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Село
И Омољчани на

АУТОРИ ИЗ ЦЕЛОГ СВЕТА ОДАЈУ ПОЧАСТ „ЛИНИЈИ” И ОСВАЛДУ КАВАНДОЛИЈУ

НАЈВЕЋА СТРИП-ИЗЛОЖБА У СРБИЈИ
Гост Серђо Кавандоли
Богат пратећи програм
Сви се сећају цртаног филма који је
нарочито био популаран осамдесетих, а у којем човечуљак налик на
линију наилази на препреке, стално
гунђајући, док му цртач омогућава да
их превазиђе. Управо ће изложбом
на којој ће учествовати више од сто
аутора из целог света бити обележена
десетогодишњица од смрти аутора
анимираног серијала „La Linea” или
„Линија” Освалда Кавандолија.
У оквиру предстојећег фестивала
„Нова” биће одржана највећа стрип-изложба ове године у Србији, под
називом „Живео Кавандоли! – Ход по
бесконачној линији”, која ће свечано
бити отворена 3. октобра у 19 сати у
биоскопу „Војводина” у Панчеву.
У част Освалда Кавандолија,
МУСИЛ – Фондација музеја индустрије и рада из града Бреше, заједно са
удружењем „КомуникАрт” и Италијанским институтом за културу у Београду, угостиће на отварању изложбе и
Серђа Кавандолија (Освалдовог сина),
Пјера Тонина, настављача Кавандолијевог рада и најпознатијег аниматора у
Италији данас, као и Фусако Јусаки,
познату јапанску стрип-цртачицу.
Гостима ће се придружити и домаћи
стрип-аутори који су стварали у част

овог великог уметника, и то: Александар Зограф (уједно и селектор домаћег
програма), Wostok, Драгана Купрешанин, Борис Станић, Ана Петровић,
Дарко Дацовић, Милан Симић, Марко
Малк и Никола Витковић.
Иако се овај цртани филм не приказује већ годинама, они који су имали прилику да га гледају, сигурно га
нису заборавили, а о овом феномену
говорио је и Александар Зограф, који
је овогодишњи селектор домаћег
програма фестивала „Нова”.
Како је Зограф рекао, Линија је
прзница, ирационалан, ни у чему
баш не околиши – као такав, лако се
кандидује за балканског хероја.
Поред тога, ова анимирана креација

је доказ да се снажни ефекти могу
постићи и минималним средствима
– сва магија овог лика проистиче из
његове једноставности, из просте
линије, оживљене цртачевом маштовитошћу. Он је истакао да је изложба
„Живео Кавандоли!” начин да се
посвета Кавандолијевом генијалном
остварењу настави и у Србији.
У оквиру представљања лика и
дела Освалда Кавандолија биће одржан и богат пратећи програм. Једно
занимљиво предавање посетиоци
фестивала „Нова” имаће прилику да
чују у уторак, 10. октобра, од Адама
Црнобрње, археолога, који је на
локалитету Црквине код Стублина (у
близини Обреновца) пронашао фигу-

рине винчанске културе које по својим карактеристикама, по сведеном
облику и упрошћеним контурама
необично подсећају на лик који је
смислио Кавандоли.
О животу и раду свог оца и његовој
богатој заоставштини, дан након
отварања изложбе, говориће Серђо
Кавандоли. У томе ће му помоћи Пјеро Тонин, стрип-цртач и аниматор
млађе генерације италијанских
стрип-аутора, кога критика сматра
једним од најпознатијих настављача
Кавандолијевог рада. Разговор о
Кавандолију и презентација МУСИЛ-а
са Серђом Кавандолијем и Пјером
Тонином биће одржани у биоскопу
„Војводина”, од 19 сати, док ће серијал предавања „La Linea и маркетинг:
Како оживети неживо”, који је осмислио Лазар Џамић, бити приређен 12.
октобра, од 10 сати, у просторијама
компанијe „Wireless Media”. Заинтересовани ће моћи да чују излагања
маркетиншких стручњака Борислава
Миљановића, Славимира Стојановића Футра, Славољуба Станковића,
глумца Драгољуба Љубичића Мићка
и „Нордеус тима”.
„La Linea” је неодвојива од свог
аутора Освалда Кавандолија, аниматора и стрип-цртача који је обележио
италијанску историју индустријског
дизајна и графике, масовних комуникација, као и италијанску колективну свест.
Кавандоли је створио „Линију” у
форми стрипа 1969. године, у
рекламне сврхе, за италијанског произвођача беле технике. Међутим, „La
Linea” се ускоро сели на мале екране
и постаје популарна широм света,
„ходајући” кроз преко двеста педесет
епизода.
Изложба се организује у оквиру
стрип-сегмента фестивала „Нова 2017”,
уз покровитељство „Ерсте банке”.
М. Марић Величковић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

И, ето, пре неколико дана неки од нас (са Содаре и из околине) вратили су се у „младост”. Прецизније, у лето (тачније пролеће) господње
деведесет девето. И то уз помоћ неке тамо зарђале „времепловне”
машине... На то како смо се ратнички и „победнички” осећали пре
осамнаестак година, подсетила нас је мала јутарња музика или у преводу – лудачко завијање становите сирене. Па још у зору, браћо мила,
кад јој ни најмање време није! А добро знамо да су браћа „натовци”
(коректно од њих) грували само ноћу...
Још је, на сву ту муку, „магла паднала” и уредно посивила наше иначе ружичаствено небо.
И тако, док је сирена завијала испрекидано (у амплитудама) и сабласно, у главама само зебња и магловите слутње...
Неки су убрзо покушали да их развеју, па су консултовали „истраживачке” локалне електронске медије. Они су, наравно, „пинкоузорно” бистрили (пре)високу политику и за наше добро ћутали о свему
што нас тишти. Потом је претрнули народ у временској изнудици навалио као у трансу да призива нешто што се одазива на Центар за обавештавање или томе слично. Али, авај, они бејаху недоступни. Можда и
презаузети?! Баш као пре осамнаест лета...
А појединци који се у те запаљиве теме некако и разабиру, разлучише како је тог понедељног праскозорја праснула хемијска опасност. И
штa им је једино преостало да „чинодејствују”, него да почну да се
опраштају са собом, предсобљем и остатком куће, стана или клупе у
паркићу (како је већ коме запало у погледу некретнина).
Но, на срећу, уследио је престанак опасности, иако се не зна да ли је
посреди био квар (или нека кварна радња).
Било како било, ни овог пута не потровасмо се убиствено претећим
амонијаком и његовим хемијским блиским и даљим рођацима. Одговор се по свој прилици крио у – зарђалој сирени!? Изаканој и запуштеној (?!) машинерији која је од некоришћења самоиницијативно просвирала. А од ње и наши мучени мозгови...
Све у свему, ствари у нашој вароши убрзо су се слегле и вратиле у реалност. Јербо, шта је за нас сирена више/мање?! Једна узбуна горе-доле...
Ионако нас сваки дан узбуњују због свачега и ничега. Трују нам
мозгове разним токсичним информацијама ништа мање злослутних и
разорних ефеката од неких тамо амонијака. У неку руку и горих, јер у
вези с тим хемичним тварима бар можемо да претпоставимо какве
нам последице следују. Док код ових информативних „експлозивних
направа” сам бог зна која све лудила продиру у наше нервне суставе,
годинама разаране разним напалм-вестима.
А то нам се догађа свакодневно. Па, ако није државни удар, онда је у
најави неки атентат или тешка елементарна непогода. Или нам се спрема неки смак света. Или нам свак смета...
Ево, примера ради, неки дан прође још једна геј парада. Или две?!
Не може нормалан (стрејт) човек да их се наброји, а некада...
И нико (не рачунајући шачицу „двери”) није се узбудио, а камоли узјогунио. Ма, ни дрцнуо... Како то одједном истополни љубавници готово
ником не сметају?! Где се дедоше сви они навијачи и други саборци против порока, а све у име породичног „правоживленија”. Нестали нетрагом?!
Сто одсто, јер у њихов ментални преображај ни муфлони не верују...
А можда су баш ти типуси она младеж што ничице напушта ово дивно место за живот? Сигурно их од силне хармоније и благостања уби
досада, па су вероватно решили да потраже фајтерска узбуђења код
англосаксонских варвара или још суровијих викинга. Мора да је тако,
јер не би они нипошто дозволили хомићима да некажњено марширају
кроз Београд, већ би, у име породичних вредности, а противно порочним изопаченостима, ако треба, жртвовали пола свог вољеног града и
с тугом на лицу и болним грчем у срцу лупали стакла престоничких
бутика и продавница.
Премда има и оних који чврсто верују да су и те побуне само неке у низу
лажних узбуна?! Али, ма дајте, ко би још поверовао у те провокације?!

