦА, син МАРКО, снаја ИВАНА, унуци
МИЛОШ, МИЛИЦА и МИЛЕНА

БРАТИСЛАВ и БОРИС
с породицом

Заувек у нашим срцима.
Твоји: ЦАКА, СМОЛЧА и СТОЈКЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Кумови ИЛИЋИ

Недостајеш.
ЛУКА, АЊА, АНДИ
и ЗВОНКО

(13/26615)

(40/266195)

(101/266368)

(102/266370)

(65/266262)

ДЕЈА

Петак, 14. септембар 2018.

У суботу, 15. септембра 2018. године навршиће се четрдесет дана од смрти нашег

АЦЕ ТОМИЋА

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Навршава се година
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10. септембра 2018. навршило се двадесет седам година од смрти

ЉУБОДРАГ МИЉКОВИЋ

БОГИСЛАВА
МАТИЋА

Заспалом анђелу

12. VIII 1944 – 19. IX 2017.
Тога дана у 10.30, на Новом гробљу, даћемо четрдестодневни помен.
Дани пролазе, а мајчина туга је све већа.

Породица МАТИЋ

Време пролази, сећања трају, заборава
нема.

С љубављу и поштовањем породица

Супруга ВЕРА

(23/266137)

(9/265100)

СЕЋАЊЕ
Прошло је годину дана откада нас је напустила

(7/266097)

17. септембра 2018. навршиће се седам година
откада није с нама

МОНИКИ ЈАКАБ
Четрдесетодневни помен обележиће се мисом у
цркви св. Карло Боромејски, у суботу, 15. септембра 2018, од 18 сати.

19. септембра 2018. године навршава се година од смрти

Твоји најмилији
(19/266125)

РАДИЋ
ЦВЕТКОВИЋ
ЉУБОДРАГА МИЉКОВИЋА
Никада те нећемо заборавити.
Породица ЂОРЂЕВИЋ

ЗУЗА ГАЈАН

(8/266100)

Недостајеш нам пуно, али
те са поносом чувамо.
Твоји најмилији

Прошло је тужних двадесет шест година од растанка с нашом мајком и баком и нашим ујаком
и дедом

(10/266104)

16. IX 2017 – 16. IX 2018.
Увек си са нама у срцу и мислима.

Заувек ћеш бити у нашим срцима

20. септембра навршава се година откако си нас
изненада напустио

Син ЈАНКО ГАЈАН с породицом
(30/266163)

ЉУБИЦА
ВУКОБРАТ

рођ. Илић
1943-1993.
1939–1992.
Никада их нећу заборавити.
Син и сестрић НИКОЛА с децом

Вољени не умиру

САВА КРЧАДИНАЦ
ЗУЗА ГАЈАН
ЗУЗАНА ГАЈАН
Никада те нећемо заборавити.
Сестра ЕВА с породицом
(37/266183)

ЂУРИЦА
ИЛИЋ

(27/266154)

Време пролази, бол и туга заувек остају. Недостајеш нам.

СЕЋАЊЕ

Твоја најмилија породица
Породица ЈЕВТИЋ

(50/26623

(39/266193)

Шестомесечни помен мом сину

У уторак, 18. септембра, у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен нашем

ЖИВОЈИН МАРИНКОВИЋ
ЖИКА

ВЕСНА
ШЕГОВИЋ

1937–2006–2018.
Прошло је дванаест година туге и бола за тобом.
Никада те нећемо прежалити и заборавити.
Супруга ВЕРА, ћерке НАТАША и ДУШИЦА
с породицом и сестра ЈЕЛЕНА
(43/266205)

МИЛОШУ АПОСТОЛОВИЋУ

МИЛОШУ АПОСТОЛОВИЋУ

17. XI 1969 – 14. IX 2010.
Осам година већ ниси с
нама, а недостајеш као
и првог дана.

Недостајеш...
Отац МИРОЉУБ с породицом

Супруга с децом

(35/266178)

(34/266178)

Сећање на наше драге

СИМЕУНОВИЋ

Твоја породица
(70/266274)

У четвртак, 13. септембра, у 11 сати, даваћемо
четрдесетодневни помен на Католичком гробљу, нашој драгој мајци, баки и прабаки

14. септембра навршава
се година откако си нас
напустио

14. септембра 2018. навршава се четрдесет дана откада нас је напустио наш

Прошле су три године
откада ниси са нама

СЕЋАЊЕ

ОЛГА

МИЛАН

1937–2008.
1935–2016.
Чуваћемо успомену на њих док смо живи.
Породица
(22/266136)

Помен мами и тати

ТАСИЋ

ТРАЈАНКИ
ОМОРЈАН
ТАНИ

НЕНАД
КЕНДЕРЕШКИ

Њени најмилији

Нешо, чувај нам Лулу, а
ми ћемо чувати Вас од
заборава.
Породице ЧОЛАКОВИЋ
и ДИМИТРИЈЕВИЋ

(21/266135)

(6/266091)

ВЕРИЦА
ОСТОЈИЋ

РАДОЈЕ
ВРАНИЋ РАША

Породица

Помен дају
твоји најмилији

1949–2000.
Рашо, време пролази,
али ми те никад не заборављамо. У нашим си
срцима.
Твоја породица

(11/266106)

(12/266107)

(17/266121)

МИЛАН КАТИЋ
1933–2018.

ЈАВОРКА

СТАНКО

20 година
25 година
Успомене нам не дају да вас заборавимо.
Ћерке ЈАГОДА и СМИЉА с породицама
(67/266264)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ
Добили ћерку
22. августа: Искру – Милица Радић Матејић и Синиша Матејић; 24. августа: Дуњу – Ева Мелиш и Ненад Дувњак; 25. августа: Тару – Маријана и
Милош Бркић; 26. августа: Ирину – Горана Гостовић и Горан Божић; 27.
августа: Анђелију – Маријана и Бојан Момчиловић; 28. августа: Тару –
Наташа Балинт; 30. августа: Сару – Марија и Божа Стојиљковић, Нађу –
Тања и Здравко Урошев; 31. августа: Павлину – Ана Луцова и Павел Луц,
Исидору – Јасмина Познан Дејанов и Милош Познан; 1. септембра: Марију – Александра и Александар Вељков; 3. септембра: Анђелу – Ивана Милунов и Дарко Зорић, Сташу – Драгана и Стеван Равин.

25. августа: Стевана – Јелена Гојак и Саша Белуц; 28. августа: Алексу –
Слађана и Момир Ковачевић; 29. августа: Алексу – Ања и Никола Крајњан, Давида – Далиборка и Слободан Одор; 30. августа: Андреја – Маја и
Дарко Величковић; 1. септембра: Михајла – Бранка и Жељко Петровић; 2.
септембра: Леонида – Далила и Милан Ковачевић; 4. септембра: Вукана
– Александра и Сава Мандрешевић, Марка – Сандра и Горан Николајев.

ВЕНЧАНИ
30. августа: Тања Стојановска и Југослав Јованов; 7. септембра: Ивана
Ђорђевић и Вања Милићевић; 8. септембра: Ивана Петровић и Срђан Вукојевић, Синди Спасић и Бела Ленђел, Татјана Стојменовић и Дејан Штрбац,
Ања Рајчић и Душан Нешковић, Тамара Јовчевски и Далибор Томевски.

УМРЛИ
29. августа: Милан Корба (1933); 30. августа: Ђорђе Стошић (1954), Јасмина Краљевић (1942), Милош Јочић (1951), Благоје Петрески (1940), Горан Станишић (1969); 31. августа: Доста Комарица (1942), Вукосава Ковић (1930), Милица Чојлаковски (1943); 1. септембра: Маруиц Жалац
(1945), Персида Иванов (1934); 2. септембра: Томислав Ђоровић (1939),
Дивка Степановић (1948), Ђуро Трнинић (1956), Снежана Циврић Марков
(1965), Драган Гајић (1947), Стојна Кузмановски (1939), Петар Вучетић
(1950); 3. септембра: Марија Ловрић (1936), Нада Ракиџић (1960), Анка
Међед (1939), Марија Паланчанин (1932), Радојка Милић (1939), Милорад
Спасевски (1954); 4. септембра: Пава Јефтић (1934); 5. септембра: Зузана Павела (1956), Вера Кирхрот (1932), Божидар Маљковић (1948), Никола Кашикић (1936), Љубиша Пејчиновић (1953), Милева Штулић (1931),
Слободан Танкосић (1930); 6. септембра: Младен Мерћа (1935).
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(23. 9 – 22. 10)

фликтне ситуације на послу. Не
тражите правду у овом тренутку,
јер сте превише узбуђени и несмотрени, па ће вам битне ствари промаћи. Затворите се у кућу,
нисте баш најбоље друштво.

Ово је тренутак када одлучујете
о својој будућности. Много лепих
догађања, позитивне енергије,
финансијских добитака и додатног посла. Немојте планирати
дужа путовања. Складни партнерски односи могу се протрести
сценама љубоморе.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Прави је тренутак да се позабавите питањима у вези с вашим
стамбеним простором. Немојте
штедети, решавајте проблем у
старту. Мање неслагање с партнером неће много пореметити
ваше планове. Увуците му се под
кожу.

Трошите се превише на људе
који заправо и нису битни, а могу вас увући у неке интерне
сплетке и направити вас предметом трача. Уздајте се у себе. Око
вас све врца од страсти. Зарада
је константна и биће боља, само
још мало стрпљења.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Све снаге сте уложили у то да се
домогнете боље функције, али
ако сте рођени у првој декади,
морате бити опрезни. Решићете
неке правне заврзламе и пре но
што се надате. Партнерски односи су стабилни.

Ако вам се укаже прилика да путујете, обавезно то урадите. Период је повољан за веће финансијске приливе и решавање нечега што вас дуго мучи. Отворен
и искрен разговор решиће све
ваше дилеме и – ето љубави.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пустите срце да вас води, шта

Финансије се поправљају брже

год ко да каже. Немојте дозволити да вас туђе мисли воде. Будите упорни и истрајни и постићи
ћете све што сте замислили. Не
трошите оно што немате, пажљиво распоредите своје финансије.

него што сте очекивали. Мирно и
сталожено идете сигурним корацима напред ка свом зацртаном
циљу. Ако су односи захладнели,
овај период је повољан да отворите своје срце и планирате заједничку будућност.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)
Притиснути сте страховима,
али звезде говоре да се ситуација полако окреће у вашу корист.
Очекујте и додатне приходе. Не
желите да се везујете или обавезујете, али особа до које вам је
стало вредна је тога да јој поклоните своје срце.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

Слогови: ВЕР, КА, КА, КА, КА, КА, ЛА, НА, РА, РА, ТИ, ТИ, ТИ, ТИ, У, У.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. наука о пловидби, 2. оркестарски увод у
оперу, 3. језеро у Јужној Америци, 4. староримски император (Марко Аурелије).
АКАДЕМИК Птиче које
полеће
САНУ

Морски
гребен

Предстоји вам новчани доби-

БИЋЕ
ГАДНА
МУЊА

так, али пажљиво га употребите.
Направите добар план и држите
га се. Заљубите се, пловите на
крилима маште, ослободите се
сумњи... Заборавите на расправе. Мучиће вас несаница, али
љубавна.