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Лажне узбуне

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Понос, сузе,
злато...
Утисци се полако слежу. Наша
кошаркашка репрезентација имала је
још један неуспели поход на златну
медаљу, али тврдња остаје – ова генерација Србије направила је фантастичан резултат! Чак и изнад очекивања. И зато наша земља мора да буде
захвална што има такве борце...
Да, баш тог Богдана, који потпише
вишемилионски уговор са „Сакраментом”, а расплаче се због пораза у

финалу, али и све остале момке који
су оставили срце на терену хале
„Синан Ерден” у Истанбулу. Камо
лепе среће да је Србија и у другим
областима актуелни светски, европски и олимпијски вицешампион....
Мачвана и његове другове испратили смо на Европско првенство са
сумњом, титула је и пре почетка шампионата „додељивана” Шпанцима,
нашима нису даване велике шансе...
А шта смо добили? Још једно финале и још једно одличје!
Велики Сале Национале свима је
одржао још једну лекцију патриотизма, психологије, позитивности, храбрости, заједништва... Иако су му овог
пута тим „скројиле” повреде и откази играча, он је као и увек – стиснуо
песнице и с тимом који је имао на
располагању, најбољим тимом Србије у том тренутку, направио још један
резултат вредан дивљења.
Још једном се показало колико је
значајно присуство великог аса на
клупи и колико играчима то значи.
Уосталом, један је Александар Ђорђевић – рођени победник.
И није више важно ко се од момака одазвао позиву селектора, ко је био
повређен, због чега су делиоци
(не)правде имали другачије аршине
у финалу, зашто је ФИБА у завршницу Првенства Старог континента
послала судију из Бразила... Једно је
сигурно – доћи ће и то злато, слушаће се наша химна на великим кошаркашким такмичењима, а гарант за то
су управо сузе момака после финала
од Словеније. Сузе које показују колико им је стало да га освоје...
На крају, „змајчекима” – капа доле.
Одиграли су феноменалан турнир,
без пораза, и заслужено су стигли до
највећег успеха у својој кошаркашкој

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Живот.
Пруга на Караули, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

историји. Наше некадашње комшије
до европског трона је предводио
феноменални кошаркаш „Мајамија”,
Словенац Горан Драгић. Да, Словенац, који се после великог тријумфа
захвалио својој земљи...
Поштено, баш као што је недавно
рвач Давор Штефанек донео светску
титулу Србији, или када мотоциклиста
Габор Сагмајстер поносно носи нашу
заставу на релијима широм света.
Ако љубитељи кошарке у Србији
тугују због изгубљеног злата, то не
важи и за Панчевце, тачније за Брестовчане.
Наиме, највреднији трофеј с
Првенства Европе у кошарци освојио
је човек који је 17. децембра 1971.
године рођен у Банатском Брестовцу.
Да, реч је о селектору Словеније –
Игору Кокошкову.
Кошаркашку каријеру је завршио
веома брзо због повреде, али је већ
са 24 године био најмлађи тренер у
Југославији. Тада је предводио ОКК
„Београд”. У Србији је тренирао неколико београдских клубова, а био је и
тренер млађих категорија у југословенској репрезентацији, као и помоћни тренер репрезентације СЦГ на
Олимпијским играма у Атини 2004.
године и на Европском шампионату
годину дана касније.
Помоћни тренер „Лос Анђелес Клиперса” постао је 2000. године и био је
први странац на том месту у историји
НБА лиге. Већ 2003. Игор је био део
тима Лерија Бруна у „Детроит Пистонсима”, а од 2008. до 2015. године био
је селектор Грузије. У јуну 2008. је
постао помоћни тренер „Финикса”, а
у сезони 2013/14. радио је као помоћни тренер у „Кливленду”.
Банатски Брестовац може да буде
поносан. Свака част!
А. Ж.

Хектор Берлиоз

ВРЕМЕ ЈЕ ВЕЛИКИ УЧИТЕЉ, КАЖЕ СЕ.
НЕСРЕЋА ЈЕ САМО У ТОМЕ ШТО ОНО УБИЈА СВОЈЕ УЧЕНИКЕ.
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НАСТАВЉЕНО НАДМЕТАЊЕ У СЕХА ЛИГИ

СНАЖАН ОТПОР БЕЛОРУСИМА
И поред пораза,
евидентан напредак
у игри рукометаша
„Динама”
У четвртом колу регионалне
СЕХА лиге, које је било на програму у уторак, 19. септембра,
рукометаши „Динама” изгубили су у белоруском граду Бресту од домаћег „Мешкова” са
29:26 (17:14).
Иако је домаћин играо без
неколико стандардних првотимаца, јер је тренер Сергеј Бебешко желео да их одмори после
победе у Лиги шампиона, рукометаши из нашега града приказали су најбољу игру у досадашњем току такмичења. Ипак,
искусни домаћин, предвођен
Петром Ђорђићем, није дозволио изненађење.

Панчевци су играли у саставу:
Жујовић (један гол), Пилиповић
(четири), Буњевчевић (три), Сто-

ПАН ЧЕВ КЕ С „МИНА КВОМ”
У суботу, 23. септембра, стартује нова трка за бодове у
Супер Б лиги за рукометашице.
Светлана Ничевски и њене саиграчице у Хали спортова
на Стрелишту дочекују „Минакву”, а сусрет почиње у 17.30.
Девојке које предводи тренер Марко Крстић у нови шампионат улазе прилично ослабљене, али и са жељом да многим фаворитима помрсе рачуне.

јановић (четири), Сл. Димитрић,
Јелић (један), Мирковић (један),
Јовановић, Петровић (једна одбрана), Јандрић, Дистол (један),
Баруџић, Ст. Димитрић, Радовановић (10 одбрана), Бандука (пет)
и Шапоњић (шест голова).
Да су наши суграђани у далеком Бресту оставили сјајан
утисак, најбоље показују похвале које су на конференцији за
новинаре после меча добили од
чланова Бреста, нашег сународника Петра Ђорђића и тренера Сергеја Бебешка.

– Дали смо оно најбоље што
имамо у овом тренутку, радује
ме што је више играча постизало голове и што је уочљив
напредак у игри – истакао је
тренер нашег тима Иван Петковић после дуела у Белорусији.
Рукометаши „Динама” сада
ће имати мало времена да предахну, јер их наредни меч у
СЕХА лиги очекује тек почетком октобра. Тада ће путовати
у словачки град Прешов, на
мегдан с „Татраном”.
А. Живковић

ПОЧИЊЕ ПЕТНАЕСТИ „ETHNO.COM”

Традиционална музика из Србије и Македоније
Најдуговечнији музички фестивал који се бави промоцијом
етно и world music звука региона и Србије, „Ethno.com”, биће
одржан наредног викенда, 22.
и 23. септембра, у организацији Културног центра Панчева.
Ове године ће наступити четири састава из наше земље и
Македоније.
Тим поводом је одржана
конференција за медије, на
којој су говорили уметнички
директор фестивала Филип
Крумес и уредник музичког
програма Културног центра
Бобан Танасијевић. Они су се
овом приликом сложили да,
иако су финансије остале исте
као годинама уназад, фестивал
ипак успева да одржи континуитет.
– Волео бих да „Ethno.com”
задржи ову линију, али да
можда у неком моменту направимо фестивал који ће имати

регионални значај. Када конципирам програм, увек се водим
идејом да је јако важно да видимо шта је то битно првенствено
код нас у земљи, па онда шта је
занимљиво са стране – рекао је
Филип Крумес.
До сада су на фестивалу учествовали музичари из разних
земаља, који су промовисали
различите стилове и имали врло
различите приступе музици.

– Драго ми је да наша world
music сцена функционише и
привлачи младе људе да се
баве тиме и што имамо већ
етаблиране уметнике који су и
светски познати – истакао је
Крумес.
Међу њима је и Пјевачка
дружина Светлане Спајић и
Олге Красојевић, која ће наступити прве фестивалске вечери,
од 20 сати. Светлана Спајић

више од две деценије негује
српску традиционалну културу, сакупљајући и учећи на
терену од изворних певача најстарије генерације. Након овог
концерта, од 21.30, представиће се састав „My People”.
Друге вечери, од 20 сати,
наступиће Тамбурашки оркестар Панчева, а од 21.30 састав
„Љубојна” из Македоније.
„Љубојна” је један је од најистакнутијих и најзаступљенијих састава у региону, који на
врло аутентичан начин преноси импулс македонског музичког наслеђа.
Улаз на све концерте је слободан, а новина је да ће се комплетан програм фестивал одвијати
у дворани Културног центра.
Mанифестацију су финансијски подржали Министарство културе и информисања
Републике Србије и Град Панчево.
М. М. В.

УСКОРО У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

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

које ће обављати стручњаци
с Клиничког центра и Института „Дедиње” у Београду.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више о
томе погледајте на рекламним странама актуелног
броја нашег листа.
Додатне
информације
можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите на сајту www.zavodpancevac.rs и на
„Фејсбук” страници Завода.
Д. К.

НАЈБРЖИМ ЧИТАОЦИМА

Карте за
„Хор бечких дечака”
У дворани Културног центра
Панчева у среду, 27. септембра,
биће одиграна позоришна
представа „Хор бечких дечака”,
у режији Ирфана Менсура.
„Хор бечких дечака” је
прича о нашим људима који
сањају будућност, а боре се за
садашњост. Моћно оружје су
им ведрина и оптимизам.
Радња се догађа усред једног
подрума у Бечу, без прозора
и дневног светла. Ту су и
један кревет, један ТВ на
издисају и неколико пацова.
У представи играју Предраг
Ејдус, Ирфан Менсур и Слободан Бода Нинковић.
Два најбржа читаоца који
пошаљу СМС поруку у петак,
22. септембра, у 11 сати,

наградићемо са по две карте
за представу „Хор бечких
дечака”, које ће моћи да преузму на билетарници Културног центра Панчева.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак) представа (размак) име
и презиме 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.
М. М. В.

МЕМОРИЈАЛНИ КОШАРКАШКИ ТУРНИР

Не бледи сећање
на Весну

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ У БОЛНИЦИ

Одазвао се 101 пацијент
Како је недавно одлучило
Министарство здравља, у свим
општим болницама на територији Србије, као и у клиничким
центрима у Београду, Новом
Саду, Крагујевцу и Нишу, једном месечно биће организовани бесплатни превентивни прегледи за све грађане, без обзира
на то да ли имају здравствену
књижицу или не.
Прва таква акција спроведена је широм наше земље у
недељу, 17. септембра, а у овај
хумани пројекат укључила се
и Општа болница Панчево.
Прилику да провери телесну
тежину, крвни притисак и ниво
шећера у крви, да уради ЕКГ,
те да поразговара с лекарима,
у недељу је искористио чак 101
наш суграђанин.
– Овако добар одзив указује
на то да ова акција и те како
има смисла и да наши суграђани воде рачуна о свом здрављу, односно да су свесни
чињенице да је превенција изузетно значајна. Када је реч о
резултатима прегледа, треба
истаћи да је код 33 особе
постојала потреба да се попу-

ни упитник процене ризика за
тип 2 дијабетеса, а један пацијент је имао хипертензију, па
је упућен у нашу пријемноургентну службу – рекла је др
Слађана Ковачевић, пи-ар
Опште болнице.
Она је додала и то да је ради
спровођења ове акције ангажовано двоје специјалиста кардиологије, један специјалиста
ургентне медицине, девет доктора медицине, као и десет

медицинских и два лабораторијска техничара.
– Судећи по овако великом
интересовању наших суграђана за превентивне прегледе,
убудуће можемо очекивати још
бољи одзив пацијената који ће
желети да искористе прилику
да брзо, једноставно, бесплатно и на једном месту провере
своје здравствено стање. Анализе које радимо помажу
пацијентима да правовремено

реагују уколико се уочи неки
проблем, како би спречили
настанак неке озбиљније болести или компликовање постојеће – објаснила је Ковачевићева.
Наредна акција превентивних прегледа у Општој болници очекује се у првој недељи
октобра, а тачан датум њене
реализације биће накнадно
саопштен.
Д. К.