Други
вокал

Владарска
палата

Музичка
нота

Ушкопљено
мушко
говече
Чађ (мн.)

Основна
тарифа
(скр.)
Ознака
ауто-школе

Ознака за
темпо

Припадник
монголског
народа

Алкохолно
пиће

Стоти део
хектара

5

Стари град
у Месопотамији

Алатка
обућара

Мађарски
песник
(Ендре)

6

Вртлог у
реци
Греде,
диреци

овом периоду. Размислите које
новине треба да уведете како бисте побољшали посао. Стиже
много више новца него што очекујете. Страст, чежња и повратак
старе љубави. Али не може се
двапут у исту воду стати.

2

6

9

1

5

3

4
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„Чувар
мреже”
Азијски
народ

6

Корисник
стана
Хеленски
бог љубави
Град у
Мароку

Горњи слој
ваздуха
Млечна
жлезда
краве

(19. 2 – 20. 3)
Кућни буџет вам се поправља у

СУДОКУ

Приредба

КОМПОНУЈЕ
ОЗБИЉНУ
МУЗИКУ

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Губитке које сте имали током
последњих месеци почећете полако да решавате. Ви сте соло
играч, па размишљајте о сопственом бизнису. Комуникација
вам је добра. Можете срести особу која ће вас заинтригирати и
коју ћете пожелети да освојите.

АНАГРАМ

4

Ован
Пробајте да избегнете кон-

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ

1

Петак, 14. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

Пустиња у
Индији

Иста слова
Јело уз
пиће

Гесло

Грана
математике

2
9

Друго
презиме
Лењина

Ознака за
тону
Катарина
одмила

3

5

8

2

9

5
8

5

4

2

2

8

4

7

3

7

8

ЛИЧНОСТ
СА СЛИКЕ

Узвик
(гле!)

Празник
пред Божић

Моралиста

РЕШЕЊА – Укрштени слогови: наутика, увертира, Титикака, Каракала. Анаграм: Немања Дангубић. Судоку: 578932614, 294761583,
631584792, 815643279, 746295831, 923178465, 189456327,
352817946, 467329158. Скандинавка: представа, от, во, вир, л, голман, етар, ерос, Тар, рр, т, виша математика, Исидора Жебељан, милитаризација, ено, оци, етичар.

Јачање
утицаја
војске

29
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Петак, 14. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ГОДИНЕ РАДА СТОЈЕ ИЗА КЛУБА ЉУБИТЕЉА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ПАНЧЕВО

ВОЗ КОЈИ „САОБРАЋА” КА НЕКИМ ЛЕПИМ ВРЕМЕНИМА
Ових дана, тачније 15. септембра, пре 134 године отишла је
прва српска композиција пругом из Београда за Ниш. Тај
дан се слави као Дан железница Србије, а поред осталих обележава га и Клуб љубитеља железнице Панчево.
Та организација је годинама
препознатљива по својим активностима у граду (и шире), а
с тим у вези свакако је најупечатљивија сада већ надалеко
чувена композиција на обали
Тамиша (у чијем другом вагону је и популарни кафић).
Недалеко одатле је и зграда
некадашње станице, у оквиру
које се налази и галерија, то
јест својеврсни музеј посвећен
возовима.
О свему томе већ готово три
деценије ревносно се стара поменуто удружење...
Клуб љубитеља железнице Панчево основан је априла 1990.
године. Тада се окупила група
ентузијаста с циљем да популаризује железницу, и то путем организовања изложби, презентација, промоција, помагања у снимању телевизијских
емисија, израда макета минијатурних железница...
У музеју смештеном у адаптираној просторији путничке
чекаонице у старој железничкој станици на обали Тамиша
(Мученичка улица 1), већ четврт века чува се историјско
наслеђе у виду књига, фотографија, железничких модела
и макета, која може бити по
потреби отворена стално, то
јест кад год неко пожели да је
обиђе, може с тим у вези контактирати с неким од чланова.

следње време, Нена Белана, Гилета из „Оргазма”, Цанета из
„Брејкерса”, чланова састава
„Неверне бебе”... Редовно нас
посећује и словеначки амбасадор, велики заљубљеник у возове. Све је већи број ђачких
екскурзија, а већ неколико година плодно сарађујемо и Туристичком организацијом Панчево, која нам често шаље заин-

Иницијатор, оснивач и председник Клуба је Јосип Вебер,
који се заљубио у железнице
још у својој трећој години, када га је деда одвео да види возове.
– Чланова имамо по целом
свету, и то преко сто. Оних редовно активних у Панчеву је
око двадесет, а Београђана је
још више. И с многим другим
заљубљеницима сарађујемо на
разне начине. Морам да нагласим и изузетно добру комуникацију с предузећем „Железнице Србије” – почиње причу овај
ентузијаста.
Чувена композиција
на Тамишу
Ретко ко није видео и био одушевљен композицијом (чине је
локомотива и два вагона) на
тамишкој обали коју је Клуб
љубитеља железнице поставио

Љубитељи железнице из Немачке, Аустрије
и Швајцарске у посети нашем граду

пре више од двадесет година,
као успомену на време када су
туда саобраћали возови.
– На нашу иницијативу, спасена је од резања поменута локомотива, произведена 1942.
године у Америци, која је на
наше пруге дошла четири године касније, а радни век завршила 1989. године на станици Панчево – Главна. Седам година ова лепотица је
стајала у ложионици и када су
појединци почели да черупају
њене делове, у последњем тренутку смо успели да је сачувамо, јер нам је, уз сагласност
Железничког музеја, додељена на бригу и коришћење. Први вагон, произведен у Немачкој двадесетих година прошлог
века, који се на овдашњим пруга ма по ја вио на кон Дру гог
светског рата као ратна репарација, поставили смо 1997.
године, да бисмо три године
касније донели и други. У периоду од 1998. до 2005. године тамо смо држали кафе-галерију, али смо с том делатношћу престали због нових намета, свесни да је то велика
обавеза. Две године касније
пронашли смо партнера, који
је закупио други вагон, уз обавезу да негује железничку традицију. У првом смо направили просторије Клуба односно
га ле ри ју „Зе ле ни воз”, ко ју
отварамо по потреби и обавезно за „Ноћ музеја” – наводи
Вебер.