СТИ ГЛА ЈОШ ЈЕД НА ДОНА ЦИ ЈА
У последње време све више људи
добре воље помаже Општој болници
донирајући различиту опрему.
Пре неколико дана још један контингент помоћи у виду болесничких
кревета, нахткасни и душека послала
је хуманитарна организација „Pro
Human” из Немачке, а у тој сарадњи
посредовао је менаџмент панчевачког Геронтолошког центра. Како кажу
у Општој болници, ускоро се очекује
слична донација, која ће још више
допринети комодитету пацијената.

Први меморијални турнир у
знак сећања на Весну Батањски, бившу кошаркашицу
„Младости” из Војловице, одржан је у суботу, 16. септембра.
На терену код Суда надметале су се по две екипе ветеранки и кадеткиња кошаркашких клубова из Панчева и
Опова, у којима је Весна Батањски играла током каријере.
Турнир су организовали Веснини пријатељи уз подршку Окружног кошаркашког савеза.
Екипу ЖКК-а „Младост”
предводили су тренери Ратомир Брутвец и Шандор

Амбруш, а играле су: Гордана Арсеновић, Нада Мијатовић, Селма Омазић, Јелена
Божилов, Драгана Лаловић,
Драгана Биговић, Ивана Јурковић, Мартина Давинић,
Јованка Милевски Сретеновић, Ивана Омчикус, Радојка
Минић, Милица Пантић,
Драгана Ђоковић, Злата Путник, Тања Бибић, Мирјана
Марков и Милица Ковачевић.
Ветеранке из Опова заслужено су освојиле прелазни
пехар, који им је уручио
Веснин син, Никола Батањски.
А. Ж.
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ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

ФОРМИРАН ГРАДСКИ ОДБОР НОВЕ СТРАНКЕ

Решити проблем
отпада од лекова

ЗА ПРЕДСЕДНИКА ИЗАБРАН
ЗОРАН МЛАДЕНОВИЋ

Лига социјалдемократа Војводине позвала је 19. септембра Министарство заштите
животне средине да хитно
крене у решавање проблема
отпада од неупотребљених
лекова или лекова којима је
истекао рок трајања, као и
другог фармацеутског отпада у Републици Србији.
Лекови све чешће завршавају у рекама или комуналном отпаду, па чак и у уличној продаји. То је пре свега
опасно, затим еколошки
штетно и цивилизацијски
недопустиво. Лигаши подсе-

ћају да је законски прописано да би апотеке морале да
преузимају неупотребљене
лекове или лекове којима је
истекао рок трајања и да их
одлажу у посебне контејнере, како би се тај отпад
касније спалио у складу с
прописима.
„Међутим, будући да је,
пре свега, скуп транспорт, а
затим и сам процес спаљивања, неке апотеке финан-

сијски нису у стању да то
обезбеде, а неке просто игноришу ту обавезу и прећуткују грађанима да би такав
отпад требало да одлажу код
њих. Управо зато је важно да
Република Србија уреди
начин на који ће олакшати
апотекама да испуне своју
законску обавезу, али да их
онда и контролише да ли то
и чине”, наводе лигаши у
саопштењу.
Они додају да тај проблем
није настао јуче, већ заједно
с низом других проблема
расте већ годинама, али и да

је крајњи тренутак да почне
његово решавање.
„Република Србија не може
и не би требало да с тим чека
на отварање Поглавља 27 о
приступању Европској унији,
посвећеног области заштите
животне средине, јер то није
само европска вредност, него
основа иоле уређеног друштва у 21. веку”, додаје се у
саопштењу ЛСВ-а.
М. Д.

Ма, шта ми рече!
Сматрамо да је место читавог региона у ЕУ и да без укључивања региона западног Балкана заједнички економски
и политички простор на европском континенту неће бити
потпун... Сматрамо да би број отворених поглавља требало више да одговара нашим напорима и резултатима
које смо постигли у преговарачком процесу. Иако тренутно фокус стављамо на економска поглавља, настојимо да подједнаку пажњу посветимо реформски најзахтевнијим поглављима 23 и 24.
(Председник Србије Александар Вучић,
15. септембар, „Танјуг”)

***
Србија и Црна Гора, дакле, добиле су рок – односно, оно
што је председник Вучић приликом своје недавне посете
Бриселу тражио. ЕК ће у наредних 16 месеци приступити изради Стратегије за успешно приступање ЕУ Србије
и Црне Горе као најнапреднијих кандидата на западном
Балкану, с посебним нагласком на владавини права,
основним правима и борби против корупције и на стабилности у региону.
(Председница Форума за међународне односе Европског
покрета Јелица Минић, „Данас”, 15. септембар)
***
Сада је све на туристичкој привреди, на агенцијама,
пословним људима, да искористе добру шансу... Да би
неки неки туриста или привредник ишао на неку дестинацију, морају да постоје две ситуације: једна је да може
да дође до те дестинације, што ова авио-линија омогућава, а друга ствар је безвизни режим, који је Србија успоставила с Кином.
(Министар трговине, туризма и телекомуникација
Расим Љајић, РТС, 16. септембар)
***
Могао сам и ја да констатујем улазак српских политичара у владу с Харадинајем, мени је то нуђено још 2004.
године, али нисам. Саслушао сам тај предлог међународне заједнице, али нисам српским политичарима с Косова, потајно, попут Марка Ђурића, поручио да уђу у владу
с Харадинајем па да онда кукавички кажем како су они
то сами одлучили.
(Бивши председник Србије Борис Тадић,
„Данас”, 15. септембар)

У нашем граду је 16. септембра
одржана оснивачка скупштина
Градског одбора Нове странке,
партије на чијем је челу Зоран
Живковић, некадашњи потпредседник Демократске странке и премијер Србије.
За председника Градског одбора НС-а изабран је Зоран Младеновић, његова заменица је
Надежда Ерак, а потпредседници су Светлана Дошан и
Јовица Петровачки. За чланове одбора изабрани су Катарина Драгићевић, Вера Велашевић, Лука Булатовић, Павле
Ђукић и Новак Филиповић.
Присутнима су говорили
председник Нове странке и
посланик у садашњем саставу
Скупштине Србије Зоран Живковић и наша суграђанка
Мариника Тепић, која је заједно са Живковићем посланик у
републичком парламенту.
На крају трибине новоизабрани председник Градског
одбора Нове странке Зоран
Младеновић и лидер те партије Зоран Живковић дали су
изјаве за „Панчевац”.
– Приоритет панчевачког
одбора НС-а биће да докажемо
да смо једна од највећих опозиционих странака, без обзира на
број чланова. Никада нисмо
кокетирали ни са једном другом
партијом, а осим тога имамо
свој став, своје мишљење и, што
је најважније, можемо да понудимо решења како да свима
буде боље. Битно нам је да охрабримо људе да искажу своје
мишљење, да се не боје да кажу
оно што им не одговара. У Панчеву се стање рапидно погоршава и сваким даном све је горе.

Са оснивачке скупштине
Људи су незадовољни, али не
смеју да слободно изнесу своје
мишљење. Боје се отказа на
послу и других последица, нарочито ако имају у породици неког
ко тек треба да се запосли.
Локална власт ништа није урадила да би људима у нашем граду бар мало било боље – изјавио
је Младеновић.
Одговарајући на новинарско
питање шта је ових дана приоритет Нове странке, Живковић је
рекао да је то настојање да се смени садашња републичка власт да

би Србија била нормално друштво
и прихватљиво место за живот.
– То је могуће постићи само
ако се смени досадашња власт.
Надам се да још има политичких странака у Србији које
деле наше мишљење. Чекамо
прве наредне изборе, а то су
београдски. Они су изузетно
важни за целу Србију, јер је то
шанса да урадимо оно што смо
и Милошевићу 1996. године.
То значи, први јачи шамар или
нокдаун, као увод у коначни
демократски обрачун са сада-

шњом влашћу – истакао је
Живковић.
Он је додао да ће режим
имати подршку међународне
заједнице све док Србија не
призна пуну независност Косова и не доведе тај процес до
краја, што је, по Живковићевом мишљењу, близу.
Живковић је подсетио да је и
Милошевић за међународну
заједницу био фактор стабилности на Балкану, све док Србија није бомбардована 1999.
године.
М. Глигорић

РЕГИСТАР ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА

За сваког по нешто
У евиденцији
политичких партија
налази се чак 118
странака
У Регистру политичких партија, који је јавни документ и
последњи пут је ажуриран 30.
августа, у Србији је укупно уписано чак 118 политичких организација.
У том регистру је као 118.
партија у нашој земљи уписана „Јака Србија – Силне Србско” као странка националне
мањине – објављено је у
последњем „Службеном гласнику”. Министар државне
управе и локалне самоуправе
Бранко Ружић донео је 19. јула
решење о упису „Јаке Србије”.
Реч је о странци словачке
националне мањине. Седиште
те странке је, како је наведено,
у Крагујевцу, а као њен заступник уписан је, нама непознат,
Владимир Максимовић.
Највише партија у Београду,
у Панчеву само једна
Ове, 2017. године, поред поменуте „Јаке Србије”, основани су
и Покрет обнове краљевине
Србије, али и „Народна јака
Србија – странка руске националне мањине”, а обе су навеле
да им је седиште у Београду.
Када већ помињемо престоницу, у њој централе, очекивано,
има највећи број политичких
партија у нашој земљи. Поред
ове две поменуте, седишта у
Београду има још 39 странака!
У Новом Саду, главном граду АП Војводине, налазе се
централне канцеларије 14 партија, а на крајњем југу Србије,
у Новом Пазару, има девет
партија. На сајту Министар-

ства за државну управу и
локалну самоуправу даље
видимо и да је у Суботици
седам партија, у Прешеву су
основане четири, у Нишу три,
а у Јагодини једна, али позната „Јединствена Србија” Драгана Марковића Палме.

Падини је основана Зелена
странка Србије, а у Вршцу
Румунска партија.

Од укупно 118 партија у
Србији, седиште у Панчеву има
само Демократска партија
Македонаца, чији је заступник
др Ненад Крстески – наводи се
у подацима из Регистра. Када
помињемо овај део Баната,
примећујемо и поједине странке у нашем комшилуку. У Регистру политичких партија уписано је да је у Ковачици
седиште Ромске партије, у

већина бирача није ни знала да
постоје и раде. Тако су у Пожаревцу Српско-руска партија
„Вукови”, као и Грађанска
странка Грка Србије. Када већ
помињемо браћу Грке, треба
рећи и да је у Параћину, на
пример, седиште Покрета Грка
Србиза, а у Босилеграду је
седиште странке с називом „То
смо ми – Природни покрет –
Това сме ние – Природно дви-

Разнолика имена
Даљим ишчитавањем овог документа уочили смо да у нашој
земљи има партија за које

жение”. У Кисачу је седиште
партије „Словаци напред! –
Словаци впред!”, а код нас
постоји и Народни покрет
„Динара – Дрина – Дунав”, са
седиштем у Новом Саду. Сврљиг такође има странку, и то
Уједињену сељачку. Судећи по
Регистру политичких партија,
у Србији и даље постоји и ради
Комунистичка партија, са
седиштем, наравно, у Београду, а како је наведено, њен
заступник од 2010. године,
када је странка уписана у регистар, јесте – Јосип Броз.
У Београду постоји и политичка странка влашке националне мањине духовитог назива „Ниједан од понуђених
одговора”, а имамо и Српску
монархистичку странку „Српска слога”, као и „ Пулс Србије”, чије је седиште у Краљеву...
Најстарија односно прва
уписана странка од када је
Регистар основан и од када
постоји обавеза евидентирања
политичких партија, јесте
Демократска странка, а у Регистар је уписана 21. августа
2009. године.
Закон о политичким странкама прописује ову обавезу, а
Регистар политичких странака
је светлост дана видео 10. јула
2009. године.
Први вишестраначки избори
за Скупштину Србије одржани
су 1990, а последњи 2016. године. Иначе, европски рекордер
по броју политичких странака
држи Босна и Херцеговина, јер
је у тој држави близу 130 партија, односно једна на сваких
30.000 становника. Ето, ко
каже да грађани немају избора
и да вишепартијски систем
овде не функционише.
М. Д.
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ПОЛИГОН ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

EДУКАЦИЈA ЂАКА ПРВАКА

Конкурсна документација
најважнија

Шта је то: пешак,
аутомобил, улица...

АРХИВЕ

ИЗ

Ђаци прваци с територије града Панчева од 18. септембра, па у наредних
неколико дана, проћи ће обуку на саобраћајном полигону у симулираним
условима, где ће стећи основне
вештине о безбедном понашању у саобраћају. Обука деце се спроводи у ОШ
„Стевица Јовановић”, у организацији
Kомитета за безбедност саобраћаја и
Одељења за саобраћај Градске управе. Превоз за све ђаке је обезбеђен.
Деца ће стећи знања о појмовима:
пешак, аутомобил, улица, делови улице (коловоз, тротоар), врсте улица
(једносмерне, двосмерне, с једном
или више коловозних трака), кретање по коловозу и по тротоару, обилажење препрека на тротоару, кретање
по путу, избор места за прелазак преко улице, пешачки прелаз, семафор,
различите врсте раскрсница, правилан прелазак улице у различитим
условима и све врсте сигнала у саобраћају, њихово значење и кретање у
условима смањене видљивости, као
што су ноћ и магла.

„ПАНЧЕВЦА”

Златна правила
безбедног понашања

Пажња ће бити усмерена на елементе саобраћаја који су битни из аспекта
безбедности, узимање у обзир, предвиђање и разматрање поступака других
учесника у саобраћају и избор тренутка у којем ће дете ступити у акцију.
Златна правила безбедног понашања пешака су: обавезно стати на ивичњак пре него што се закорачи на коловоз и сачекати зелено светло на
семафору за пешаке. Такође: гледати
најмање три пута – лево, десно, па

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ

Суграђанке и суграђани,
предложите кандидатe
Позивамо грађане Панчева, правна
лица и све друге организације да предложе кандидате за Новембарску награду Града Панчева, која се традиционално додељује поводом Дана града.
Награде се додељују 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 или групи за заједничко дело и детаљно образложење о достигнућу или резултатима рада за које се предлажу, као и
личне податке предлагача (име, презиме, адресу) доставити на писарницу у Градском услужном центру (улаз
из Улице Петра Драпшина) најкасније до 13. октобра.

у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или
другим начином јавног саопштавања;
проналазак који је у смислу одредаба
Закона о патентима признат и уписан у
законом утврђен регистар;
3. у области медицине: рад или
резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос развоју и унапређењу медицине и
здравствене заштите људи;
4. у области архитектуре и урбанизма: изузетно дело у њима или у области реконструкције објеката; урбанистички планови за концепцију и
методологију, под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела;
5. у области новинарства: изузетно
остварење појединца у новинарству
или публицистици, за серију написа,
телевизијских или радијских прилога или емисија, публицистичких радо-

опет лево; показати намеру, изабрати
најбезбеднији, а не најкраћи пут, те
бити доследан у поштовању саобраћајних правила. Обука ће, поред поменутих, обухватити следећа правила:
види и буди виђен, прелазак улице у
раскрсницама различитих врста или
између два паркирана аутомобила,
провери–крени, уколико не можеш
сам – потражи помоћ старије особе,
излазак из аутомобила и из аутобуса
градског превоза и прелазак улице
непосредно испред или иза њега…
Саобраћајни полигон за едукацију
деце пројектован је тако да су лекције међусобно повезане и у континуитету. Свако дете ће након завршене
обуке добити едукативни материјал
са основним правилима у саобраћају
и диплому – тзв. пешачку дозволу.
Непрекидан и добро осмишљен рад
на унапређењу саобраћајног образовања и васпитања ђака треба да доведе до
усвајања знања, формирања позитивних
ставова код деце, увежбавања вештина
(умећа) и, коначно, до њиховог безбедног понашања у саобраћају.
С. Трајковић

ва о темама од значаја за укупан друштвени живот Панчева и другим
облицима електронских и писаних
медија; креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана Панчева;
6. у области образовања: изузетно
дело и резултат васпитно-образовног
или инструктивног рада или у организацији и развоју школства града
Панчева;
7. у области спорта: рад или резултати изузетне вредности појединца
којима је дао значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта;
8. у области привреде: рад или
резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат
значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде у граду
Панчеву;
9. у области социјалног и хуманитарног рада: рад или резултати изузетне вредности у овој области.

Донето је, потом, решење о измени Решења о образовању Комисије
за вредновање пројектних идеја у
вези с припремом предлога интерсекторских пројеката с којима се
аплицира на конкурсе домаћих и
страних извора финансирања. Уместо Александра Фаркаша, за председника Комисије именована је Маја
Витман, градски менаџер.
Најважнији закључак остављен је
за крај: ради се о учествовању града
на јавном конкурсу Управе за капи-

тална улагања АП Војводине с предлогом пројекта „Изградња саобраћајнице Улице 7. нове – 3. деоница
с инфраструктуром (водовод и јавно осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања северне индустријске зоне у Панчеву”. До сада су
изведени радови на прве две фазе
изградње Улице 7. нова.
Према пројектно-техничкој документацији, укупна вредност пројекта износи 36.202.670 динара с ПДВом,
а
предложени
начин
финансирања је да се од Управе за
капитална улагања тражи 80 одсто
вредности пројекта (28.962.136
динара), те да Град из буџета издвоји остатак од 7.240.534 динара.
С. Т.

НАША АНКЕТА
ПРАТИТЕ ЛИ УТАКМИЦЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ?

Навијање с породицом и пријатељима

С. ДИМКОВИЋ

Под достигнућем се подразумева:
1. изузетно дело у области уметности: публиковано дело књижевног и
преводилачког стваралаштва; дело
које је изведено односно приказано
на сцени; филмско и радио-телевизијско остварење приказано у биоскопској дворани или емитовано у
медијима; дело изложено односно
презентирано у галерији и другом простору намењеном за презентацију дела
ликовног и примењеног стваралаштва,
визуелних и проширених медија;
музичко или музичко-сценско дело
изведено у концертној или позоришној дворани;
2. у области науке: научно остварење,
односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове
примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових
производа, метода или технолошких
поступака, под условом да је објављено

На састанку градских већника одржаном 19. септембра било је пет
тачака дневног реда. Прво су се позабавили Нацртом политике управљања људским ресурсима у органима
Града Панчева за период од 2017. до
2020. године.
Доношењу тог документа приступило се на основу Меморандума о
разумевању и сарадњи и препоруке
СКГО и Савета Европе, а у оквиру
учешћа Града у пројекту СЕ и Министарства државне управе и локалне
самоуправе под називом
„Управљање људским
ресурсима у јединицама
локалне самоуправе”. Наиме, Панчево је изабрано као једна од 20 пилот
локалних самоуправа
које ће имати прилику да
примене пакет подршке
за унапређење функције
управљања људским ресурсима.
Предметни документ
је афирмативан и
декларативан, а Скупштина града треба да га
усвоји најкасније до 30. септембра
како би могло да се аплицира ка
фондовима.
Одборници ће на наредној седници локалног парламента гласати и о
преносу права коришћења на непокретности у јавној својини града на
ОШ „Моша Пијаде” у Иванову. Ради
се о згради површине 310 метара
квадратних у поменутом селу.
Надзорни одбор ЈКП-а „Вод-Ком”
из Јабуке донео је одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2016. Нето добит у износу
од 661.749,71 динар биће употребљена за куповину цистерне за одношење фекалија. Већници су ову
одлуку подржали, а то треба да учине и одборници.