Те ноћи су бројним посетиоцима широм отворена врата и
поменуте галерије Клуба љубитеља железнице, у којој постоји велики број експоната –
од униформи до фењера. Углавном оно што су доносили пензионисани железничари. Наравно, тамо је изложено и много разних књига, брошура, фотографија, као и неке ствари
које је „Железница” одбацила,
а вредни чланови Клуба их репарирали.
– Долазе нам организоване
групе, као и велики број познатих личности, попут, у по-

штина. Поред активности у бази, они редовно путују, и то
кад год је могуће – пругом,
подразумева се.
– Обишли смо више од пола
Европе и захваљујући томе што
од „Железница Србије” добијамо попуст као група. Рецимо, једна од последњих екскурзија возом био је одлазак у
Словенију, када смо, поред оста-

Чланови клубова из Панчева и Београда
тересоване за културну баштину нашег града – истиче председник Клуба.
Најбоље је пругом...
Ова организација по статуту
има чланове и симпатизере, о
чијем пријему одлучује скуп-

С НО ЛЕ ТОМ У „ПЛА ВОМ ВО ЗУ”
На тениском турниру „Србија
опен” одржаном 2009. године у Београду био је представљен и чувени Титов „Плави
воз”. Њиме су се током турнира возиле ВИП званице и
учесници турнира, а композиција је била отворена и за
друге заинтересоване.
Велики број посетилаца је тада видео чувену композицију, али је свакако најзанимљивији гост био победник тог турнира – Новак Ђоковић.
Интересантно је да је с њим управо Панчевац Јосип Вебер,
запослен у Медија центру српских железница, успео да контактира и да га позове да погледа легендарни воз. Новак је
без устручавања прихватио позив, пажљиво погледао композицију и знатижељно одслушао оно што му је Вебер причао.

лог, видели Железнички музеј
у Љубљани и бохињску пругу.
Често идемо и за Бар, а обилазимо и берзе у земљама региона. Редовно се окупљамо у београдском бифеу „Куглаш” –
сваке последње недеље у месецу од 10 до 12 сати, када се одвија размена. Наши чланови
из иностранства често нам донирају разне експонате. Напомене ради, у међувремену смо
на коришћење и бригу добили
још два расходована поштанска вагона – напомиње овај
Панчевац.
Поред тога, Клуб се бави и
издаваштвом, па је 2006. године објавио монографију „150
година железничког саобраћаја у Војводини”, а за следећу
годину је планирано и проширено издање те књиге. Следи и
завршетак реконструкције обеју галерија.
И напослетку, Вебер је цитирао речи једног бившег директора: „Железница је јединствени техничко-технолошки
систем, неупоредив с било којим другим”.
Ко је макар једанпут сео у
воз, зна да је то тако...

КАЧАРЕВЦИ НЕКАДА МАСОВНО ПУТОВАЛИ ВОЗОМ

Данас тек понеки путник и шкрипава рампа
Када је реч о овдашњим железницама, Качарево је вероватно једино панчевачко село које је до не баш тако давно било
предодређено за превоз пругом. Некада су стотине житеља тог места хрлиле у воз, како би се нај лак ше до ве зли
углавном до Београда, где су
радили или студирали. Године
су пролазиле, а железница је
губила примат над другим облицима транспорта.
Данас тек понеко чека на
станици аутентичној за Банат,
али прилично оронулој, на уласку у село. Постоје само три
поласка ка Панчеву односно
Овчи и исто толико у смеру
Зрењанина. Донедавно је воз
ишао до Вуковог споменика, а
сада до Београда мора да се
преседа.
А како кажу старији житељи
овог села, некада је била права
милина путовати пругом. Поласци за главни град су били
редовни, и то на сасвим пристојних 40 минута. Брже се
стизало из Качарева него из
Малог Мокрог Луга. Та линија
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смени, махом пре подне, када
има радника на станици. Додуше, постављен је и знак „Андрејин крст”, па возач мора да
заустави возило, без обзира на
то да ли је рампа спуштена
или није. Тиме су прописи испу ње ни, али мно ги ма је то
(не)спуштање рампе незгодно, јер пре свега они који туда
редовно пролазе неретко бивају збуњени. Притом, рампа
дуго уопште није ни радила,
јер је била и ломљена. А само
спуштање и дизање иде споро, уз неизбежну заглушујућу
шкрипу.
је повезивала много места од
Београда до Кикинде, а шинобус је увек био пун.
То је потрајало до осамдесетих година прошлог века, до
када је огроман број људи, првенствено радника и студената, из Качарева одлазио у престоницу. Има их и данас, али
су принуђени да се сналазе и
мењају више превоза.
Сада је за Качаревце можда
и највећа асоцијација на та
времена расклиматана рампа
на уласку у село из правца
Панчева. Малу забуну ствара
то што се поменута зарђала
ска ла ме ри ја спу шта са мо у

Зуб времена нагриза зграду станице

Старински механизам за покретање рампе

На сре ћу, ни је би ло озбиљ ни јих не зго да, али је, пре ма
ре чи ма оче ви да ца, би ло и
по ма ло на пе тих си ту а ци ја,
као када је један камион стао
на сред пру ге, јер му се ве ро ват но не што у том мо мен ту
по ква ри ло. И баш та да, за
два де се так се кун ди, на и шао
је воз. На сре ћу, ма ши но во ђа је на вре ме за ко чио и за у ста вио ком по зи ци ју на не ких пет-шест ме та ра од ка ми о на.

Једна од житељки Качарева која живи у непосредној близини
рампе је и Јелисава Петровић (82
године). Ова времешна али витална бакица каже да је бучна шкрипа рампе и точкова воза обавезно
пробуди малтене сваког јутра.
Но не би јој сметало да тај
карактеристичан звук чује чешће, као некада када је и сама
путовала у Београдски памучни комбинат на посао.
И није једина коју возови везују за младост...
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АДРЕНАЛИНСКЕ ЛЕТЊЕ АКТИВНОСТИ ПЕК-А „СОКО”

ПОГЛЕД СА ОБЛАКА И СПУШТАЊЕ У ВОДОПАДЕ
Сваког лета Планинарско-еколошки клуб „Соко” из Панчева
организује атрактивне планинарске акције.
То се првенствено односи
на пењање на бајковите високе планине у Црној Гори, као
и на узбудљиве проласке кроз
прелепе кањоне, а ту су и стални тренинзи на вештачкој стени у овдашњем парку Барутана.
Летња сезона за Планинарскоеколошки клуб „Соко” почела
је крајем јула, када је у трајању од пет дана организован,
може се рећи, традиционалан
одлазак у некадашњу јужну републику Савезне Републике Југославије, на импресивнa узвишења као што су Комови и
Хајла.
Обе планине прелазе висину од 2.400 метара, а нарочито
прва, уз Дурмитор и Проклетије, спада у најатрактивније у
окружењу.
У друштву с медведима
Према речима вође експедиције Бранислава Ровчанина, свакодневне кише и грмљавина,
које су готово месец дана непрестано трајале на поменутом
подручју, нису омеле одважне
Панчевце да крену на дуго планиран и веома узбудљив пут.

Он додаје да су врхови Комова сва та три дана били у
облацима, а током успона на
Љеворечки ком чланови ПЕК-а
„Соко” успели су да изађу на
висину од 2.250 метара, када
су због јаке кише и лоших услова прекинули акцију и оставили је за неку бољу прилику.
– Величанствени поглед на
тај бајковити масив, без облака,
уследио је буквално пред наш
полазак на другу планину – Хајлу. Комови су нам се „отворили” само мало, али сасвим довољно да нас све заслепе својом
блиставошћу. Иначе, Хајла се
издиже до 2.403 метра надморске висине и налази се изнад
Рожаја, а на путу ка њој пролази се и врело реке Ибар. Били
смо смештени у планинарском
дому на 2.000 метара, тако да
нам сам успон на Хајлу није
представљао велики проблем
иако нас је при спуштању и овде ухватила велика киша, али
смо ипак успели да изађемо на
врх. Да се ради о пределима нетакнуте природе, посебно говори чињеница да смо ујутру затекли испред дома свеже трагове медведа, а обе планине биле
су препуне боровница – прича
прекаљени планинар.
Треба истаћи да је у овој тури, поред њега, учествовало још

С врха Хајле
кује бројним мањим водопадима и изузетно је атрактиван будући да се на многим местима
може и купати у веома хладној, али беспрекорно чистој

планинској води. За пролазак
су потребни искуство и спретност, јер је камење изузетно клизаво, па на неколико места мора да се угази у воду до појаса, а

негде и преко главе – каже
члан ПЕК-а „Соко”.
Иначе, Црна река се улива
у Буковску, која заједно са Забавом чини један од најчистијих водотока Србије – Градац.
– Након бројних вежбања на
вештачкој стени у панчевачкој

Барутани и савладавања технике спуштања низ уже, уследила
је и провера стеченог знања у
природи, а идеално место за то
је поново био Маљен и водопад
Скакала, недалеко од центра
Дивчибара, на реци Манастирици. Ова локација је нарочита
атрактивна зими када се у потпуности заледи, али и током лета има много воде, па је спуштање низ његових двадесет пет
метара висине веома атрактивно и представља изванредан догађај – наводи овај Панчевац.
Поред наведених акција, „Соко” је реализовао редовне тренинге и демонстрације спортског пењања на поменутој вештачкој стени у парку Барутана,
где се чланови тог панчевачког клуба увелико припремају
за државно првенство, које ће
бити организовано 22. и 23.
септембра управо у Панчеву.
Током јесени планинарима
предстоје и бројне атрактивне
једнодневне и дводневне акције за децу и младе, као и за остале чланове и заинтересоване,
попут оних на Ртњу, Ваљевским
планинама, Старој планини, као
и на Увцу, када ће Панчевци
пружити подршку еколошкој
иницијативи против изградње
мини-хидроелектрана.

„Соколи” на Комовима
– Прва дестинација били су
Комови, који се налазе изнад
Андријевице и Колашина, а чувени су по својим карактеристичним врховима – Кучком,
Васојевићком и Љеворeчком
кому. Од њих застаје дах, јер
су сви висине преко 2.400 метара. Ноћили смо на 1.800 метара, на локалитету Штавна,
где су нам друштво у нетакнутој природи правили многобројни коњи који су мирно пасли на отвореном. Ове дивне
животиње нису у потпуности
дивље, али су све време напољу током лета, када их мештани пуштају и тек крајем септембра, почетком октобра, долазе по њих – истиче Ровчанин.