М. ЖИВАНОВ

Спорт је омиљена забава људи широм
планете. Поред дражи коју носи само
тренирање, велики број људи воли да
гледа и посећује утакмице, јер кажу
да се на тај начин празне од негативне енергије коју носи свакодневни
живот. Оно што сви највише воле, јесу
велика првенства у којима игра репрезентација. Иако се Србија налази у
самом врху у скоро свим екипним
спортовима, кошарка је и даље један
од омиљених спортова. Љубав према
кошарци настала је захваљујући сјајним спортистима који су након
тешких периода за нашу земљу вратили веру у живот освајајући златне
медаље на бројним такмичењима. У
годинама које су уследиле, многи
тимови осветлали су образ нашој
земљи и поставили је, барем у спортском смислу, на место које заслужује.
Питали смо наше суграђане да ли
прате нашу репрезентацију, које спортове највише гледају и да ли су били уз
наш кошаркашки тим овог викенда.
СЛАВКА ДИМКОВИЋ, пензионерка:
– Ја сам спортиста највећи што
постоји. Пратим и фудбал и кошарку. Не гледам филмове, али спорт
обожавам. И то не само утакмице
када игра репрезентација већ и остале. Иначе сам „звездашица”, али када
играју наши са страним тимовима,
увек навијам за домаће. У мојој кући
се само спорт прати. Син је фубалски

В. КАРАФИЛОВИЋ

В. ЗАКИЋ

судија. Овог пута сам била сугурна да
ће Словенија победити, јер сам гледала како играју и наши и њихови
тимови. Међутим, када се резултат
приближио, није ми било свеједно.
МИЛАН ЖИВАНОВ,
бивши фудбалер:
– Тренутно се налазим у друштву бивших спортиста. Ми пратимо све спортове, поготово наше репрезентације.
Пратили смо кошарку, од почетка до
краја, и наши играчи су нас јако усрећили. Све у свему, сви наши спортови
имају велике резултате и то мора да се
поштује. Овај народ је стварно задовољан, а ја сам одушевљен. Некада се окупљамо и гледамо заједно утакмице, правимо закуске, код куће и напољу.
Углавном се с друштвом прослављају
победе. Све спортове волим, а најомиљенији ми је фудбал. Мада наш фудбал
нема резултате као остали спортови.
ВИТОМИР КАРАФИЛОВИЋ,
пензионер:
– Пратим спорт. Овај дочек кошаркаша ми је унео тако добру енергију.
Замерио сам мало оном играчу што
је промашио два слободна бацања и
мало судијама. Иначе, пратим све
спортове. Волим да гледам када
Ђоковић игра. Утакмице пратим сам,
а некад с мојим кућним љубимцем
златним ретривером који заједно са
мном навија.

Ђ. ЈОВЧЕВИЋ

М. ПУЗОВИЋ

ВЛАДАНА ЗАКИЋ,
професор физичког васпитања:
– Гледала сам како наши играју на
Европском првенству, као и завршну
утакмицу. Волим спорт и пратим када
игра наша репрезентација. С обзиром
на то да сам кошаркашица, пратим
највише кошарку, али волим и одбојку. Резултат који су остварили кошаркаши, реално је велики успех с обзиром на то да пола њих није играло,
али ми је жао јер мислим да смо
могли да их добијемо у финалу.
ЂОРЂЕ ЈОВЧЕВИЋ, атлетичар:
– Нисам задовољан резултатом, јер
требало је да освојимо то првенство
Европе, ако смо већ други у свету.
Нисмо играли у најбољој постави, има
пуно повређених играча, а Словенци
су наступили у најбољем саставу. Највише гледам кошарку и атлетику. Пратим увек када игра репрезентација –
европска и светска првенства.
МИЛИЦА ПУЗОВИЋ, учитељица:
– Пратила сам Европско првенство
у кошарци, али пратим скоро све утакмице јер сам тринаест година била
тренер одбојке у „Динаму”. Углавном
гледамо све спортове, можда мало
мање фудбал. Успех наших кошаркаша је солидан с обзиром на то да доста
играча није играло.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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У „ХИП–ПЕТРОХЕМИЈИ”

ЗДРУЖЕНА РЕДОВНА ВЕЖБА
Приказана ситуација
проузрокована
ослобађањем сировог
бензина и пожаром
на резервоару

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Контрола корова
агротехником
Корови нису случајни пратиоци гајених биљака. То су
биљне врсте које су се током
времена прилагодиле гајеним биљкама и дуже примењиваним агротехничким
мерама. С друге стране, они
представљају важан ограничавајући чинилац у биљној
производњи, јер могу значајно да смање принос гајених биљака, али и квалитет
производа.
Тренутна пракса у биљној
производњи Србије све више
се ослања на употребу синтетичких хербицида. Услед
многобројних штетних пос-

вању, хигијени њива и њиховом одржавању без семена
корова и органа за вегетативно размножавање.
Задатак струке је да мултидисциплинарним приступом почне да развија методе
интегралне
биљне
производње, примењиве за
наше агроеколошке услове.
Образовање пољопривредних произвођача у том смислу је од великог значаја. У
органској производњи, која
је законски регулисана,
забрањена је употреба синтетички произведених хербицида, а постоји и закон-

Демонстриран начин
рада са опремом за
техничке интервенције
са опасним материјама
Ватрогасно-спасилачке екипе
„Петрохемије”, „Азотаре”, Рафинерије нафте Панчево и
МУП-а РС, Сектора за ванредне
ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Панчеву, као и
екипа Хитне медицинске помоћи Дома здравља Панчево, 20.
септембра су успешно извеле
здружену вежбу у „ХИП–Петрохемији” у којој су реаговале на
симулирану несрећу у петрохемијској фабрици Етилен.
Током вежбе је приказана
ситуација проузрокована ослобађањем сировог бензина и
пожаром на резервоару ТК1101А складишта фабрике Етилен и колапсом резервоара,
стварањем локве у танку, те
последицама удеса. Том приликом демонстрирани су начин
рада са опремом за техничке
интервенције са опасним материјама и спасавање повређених.

Реаговали су најпре запослени
у Етилену, затим ватрогасна
јединица „ХИП–Петрохемије”,
којој су одмах у помоћ прискочиле колеге из ватрогасних
јединица „Азотаре” и Рафинерије нафте Панчево, а потом и
припадници ватрогасно-спасилачке јединице МУП-а из Панчева и медицинско особље.
Драган Завишић, извршни
директор Функција корпоративних и правних питања
„ХИП–Петрохемије”, овим
поводом је рекао:

– Све ово организовано је
као редовна вежба у складу с
годишњим планом вежби Службе заштите од пожара. Циљ
је био провера оспособљености
запослених у „Петрохемији”,
задужених по основу упутстава и процедура за спровођење
активности при појави пожара
и акцидентних ситуација, као
и координација свих ватрогасних екипа. Вежба је испунила наша очекивања и потврдила досадашњу добру праксу
професионалне сарадње ватро-

гасних екипа јужне индустријске зоне и градске ватрогасне
јединице.
Приликом анализе оцењено је да је вежба успе шно
спроведена, а ватрогасци из
фабрика јужне зоне и градске
ватрогасно-спасилачке јединице, као и медицинско особље показали су висок степен
одговорности и спремности у
извршењу заједничких задатака при појави акцидентних
ситуација.
С. Трајковић

МИНИСТАР ВЛАДАН ВУКОСАВЉЕВИЋ

Локалне самоуправе да издвајају
један одсто новца
ледица масовне примене
пестицида по човека и
животну средину, у многим
развијеним земљама света
предвиђа се смањење њихове употребе за 50 одсто.
Данашњи пољопривредни
произвођач у Србији који не
примењује плодоред, а
основне агротехничке мере
замењују прекомерном применом хербицида, у блиској
будућности суочиће се са
оваквим захтевима.
У претходном дужем
периоду низ активних материја хербицида већ је повучен из употребе. Тиме се
дугорочно исцрпљују могућности за ефикасно бављење
биљном производњом на
начин како се то до сада
радило, а намеће се потреба
промене концепта сузбијања
корова на њивама. Досадашњи концепт је био да се од
корова штити усев или гајена биљка, а у перспективи
контрола корова биће базирана на превентивном дело-

ска обавеза за поштовање
плодореда. Искуства стечена у оквиру овог система
производње, традиционалне, конвенционалне, али и
алтернативне методе које се
примењују у борби против
корова могу послужити као
драгоцено искуство за развијање метода контроле
корова у конвенционалној
производњи. Употреба ширег плодореда, с већим учешћем покровних усева,
малчирање, као и адекватна обрада земљишта могу
знатно да смање количину
корова на њивама.
У свету се интензивно
ради на развоју биохербицида и механизације за што
ефикасније механичко уништавање корова. Тако су
развијани различити култиватори, сузбијање пламеном, чешљасте дрљаче и
роботи за уништавање корова, све то с циљем смањења
употребе хербицида у производњи.

Министар културе и информисања Владан Вукосављевић
изјавио је 18. септембра у
Нишу да ће Министарство препоручити локалним самоуправама да издвајају барем један
одсто својих буџетских средстава за информисање грађана,

односно за суфинансирање
медијских пројеката.
– Не могу се све медијске
куће финансирати преко Министарства културе и информисања, локалне самоуправе морају
да се укључе и да издвајају више
новца него што то сада чине –

ГРУЈИЧИЋЕВА И БОКАН У ПАНЧЕВУ

О државној помоћи
и подршци

Последице
НАТО бомбардовања

Презентација на тему „Државна помоћ – актуелни програми
подршке ММСПП”, коју организују РПК Јужнобанатског
управног округа Панчево и
Центар за привредна питања
ПКС, у сарадњи с Фондом за
развој РС и Развојном агенцијом Србије, биће одржана у уторак, 26. септембра, од 12 сати,
у сали на првом спрату зграде
РПК Панчево.
Мр Слободанка Џиновић
Којић, самостална саветница
Центра за привредна питања
ПКС, говориће о државној
помоћи намењеној ММСПП,
Милан Љушић, директор Главне филијале Београд Фонда за

развој РС, представиће актуелне програме Фонда за развој, а
Игор Новаковић, виши сарадник за стратешка улагања Развојне агенције Србије, државне подстицаје привреди.
Циљ стручног скупа је
информисање привредних друштава ММСПП и предузетника о актуелним програмима
подршке Министарства привреде који се спроводе у сарадњи с Фондом за развој РС и
Развојном агенцијом Србије.
Учешће на презентацији је
бесплатно, а треба га потврдити
најкасније до 25. септембра на
имејл ljljana.jelenkovic@pks.rs.
С. Т.