осморо људи: Милијана Перовић, Јелена Борковић, Оливера Стефанов, Драгана Маринковић, Иван Маринковић, Емил
Курај, Ђорђе Ђорђевић и Иван
Грујичић.
У моди је и пењање уз стену
По по врат ку из Цр не Го ре
ПЕК „Со ко” је ор га ни зо вао
две акције на подручју Маљена, недалеко од Дивчибара: савладавање најатрактивнијег дела те планине – кањона Црне реке, који великим делом мора да се пролази кроз воду, као и спуштање
ужетом низ водопад висине
преко 20 метара.
– Кањон Црне реке има изузетно велики пад, па се одли-

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

РИБЉЕ ПЉЕСКАВИЦЕ

Потреб но: 1,5 кг бе ле рибе,
је дан ве ћи кром пир, сре дина од пола ста рог хле ба,
један „фант” за ри бљу чор бу, два-три че на белог лу ка, ма ло со де би кар бо не,
со и би бер.
Припрема: Рибу очистити,
одстранити главу и пераја,
па је двапут ситно самлети.
Кромпир изрендати наситно
или такође самлети, па додати

рибу, хлеб, „фант”, соду бикарбону, со и бибер. Не претерујте са сољу, јер је „фант”
већ сам по се би слан. Ма су до бро уме си ти, па оста ви ти у фри жи де ру сат вре ме на.
На кон то га фор ми ра ти
пљескавице и пржити на врелом уљу. Сервирати уз прилог и салату по избору.
Пријатно!

Црна река

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

УЛОВЉЕН ПРАВИ КАПИТАЛАЦ НА ТАМИШУ

Товљено „шаранче”
упецано у дивљини
Доказ да у Тамишу плива крупна риба, јесте ловина коју је
овог лета, након подужег надмудривања, успео да из воде извуче Јабучанин Миодраг Николић. Овај шездесетосмогодишњи грађевинац у пензији је једног скорашњег предвечерја, у друштву пријатеља Чеде, на локацији поменутог банатског
водотока према Глогоњу познатој као Међа налетео на
правог дива.
У питању је шаран тежак
петнаест килограма, што је
за тамишке прилике прави
рекордер. Ова грдосија је
загризла мамац сачињен од
кукуруза и силиконске длаке, а борба је трајала преко
четрдесет пет минута. Рибетина се дуго опирала,
умрсила све друге најлоне,
па је пецарош из Јабуке морао да их прецвикује. Након
силног „љутог боја” „шаранче”
се једноставно изврнуло од изнемоглости, а када га је на једвите јаде некако убацио у чамац, прекаљени риболовац је
доживео неколико изненађења.
– Поред одушевљења тежином упецаног примерка од 15
килограма, с обзиром на то да
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сам досад хватао само оне до
10 килограма, када сам извукао на суво капиталца, којег је

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.

Шарпланинац
Доброћудни џин, стар око годину
дана, пронађен је недавно без микрочипа на новој Миси. Због његове
величине људи из насеља су се беспотребно уплашили и позвали градско прихватилиште да га збрине.
Овај шарпланинац још увек се
налази у поменутој установи и чека позив власника или некога ко
би га удомио. Воли да се мази и
четка, а биће обележен и вакцинисан.
Све друге информације могу се добити на телефон 352148.
Миодраг с ловином
специјалном дигиталном вагом измерио комшија Иван,
схватио сам да је у питању товљени шаран, што је права реткост видети у природи. Пошто
сам га распорио, испоставило
се да је пун икре, а ни то није
баш честа појава у ово доба године – истиче Николић, који
поседује чак две риболовачке
дозволе.
Напослетку, шаранче је претворено у укусне филее без грама масноће, који су након термичке обраде на тањирачи у
сласт поједени.

Баџа
Најбоље би било да овог весељака удоми неко ко већ има пса, јер мало је рећи
да обожава да се игра.
Негова прича креће пре неколико месеци када је био штене од два месеца – тада је удомљен, али убрзо и поново избачен, само зато што је био толико разигран и по читав дан
разносио ствари по дворишту, као уосталом и било који други малишан.
Баџа је још увек клинац у пубертету и само тражи љубав,
мало пажње и топли дом.
Контакт-телефон: 062/204-573.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У СТРЕЛИЧАРСТВУ

„ДИЗЕЛКА” ПРОШЛА И КРОЗ НОВИ САД

ПОТПУНА ДОМИНАЦИЈА ПАНЧЕВАЦА

Железничар и даље
на челу каравана
На реду је Цемент
Фудбалери Железничара предвођени шефом стручног штаба
Гораном Мрђом настављају да
одушевљавају навијаче. Популарна панчевачка „дизелка” је
у оквиру четвртог кола Српске
лиге група „Војводина” прошлог викенда гостовала у Новом Саду, где је одмерила снагу с једним од главних фаворита за пласман у виши ранг –
домаћим Кабелом.
После три почетна, узастопна тријумфа Бојан Трипковић
и његови саиграчи били су на
великом искушењу, али знали
су да се супротставе великом
фавориту. Нису се уплашили,
напротив, играли су мудро, чврсто, одговорно и веома храбро,
те су прескочили још једну тешку препреку у јесењем делу
шампионата, остали су непоражени, па су и даље на челу
српсколигашког каравана: Кабел–Железничар 1:1 (0:0).

А. Павловић, Симоновић, Чоловић, Трипковић, Ђ. Павловић, Станојковић и Радисављевић, а у другом полувремену су
прилику добили и Шалипуровић, Лукић и Спасковски.

СТАР ЧЕВ ЦИ ВО ДЕ ТР КУ
Настављено је такмичење и у Првој јужнобанатској лиги.
Фудбалери Борца из Старчева су на свом терену победили
Слогу са 2:0, па се сада налазе на првом месту на табели.
Јединство је у Качареву савладало Полет са 7:0, а Југославија је у Јабуци победила Црвену звезду с 1:0. Стрела је
у Иванову тријумфовала над Војводином из Црепаје с 5:1.
Следећег викенда Југославија гостује у Избишту, Борац у
Дебељачи, а Стрела у Гребенцу. Локални дерби ће бити одигран у Банатском Новом Селу, где ће се састати Слога и
качаревачко Јединство.
Иако је имао много кадровских проблема пред овај сусрет,
јер није могао да рачуна на чак
петорицу стандардних првотимаца, Горан Мрђа је добро „измешао карте”, па је на терен послао екипу у саставу: Николовски, Аничић, Сарајлин, Целин,

Иако је домаћин имао теренску иницијативу, момци који
бране боје Железничара знали
су како да му се одупру. Играли су чврсто и смирено у одбрани, а своју шансу су тражили у брзим контранападима. У
првом полувремену није било

голова, а прави фудбалски рат
настављен је и после одмора.
Ипак, у 74. минуту Кабел је
успео да погоди мрежу голмана Илије Николовског, али ни
вођство домаћина није пореметило ритам „дизелке”. Момци у белим дресовима вребали
су своју шансу, а дочекали су
је у самом финишу утакмице,
када је „џокер” тренера Мрђе
Слободан Спасковски изједначио на 1:1 и тако свом тиму
донео вредан бод, а саиграчима и многобројним навијачима на трибини велику радост.
– Кабел је сигурно најбоља
екипа с којом смо се сусрели у
досадашњем делу првенства.
Иако смо били некомплетни,
веровали смо да можемо да
останемо непоражени и успели смо у својим намерама. Зато честитам мојим момцима.
Били смо изванредни у одбрани, а што је најважније, искористили смо прилику која нам
се указала, када домаћин више није имао времена да реагује. Идемо даље, следи нам
дуел с Цементом. Беочинци ће

доћи с намером да се бране, то
је сигурно, па нећемо имати
лак задатак. Зато позивам навијаче да дођу у што већем броју и да нас подрже у још једном важном дуелу – рекао је у
телефонском разговору тренер
Железничара Горан Мрђа.
Дакле, у недељу, 16. септембра, „дизелка” на СЦ-у „Младост” дочекује Цемент. Утакмица почиње у 16 сати.
Фудбалери Младости из Омољице, који се надмећу у Војвођанској лиги група „Исток”,
остали су непоражени и после
четвртог кола.
Момци које предводи тренер
Бранко Ђокић прошлог викенда су гостовали у Кикинди, где
су са истоименим домаћим тимом играли нерешено 1:1. Гол
за Омољчане постигао је Гиговић у 44. минуту, а треба рећи
да су домаћини изједначили у
последњим тренуцима петоминутне надокнаде времена.
У не де љу, 16. сеп тем бра,
Младост у Омољици дочекује
Крајину. Утакмица почиње у
16 сати.

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ВЕСЛАЊУ

СТАНОЈЕВИЋ МЕЂУ НАЈБОЉИМА
Члан ВК-а Тамиш и дугогодишњи репрезентативац Србије
у веслању Милош Станојевић
отпутовао је с националним
тимом наше земље на Светско
првенство, које се одржава од
9. до 16. септембра у бугарском граду Пловдиву.
Милош је на свим тестирањима и наступима током ове
сезоне испунио критеријуме за
одлазак на планетарну смотру
веслача, свакако најважније
овогодишње такмичење. Он ће
се надметати у скифу за лаке
веслаче.
– На Европском првенству
за сениоре у Глазгову Мачковић, Пивач, Филиповић и ја
покушали смо у тешком четверцу, али нисмо успели да
постигнемо резултат који смо
имали на тренинзима. У Пловдиву ће наступити двадесет

чамаца у мојој ди сци пли ни,
што је мно го ма ње не го што
сам оче ки вао и што је био
слу чај на не ким прет ход ним
пла не тар ним шам пи о на ти ма. Ме ђу њи ма су и дво ји ца

веслача који су обележили по
два велика такмичења у овој
години – Немац Озборн, победник светских купова у Београду и Линцу, и Швајцарац
Шмид, освајач злата на Свет-

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

КЛИНЦИ НИЖУ ТРОФЕЈЕ
Степановићево је прошлог викенда било домаћин Првенства
Војводине у џуду, на коме су
наши мали суграђани постигли запажене резултате.
У конкуренцији полетараца
златне медаље су освојили Никола Митић (Динамо) и Андреа Ђаковић (Јединство), сре-

Страну припремио

Александар
Живковић

бром су се окитили Огњен Јаћимовски (Јединство) и Милена Секуловић (ЏК Динамо),
а бронзе су заслужили: Петар
Новаковић, Марија Пеневски
(обоје из Јединства), Никола
Долинга, Стефан Рабреновић
и Урош Ђуришић (сви из Динама).
На Првенству Војводине за
млађе пионире сребрне медаље су освојили: Никола Мирковић, Алекса Ђуровић, Матеја Зубовић, Милош Стојановић и Милица Секуловић

(сви из Динама). Бронзама су
се окитили Вук Вељковић
(Панчево), Немања Нишић
(Јединство), Ђорђе Јакимовски (Динамо) и Нина Албијанић (Панчево).
У исто време у Сегедину је
одржано прво коло регионалне Евролиге за кадете.
Џудисткиња качаревачког Јединства Андријана Кртенић
освојила је највреднији трофеј,
а Владимир Богдановски из
ЏК-а Динамо окитио се сребрном медаљом.