Чудо од детета

Шаховски стручњаци се слажу у једном – Србија такав
таленат није имала!

тегија пошто је старој стратегији истекла важност.
– Нова стратегија понудиће
нова решења како би се ситуација у области медија и информисања стабилизовала – рекао
је Вукосављевић.
М. Д.

У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

ДЕСЕТОГОДИШЊИ ЛУКА РИСТИЋ МАЈСТОРСКИ КАНДИДАТ

Наш суграђанин, десетогодишњи шахиста Лука Ристић
постигао је још један феноменалан успех, захваљујући којем
ће ући у анале магичне игре на
64 црно-бела поља.
Прошлог викенда у Београду је окончан вишедневни турнир првокатегорника, на коме
је млади члан ШК-а „Аљехин”
из нашега града освојио прво
место, али и титулу мајсторског
кандидата. Колико је велики
Лукин успех, нека потврди и
податак да је друго место заузео његов ривал који је чак 30
година старији од њега.

рекао је Вукосављевић на скупу
на којем је представљен Предлог стратегије развоја културе
Србије за период од 2017. до
2027. године.
Према Вукосављевићевим
речима, до краја године биће
израђена и нова медијска стра-

Лука Ристић је тако наставио континуитет феноменалних остварења ове године.

Подсећамо да је он у јуну на
Европском првенству у Будви
заузео пето место, а такође се
надметао с много старијим
ривалима од себе.
ШК „Аљехин” се поноси својим младим такмичарима Вуком
Жегарцем, најмлађим ФИДЕ
мајстором, и Вуком Каначким,
који је прошлог викенда освојио
турнир друге категорије.
Лука Ристић наставиће вредно да тренира под надзором
Ксеније Томин. Он и његови
другови из „Аљехина” окупљају се сваког дана од 19 сати у
МЗ Котеж.
А. Ж.

Трибина под називом „НАТО
бомбардовање СРЈ – узроци и
последице”, на којој ће говорити професор доктор Даница
Грујичић, неурохирург, начелница Одељења за неуроонкологију Клиничног центра Србије,
и Драгослав Бокан, филмски
редитељ, писац и публициста,

биће одржана у понедељак, 25.
септембра, у нашем граду.
Трибину организује удружење „Лас хентес” у читаоници
библиотеке, од 19 сати. Том
приликом биће приказан и
документарни филм „Бомбардовање Србије 1999” аутора
Немање Трбојевића.
М. Д.

ЕКИПНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ШАХУ

Панчевачки „Глига”
на шестом месту
Екипно Првенство Србије у
шаху, у најјачем рангу у нашој
земљи, одржано је од 1. до 11.
септембра у Руми. ШК „Светозар Глигорић Глига” из нашега
града већ четири године је стални члан Прве лиге, а ове године је постигао највећи успех од
оснивања (1920. године).
Панчевци су заузели шесто
место у коначном пласману,
као трећи клуб у Војводини, а
испред шаховских институција као што су Новосадски шах
клуб и ваљевски „Свети Николај”, прошлогодишњи шампион Србије.
Успех ШК-а „Светозар Глигорић Глига” још више добија
на значају ако имамо у виду да
чланови тог колектива нису
имали средстава за превоз такмичара, али ни за друге потребе за нормалне припреме пред
велико такмичење.

Најуспешнији такмичари
ШК-а „Светозар Глигорић Глига” били су велемајстор Бранко Тадић и интернационални
мајстор Слободан Мунижаба,
који нису изгубили ниједну
партију. Ипак, сви чланови
клуба заслужују похвале, јер су
много учинили на афирмацији шаха, свог колектива, али и
самог града Панчева.
А. Ж.
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ЛАЖНА УЗБУНА

НАПРЕДНА ТЕХНОЛОГИЈА
МЕЊА ЕКОЛОШКЕ НАВИКЕ

Кратак спој

Заједничко путовање
до посла и назад
Рим, Париз
и Амстердам као
примери добре праксе
Панчево и ове године учествује у европској еколошкој манифестација посвећеној заштити
животне средине и одрживом
развоју, која се организује у
преко 2.500 европских градова од 16. до 22. септембра. Реч
је о Европској недељи мобилности, која промовише одрживу урбану мобилност и идеју да
државе, локалне самоуправе и
грађани промене свест како би
у заједници више користили
алтернативне врсте мобилности у сврху очувања животне
средине. Покренута је пре
шеснаест година с циљем да се
смањи све интензивније загађење градова и насељених
места штетним гасовима услед
изразитог повећања аутомобилског саобраћаја. Ову иницијативу у Србији подржава
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Републике Србије.
Наш град је захваљујући
Секретаријату за заштиту
животне средине редован учесник ове значајне европске
еколошке кампање која упозорава да је очување животне средине најважнији задатак у овој
деценији и која афирмише еколошки оправдане начине превоза и здрав начин живота.
Активности у оквиру овогодишње кампање осмишљене су у
складу с темом „Чиста, дељива
и паметна мобилност”, коју су
одредили Европска комисија и
национални
координатори
манифестације. Идеја је да се
ове недеље промовишу алтернативни видови превоза како

Зденка Миљковић поздравља учеснике скупа
би ојачала еколошка свест
наших суграђана.
Интелигентна мобилност
У среду, 20. септембра, у пуној
сали Градске управе одржана
је свечана манифестација
поводом овогодишњег обележавања Недеље мобилности, а
међу гостима је било највише
ученика панчевачких средњих
школа. На почетку се присутнима обратила Зденка Миљковић, секретар панчевачког
Секретаријата за заштиту
животне средине, која је истакла да Панчево седми пут пружа подршку у реализацији овог
амбициозног европског плана
да грађани Европе прихвате
алтернативне видове превоза.
Овом приликом она је позвала
панчевачку јавност да се придружи овој акцији и да да своје предлоге како би ова кампања 2018. године била још боља
и конкретнија.
Посебно је било занимљиво
предавање „Чиста, заједничка
и интелигентна мобилност”
Дејана Радивојева, мастер
инжењера саобраћаја, докто-

ранда на Факултету техничких
наука у Новом Саду. Он је
гостима говорио о значају и
улози изнајмљивања еколошких возила, моделима примене алтернативног превоза у
европским метрополама (Париз, Амстердам, Рим итд.), о
финансијској уштеди и позитивном утицају на животну
средину система „Carpooling”,
„Car Sharing” и „Bike Sharing”.
Подела трошкова
Потом је уследила презентација еколошког возила будућности реномираног аутомобилског гиганта. О појму и значају
еко-вожње говорили су чланови удружења „RICO Training
Centre”, док је Сава Веселиновић, координатор програма
прве помоћи Теренске јединице Црвеног крста Панчево, упознао присутне са безбедношћу
и првом помоћи у саобраћају.
Секретаријат за заштиту животне средине у сарадњи са Агенцијом за саобраћај најављује да
ће у петак, 22. септембра, делити LED расвету бициклистима,
као награду за њихово ангажо-

вање на очувању животне средине и смањењу емисије отровних гасова у граду.
Тема овогодишње манифестације је „Чиста, дељива и паметна мобилност”, а идеја европских званичника била је да се
грађани подстакну да користе
заједничке могућности градског,
међуградског и приградског превоза. У том оквиру се овог пута
изузетно препоручује заједничко коришћење аутомобила, јер
се у том случају смањује укупан
број возила на улицама и путевима и ослобађају места у масовном јавном превозу. Уједно, смањује се ниво испуштања опасних
материја у атмосферу. Врхунац
ове еколошке европске кампање је акција „Дан без аутомобила”. Тако ће у петак 22. септембра, градови учесници, а међу
њима је и Панчево, обезбедити
зоне у којима ће бити дозвољен
саобраћај искључиво за пешаке
бициклисте. У Србији су кампању ове године подржали Београд, Крушевац, Ниш, Панчево,
Србобран, Сремска Митровица
и Свилајнац.

Становнике насеља Содара у
понедељак, 18. септембра,
око 7.30, непријатно је изненадио продоран звук сирене.
Јутарња измаглица, непријатни мирис, као и одсуство
резултата мерења градског
мониторинг система на сајту
Града Панчева само су још
више узнемирили грађане тог
панчевачког насеља.
Убрзо је јавност информисана да је дошло до самоу-

кључења једне од две сирене
које се налазе на Содари.
Према речима надлежних у
Центру за обавештавање и
узбуњивање, кратак спој је
изазвао неконтролисано завијање уређаја за узбуњивање.
Квар је убрзо отклоњен, а
резул та ти мере ња, након
крат ко трај ног пре ки да у
преносу података, поново су
се нашли на сај ту Град ске
управе.

АКЦИЈА ГОРАНА

Чувајмо озон
Покрет горана и центар волонтера Панчево приредиће манифестацију посвећену заштити
животне средине у петак, 22.
септембра, у Дому омладине.
Реч је о реализацији пројекта
„Чувајмо озон, чувајмо наше
здравље”, који је подржао градски Секретаријат за заштиту
животне средине.

Овом приликом чланови
удружења позивају грађане да
им се придруже. У 13 сати је
окупљање учесника у дворишту Дома омладине, а потом
следи музичко-сценски програм. Планирано је одржавање еко-квиза и предавања о
значају очувања озонског
омотача.