ском купу у Луцерну и Европском првенству у Глазгову, на
којима, додуше, Озборн није
учествовао. После паузе весла ће и сјај ни Аме ри ка нац
Кембел. У сваком случају, конкуренција ће бити на највишем нивоу, а ја ћу се потрудити да идем из трке у трку и
да у свакој будем на висини
задатка – рекао је Милош Станојевић, који је свој највећи
успех постигао на Светском
првенству у Француској 2015.
године, када је освојио бронзану медаљу.
Ипак, после квалификационих трка, у директној борби са
освајачима светских медаља
Петром Галамбошем и Перијем Хамишем, у уторак, 11. септембра, Милош је веслао у Ц-финалу за борбу од тринаестог до осамнаестог места.

Под покровитељством Стреличарског савеза Србије, а у
организацији клуба БСК, 9.
септембра је одржано државно првенство, на коме је СК
Панчево наступио са двадесет такмичара у скоро свим
стиловима и категоријама.
Шампиони Србије у сениорској конкуренцији постали
су Стефан Жикић и Марија
Љубинковић, који су се надметали у гађању компаунд
стилом. У категорији кадета
у гађању олимпијским луком
тријумфовали су Ана Велимиров и Јован Шпехар, а најсјајнија одличја освојили су
и млађи пионири Ива Јакоб
и Лазар Андреев. Марија Љубинковић и Данило Миоковић били су најбољи у категорији микс-тим, а шампионском титулом се окитила и

и кадетска екипа, а гађали су
Јован Шпехар, Урош Јакоб и
Стефан Кљајић.
Аурел Доброј је освојио сребро у конкуренцији ветерана
у гађању компаунд стилом, а
вицешампионску титулу заслужила је и сениорска екипа из нашег града у гађању
олимпијским луком. Тим су
чинили Дејан Форго, Предраг
Бекић и Дејан Јакоб.
Милован Вујић је био трећи у
надметању ветерана који су гађали олимпијским луком, а Данило Миоковић међу сениорима коју су гађали компаунд стилом. Бронзом су се окитили и
кадет Стефан Кљајић, као и Јелена Балаћ и Дејан Форго у категорији микс-тим за сениоре у
гађању олимпијским луком.
Стреличари из нашег града су тако потврдили своју

екипа ветерана коју су чинили Милован Вујић, Драган Брзаковић и Ивица Шпехар. Највреднији трофеј заслужила је

доминацију, па су још једном показали због чега заузимају сам врх овог спорта у
Србији.

ПРВИ РОЂЕНДАН АК-а ПАНОНИЈА

ГОДИНА ВЕЛИКИХ УСПЕХА
Атлетски клуб Панонија прославио је први рођендан у
среду, 5. септембра, а тог дана је у сали Спортског савеза
Панчево одржана и редовна
скупштина клуба, којој су присуствовала 43 члана.
Пред сед ник клу ба Са ша
Стојиловић са задовољством
је констатовао да су атлетичари Паноније у првој години постојања клуба освојили

најављено је да ће АК Панонија бити организатор екипног и појединачног Првенства Србије у кросу, што је
први пут да је Атлетски савез
Србије ту част доделио једном панчевачком клубу.
У нашем граду ће тако, 27.
октобра, наступити сви који
желе пласман на Балканско
и Европско првенство, попут
Амеле Терзић, Елзана Бибића

68 медаља на првенствима
Србије и Војводине, кросевима и уличним тркама. У
протеклих 365 дана такмичари овог клуба су, иако без
ика кве фи нан сиј ске по др шке, имали и четири наступа ван граница наше земље,
и то на митинзима у Словенији, Мађарској, Хрватској
и БиХ, где су такође освајали одличја.
Усвојен је план и програм
рада за наредни период, а као
највећи догађај ове године

и осталих домаћих атлетичара. Очекује се посета од
преко 800 такмичара из целе Србије.
На крају је спортски директор клуба Нандор Балог
доделио захвалнице и плакете пријатељима АК Паноније, а потом су проглашени нају спе шни ји атле ти ча ри тог
клуба. То су: Ана Драгојевић
(25 медаља), Хана Јарамаз
(10), Катарина Њари (седам),
Анђела Кићовић (две) и Дамјан Чикић (11 медаља).

ШАХОВСКИ КУТАК
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје сезона 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 бр. 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
21. септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Плаво
Кад си у води, важно је да држиш главу изнад њене површине.
Мораш, јер без ваздуха не можеш дуго.
И неке друге ствари које одузимају дах траже од тебе да га повратиш.
Да удахнеш.
То се односи и на погледе упућене ка облацима.
И на позадину, на плаво.

Црвена
Поздрав са Тасоса од Маргићана!
Петар Видановић, Книћанинова 30, Панчево

Гранд кањон под мојим ногама – поздрав из Аризоне!
Јелена Дамњановић, Краља Милана Обреновића 3/39,
Панчево

Петре, Јелена, Зоране, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Ватра.
Тепих за славне.
Знак за заустављање.
На семафору и на стоп-светлима.
Грло, кад си под ватром.
Лице, кад си под ватром.
То је због боје крви.
Црвено уме да буде и лепо цвеће.

Гужва
Јастук гужва онај што је сам.
А не би хтео да је тако.
А ко може да ти помогне да се то промени?
Нико.
Како нам је – одређујемо сами.
Самопомоћ.
Гужва у глави или у твом друштву – бирај.

Димитрије ужива на Евији и поздравља екипу „Панчевца”.
Зоран Милошевић, Милоша Обреновића 55/17, Панчево

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Јована Недељков,
гимназијалка:
– Планирам да учим
пошто је почела школска година. Поред тога, покушаћу и да
изађем с друштвом и
да се проведем.

Марија
Антонијевић,
гимназијалка:

Филип
Глигоријевић,
гимназијалац:

– Наредних дана ћу
учити и вратићу се
тренинзима каратеа.

– У петак ћу изаћи,
а у суботу ћу ићи да
докупим још неке
књиге за школу.
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