КАМПАЊЕ НИС-а

Подршка
пољопривреди

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Јачање улоге локалних самоуправа
Србији предстоји детаљна анализа стања заштите животне
средине и спроведених пројеката, после чега ће бити припремљена преговарачка позиција за Поглавље 27. Ово је
један од закључака прошлонедељног састанка министра
заштите животне средине
Горана Тривана и шефа Делегације Европске уније у Срби-

ји Сема Фабриција. Званичник
ЕУ је том приликом рекао да
Србија, као партнер ЕУ, може
да очекује сву помоћ с циљем
побољшања стања животне
околине и да ће Делегација ЕУ
у Србији пружити пуну подршку у области заштите животне средине и одрживог развоја. Нагласио је да Србија у
наредном периоду треба да

унапреди област пречишћавања отпадних вода и управљање комуналним отпадом. Уједно, надлежни у наредном
периоду треба да поклоне више
пажње сарадњи с невладиним
сектором и медијима.
Саговорници су се сложили да треба јачати капацитете локалних власти, поготово
за изра ду и финан си ра ње

про је ка та зашти те живот не
сре ди не, као и да ће у том
погледу локалне самоуправе
има ти потреб ну помоћ.
Закљу че но је да гра до ви и
општине морају да у својим
буџе ти ма за сле де ћу годи ну
планирају средства за реализацију пројеката који треба да
уна пре де зашти ту живот не
средине.

ПРОГРАМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ „ХОРИЗОНТ 2020”

Други позив на сарадњу
Нове технологије
и нанотехнологија
Шанса за амбициозна
мала и средња
предузећа
Министарство просвете, науке
и технолошког развоја у сарадњи са Иновационим центром
Машинског факултета у Београду приредиће од 4. до 5. октобра „Други инфо-дан” и сајам
идеја „Хоризонт 2020”, с посебним нагласком на новим материјалима и нанотехнологији, а
с циљем промоције програма
„Хоризонт 2020”. Скуп ће бити
одржан на петом спрату
Машинског факултета Универзитета у Београду и, према речима организатора, у фокусу ће
бити два важна аспекта: извор
финансирања кроз националне
програме и проналажење партнера (добри и комплементарни

сарадници су кључни за добијање подршке ЕУ). У складу с
тенденцијама програма „Хоризонт 2020”, „Други инфо-дан”
биће посвећен развоју и иновацији, као и истраживањима.
Организатори позивају представнике малих и средњих
предузећа с јаким потенцијалом
(потребом за развој технологија) да се пријаве до 25. септембра на линк http://belgradehorizonfair.talkb2b.net/.
Да подсетимо, „Хоризонт
2020” је програм Европске уније за истраживање и иновације.
Он представља инструмент за

остваривање главних циљева
стратегије „Европа 2020”, а пре
свега њене иницијативе назване „Иновативна унија”. Циљ је
да се осигура стварање европске науке светске класе и омогући једноставнија сарадња
између приватног и јавног сектора на пољу иновативног рада.
„Хоризонт 2020” усмерен је и
на даљи развој Европског истраживачког простора као јединственог тржишта знања, истраживања и иновативности. У
питању је нови интегрисани
систем финансирања који обухвата све програме за истражи-

вања и иновације који су били
финансирани кроз оквирни
програм за истраживање и технолошки развој, програм CIP и
преко Европског института за
иновације и технологију. Три су
главне теме овог европског пројекта: „Изврсност у науци”,
„Вођство у индустрији” и „Друштвени изазови”.
Европска комисија је објавила први позив за подношење
предлога пројеката у оквиру
програма ЕУ за подршку
истраживањима и иновацијама још 2014. године. Универзитет у Београду је јануара
2014. године у свечаној сали
Ректората, у сарадњи с Министарством просвете, науке и
технолошког развоја, организовао „Први инфо-дан”, којем
је присуствовао велики број
наставника, сарадника и истраживача заинтересованих за
могућности учествовања у пројектима у оквиру програма
„Хоризонт 2020”.

Нафтна индустрија Србије и
ове јесени излази у сусрет
пољопривредницима. Кориснике „НИС Aгро картице”, уз
ниже цене висококвалитетног
горива домаће производње,
моторног уља и робе широке
потрошње, чекају специјална
изненађења на бензинским
станицама „НИС–Петрола”.
Приликом куповине најмање 30 литара евродизела или
гасног уља 0,1, уз „НИС Aгро
картицу”, на одређеним бензинским станицама „НИС–
Петрола” потрошач добија
картицу која му одмах доноси загарантован поклон. Реч
је о више од сто хиљада артикала, међу којима су и пољопривредне машине, поклонкартице за гориво од 100 или
50 литара, радна опрема, алати итд. Као подстицај развоју
пољопривреде, НИС као водећа компанија на домаћем
тржишту нафтних деривата
већ четврту годину заредом
обезбеђује многобројне погодности за пољопривреднике,
кориснике „НИС Aгро картице”, уз коју потрошачи током
целе године остварују попуст
од пет динара по литру евродизела, односно три динара по
литру гасног уља 0,1. Ова картица пољопривредницима
обезбеђује додатне погодности за акумулирану потрошњу
у зависности од количине

купљеног гасног уља, односно
евродизела, а попуст који
корисници „НИС Агро картице” на тај начин могу остварити, крећу се до чак 12 динара по литру стандардног и
премијум дизел-горива, односно до осам динара по литру
за гасно уље 0,1. Поред гасног
уља и дизела евро 5 квалитета, пољопривредници остварују право и на попуст од 15
одсто на асортиман уља и
мазива „Nisotec”, односно 20
одсто на одабрану робу широке потрошње.
Више информација о великој НИС-овој јесењој поклонакцији, као и о начину издавања и коришћења „Агро
картице”, доступно је на сајту www.nispetrol.rs, а оне се
могу добити и бесплатним
позивом на телефон кол-центра НИС-а 08-0000-8888.
Корисник „НИС Агро картице” може бити физичко лице,
предузетник или правно лице
које има активни статус регистрованог пољопривредног
домаћинства или газдинства,
као и власник регистроване
пољопривредне машине.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Х ИТ НА ПО МО Ћ

ДА РАЗВОЈНЕ СМЕТЊЕ
НЕ БУДУ ПРЕПРЕКА

Како регулисати
притисак

Пише:
др Мирослав Тепшић
Пад температуре ваздуха
донео је неким Панчевцима
олакшање, али је многе подсетио на веома чест здравствени проблем – нерегулисан
крвни
притисак.
Метеоропате су неретко беспомоћне када се мењају
вредности притиска, температуре, влажности и струјања ваздуха. С друге стране,
постоји свест о штетности
претераног конзумирања
слане или калоричне хране,
која се често одрази на нашу
здравствену ситуацију. Готово нестварно звучи податак
да умањење крвног притиска
од 2 ммHg у популацији
доводи до 15 процената
мањег ризика од можданог
удара и шест процената
мањег ризика од коронарне
болести. То нам истовремено говори и колико је битна
промена сваке животне
навике која доприноси повишеном крвном притиску.
Промена животног стила
је заправо први корак у третману, али и превенцији
високог крвног притиска.
Повећан унос соли пре свега утиче на крвни притисак
људи средње и старије
животне доби који имају
фамилијарно оптерећење.
Препоручује се да дневни
унос соли не прелази шест
грама, јер ће тако вредност
крвног притиска бити мања
за готово 8 ммHg, а истовремено терапија лековима

који делују на крвни притисак и рад бубрега биће много ефикаснија. Хранљиви
састојци који благотворно
утичу на крвни притисак и
друге бољке савременог
човека налазе се највише у
поврћу, воћу, интегралним
житарицама, семенкама,
риби, месу перади и млечним производима с ниским
садржајем масти. Конзумирањем ове хране унећемо
велике количине калијума,
калцијума, магнезијума,
витамина Б, Ц и Д, гвожђа,
цинка и протеина. Још је
важније да висок садржај
влакнастих материја и сложених угљених хидрата смањује потребу за конзумирањем производа који садрже
засићене масти. Воће, поврће и житарице успоравају
варење, продужавају осећај
ситости, а истовремено
садрже мање масти и калорија. Све су интересантније
информације о корисности
црне чоколаде за крвне
судове и повишене вредности крвног притиска. Ипак,
док се ова претпоставка не
потврди већим бројем студија, не треба тако олако
препоручивати црну чоколаду у терапијске сврхе.
Када се исцрпе све могућности које нам нуде промене у количини и врсти хране
коју конзумирамо, остају
нам два веома моћна оружја
у борби против повишеног
крвног притиска. Научно је
доказано да умањење телесне тежине од 10 килограма
може снизити крвни притисак и до 20 ммHg, а да примена умерене физичке
активности доприноси још
већој користи и додатном
смањењу крвног притиска од
10 ммHg. Да закључимо и
поновимо: пре употребе
лекова и мера оперативног
лечења повишеног крвног
притиска можемо да утичемо на сопствено здравље
променом животних навика.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Фитотерапија

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Наша вечна жеља да будемо
млађи или да бар тако изгледамо, подстакла је групу
научника из Торонта да се
посвети потрази за одговором на питање како то постићи. Они су 2009. године
открили дермалне матичне
ћелије и тако отворили врата примени нове генерације
биљних матичних ћелија у
козметици.
Матичне ћелије представљају недиференциране ћелије, које се налазе у већини
ткива, а управо од њих зависе обнављање и регенерација. Биљне матичне ћелије
имају функцију заштите и
ревитализације хуманих дермалних матичних ћелија за
дубинско
подмлађивање
коже, што резултира побољшаном чврстоћом коже и
редукцијом бора. Активне

биљне матичне ћелије имају
бројне благотворне ефекте на
кожу, као што су стимулација синтезе колагена, регенерација епидерма, антиоксидантно дејство и заштита од
УВ зрачења. Имају снажан
регенеративни ефекат, чиме
повећавају младоликост и
сјај коже.
Иновативне технологије у
козметологији омогућиле су
да се матичне ћелије биљака
очувају и унесу у козметичке
производе. На тај начин биљне матичне ћелије помажу
матичним ћелијама наше
коже да задрже своја својства
и регенеришу се, чиме се
успорава старење коже уз јак
антиејџ учинак. Фитотерапија је намењена свима, без
обзира на године, пол или
тип коже. Супстанце из препарата лако пенетрирају у
кожу а да притом не остављају филм на површини и не
запушавају поре. М а т и ч н е
ћелије се налазе у квалитетним и скупим кремама и
серумима за кућну употребу,
али и у луксузним третманима, у виду ампула, које се
користе у козметичким салонима.
Занимљиво је да је прва
успешно употребљена биљна
матична ћелија у козметици
узета из старе сорте швајцарских јабука Malus domestica.

Петак, 22. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Подршка и за децу
и за родитеље
У току пројекат
„Активан почетак”
Као што је већ многима познато, удружење „На пола пута”,
које већ једанаест година
посвећенo ради на побољшању
квалитета живота особа са
интелектуалним тешкоћама и
аутизмом и њихових породица, 2015. године је, као један
од видова подршке, формирало и Сервис за рану интервенцију.
У оквиру тог сервиса корисницима се пружају третмани
у сензорној соби, као и третмани психомоторне реедукације,
функционише и Родитељски
клуб, а ускоро ће у овај „пакет
услуга” бити уврштени и третмани неурофидбек апаратом.
Значај ране интервенције
– Ми у удружењу препознали
смо потребу за подршком која
постоји већ у најранијем узрасту деце с неким развојним
сметњама, а преко је потребна
и њиховим родитељима. Током
година рада трудили смо се да
кроз наше активности и услуге
обухватимо све аспекте квалитетног живота, па тако и рану
интервенцију и третмане који
могу бити од круцијалног значаја за развој детета, а касније
и за сам квалитет његовог живота – рекла је Марина Куриљ из
удружења „На пола пута”.
Рана интервенција, како је
објаснила Марина Куриљ, подразумева низ континуираних и
индивидуално осмишљених
активности којима се утиче на
стање у ком се дете налази.

Амбијент у којем се лепше и лакше одраста
Њихов циљ је успостављање
контакта и комуникације са
окружењем у коме дете живи,
како кроз индивидуални, тако
и кроз тимски рад, заједно с
родитељима и другим за дете
значајним особама.
– Уколико је дете исувише
мирно или пак супротно –
непрекидно је у покрету, уколико није присутна заједничка
пажња и дете се не укључује у
заједничке активности, не одазива се на име, игнорише оно
што тражимо или не разуме
инструкцију – та понашања
могу бити аларм да без одлагања посетимо стручњака из
ове области. Било би добро да
се уједно повежемо и с људима који пролазе кроз исте или
сличне ситуације с циљем размене искустава, притом увек
имајући на уму да оно што је

ПРОЈЕКАТ ГРУПЕ „ПРИЈАТЕЉИ”

Френдовање –
нови изазови
Неформална група „Пријатељи” из нашег града, уз подршку Министарства омладине и
спорта, а у оквиру програма
„Млади су закон”, тренутно
спроводи волонтерски пројекат „Френдовање – нови изазови” у партнерству с панчевачким Геронтолошким центром.
Циљ пројекта је да се кроз
активизам и волонтеризам
младих особа са интелектуалним тешкоћама развија међугенерацијска сарадња и осећај
припадности.
– „Френдовање” смо започели пре око две године у Геронтолошком центру. Мало је
рећи да смо се пријатно изненадили резултатима. Поред
тога што смо као неформална
група 2015. године освојили
прво место на избору пројеката Јужнобанатског и Београдског округа у оквиру програма
„Млади су закон”, упознали
смо и занимљиве баке и деке и
направили неке незаборавне
моменте. Поучени добрим
искуством, решили смо да
поновимо „френдовање” и ове
године – рекао је Срђан Илијин, лидер неформалне групе
„Пријатељи”.
Концепт овог пројекта, каже
Илијин, заснива се на идеји да
младе особе са интелектуалним тешкоћама добију улогу
волонтера, а корисници Герон-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

толошког центра улогу примаоца услуге. Кроз разне креативне радионице корисници једни другима преносе знања и
умећа и тако се употпуњују.
– Како се не би све свело на
мануелни рад, осмислили смо и
дружења: вожњу катамараном,
изласке у оближњи кафић, шетње, одласке на пијацу и слично.
За крај пројекта планирана је
изложба „Ђаконије-дрангулије”,
као и дружење с децом из дома
„Споменак”. На изложби ће
посетиоци имати прилику да
погледају производе настале у
оквиру пројекта – додао је Илијин.
Неформалну групу „Пријатељи“ иницирали су крајем 2014.
године Јована Стојиљковић и
Срђан Илијин с циљем да кроз
активизам и волонтеризам
омогуће да младе особе са
интелектуалним тешкоћама
постану волонтери и да помажу другима. У првом пројекту
названом „Френдовање” успели су да локалној заједници
покажу да различитост није
препрека за добро дружење.
Ове године „Пријатељи” су
решили да поново обрадују
баке и деке наставком сарадње.
Уколико бисте желели да
пратите рад ове занимљиве
групе, можете лајковати њену
„Фејсбук” страну „Неформална група ’Пријатељи’”. После
сваке радионице моћи ћете да
погледате фотографије и уживате у чињеници да постоје
неки дивни млади и духом
млади људи који раде на томе
да овај свет постане боље место
за све нас.

за некога лек, за другог не мора
бити. Оно што је важно да
родитељи знају, јесте да правовремена и адекватна интервенција може омогућити детету да,
у оквиру својих могућности,
постигне максимум, да достигне свој узраст. Када се искусе
успех и напредак, долази до
хармонизације осталих структура личности детета – истиче
Биљана Милошевић, дефектолог и реедукатор психомоторике из удружења „На пола пута”.
Помоћ Аустралије
Ово удружење тренутно спроводи и пројекат намењен деци
с развојним сметњама и њиховим родитељима „Активни
почетак”, који финансира
аустралијска амбасада.
Кроз пројекат, који ће трајати до краја године, реализују
се индивидуални сусрети с
дефектологом, музичке радионице и спорт. Циљ „Активног

почетка” јесте континуиран
рад на психомоторном развоју, социјализацији и унапређењу капацитета и потенцијала
које свако дете поседује. Поред
активности намењених деци,
постоји и Родитељски клуб, у
којем маме и тате добијају
подршку стручњака како би се
лакше носили са изазовима.
Ово је уједно и место које им
омогућава размену искустава и
информација и простор за
међусобно оснаживање.
Све наведене активности
реализује стручни тим овог
удружења уз подршку Маштаонице „Моје срцуленце”, клуба „СМС фитнес” и играонице
„Острво с благом”. Удружење
позива све заинтересоване
родитеље да се, ради добијања
додатних информација, јаве
путем телефона 341-960 или
на имејл адресу: contact@napolaputa.org.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Лимунада од лубенице

Иско ри сти мо још мало
плодове лета и освежимо
се овим финим напитком.
Лубе ни ца је савр ше на за
ублажавање жеђи и хидратацију.
Такође, погодна је као диуретик и за чишћење организма. Одлична је храна за оне

који желе да смршају, даје
осећај ситости, а садржи врло
мало калорија. Може брзо да
осигура енергију и задовољи
потребу за слатким.
Иако је лубеница одлична као самосталан хладан
десерт, препоручујемо вам
да испробате и нешто ново.

Потребно: 200 грама срца лубенице, 50 грама јагода (или банана или бресака), сок од пола лимуна, две супене кашике меда, 60
мл воде, лед и свежа нана.

Припрема: Мед и воду кувати док се не направи сируп, па охладити. Лубеницу очистити од коштица и насећи на коцкице. Изблендирати јагоде и лубеницу. Додати лимунов сок и сируп од меда.
Чашу напунити уситњеним ледом, па је прелити смесом од лубенице. Украсити листићима нане.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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Петак, 22. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ДИНАМО 1945 И ЖЕЛЕЗНИЧАР РАЗОЧАРАЛИ ПОКЛОНИКЕ ФУДБАЛА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ГРАДСКИ ДЕРБИ ЗА ЗАБОРАВ

„Лола и момак из суседства”
Стефани Перкинс

„Брзи воз” победио
са 2:0
Пето коло Српске лиге група
„Војводина” донело је и „велики” градски дерби између
Динама 1945 и Железничара.
На Градском стадиону окупило се око хиљаду поклоника
најважније споредне ствари на
свету, који су свакако имали
већа очекивања од виђеног.
Динамо 1945 победио је са 2:0
и освојио нова три бода, али је
општи утисак да су фудбалери
обају тимова потпуно разочарали гледаоце.
Прво полувреме протекло је
у игри на средини терена, без
иједне праве прилике за гол,
без акција, идеја и маштовитости. Фудбалери су се углавном
ваљали по терену, беспотребно
јаукали, тражили помоћ медицинског особља, које, испоставиће се, није имало посла...
Важно је ваљда било да се
„украде” време од утакмице,
али и од гледалаца.
Домаћин је до предности
стигао из пенала у 48. минуту,
а убрзо затим уследила је једна
једина акција на утакмици из
које је Динамо 1945 постигао
погодак и поставио коначан
резултат. Стрелци за „брзи воз”
били су Јованчић и Јованић.
Све у свему, утисак с дербија је више него блед. Сви су
разочарали и сви су разочарани. У комплетно фудбалско
сивило уклопили су се и гледаоци, па се тако постигнутим
головима готово нико није ни
радовао...

Лола је необична седамнаестогодишњакиња која се
поверава месецу, носи костиме које сама креира и машта
о дизајнерској каријери.
Забавља се с Максом, певачем панк бенда. Он је пет
година старији од ње и,
наравно, њени родитељи се
противе њиховој вези. Лола
и Макс дају све од себе да
одобровоље родитеље, а онда
у причу улази Крикет, бивши сусед који је Лоли својевремено сломио срце. Може
ли момак из њене прошлости бити њена будућа љубав?
Стефани Перкинс одлично разуме тинејџерске снове, страхове, жеље и патње,
тако да њени романи не пружају само разоноду, већ нам
помажу да упознамо себе у

– Пре ове утакмице створио
се непотребан притисак, који
играчи тешко подносе. Требало је да то буде меч као и сваки други, али и празник спорта у нашем граду... Честитам
момцима на победи, до које
смо стигли после боље игре у
другом полувремену – рекао је
први тренер Динама 1945
Александар Стевановић.
Железничар је и овог пута
играо ослабљен, без неколико
стандардних првотимаца, па је
претрпео и четврти пораз.
– Честитам Динаму на
заслуженој победи. Једанаестерац нас је потпуно пресекао. Очигледно да без стандардних првотимаца више не

можемо, јер ова екипа није
иста с њима и без њих. Верујем да ће се момци ускоро опоравити и да ћемо почети да
остварујемо боље резултате –
истакао је Ненад Стојчић, шеф
стручног штаба „дизелке”.
У петом колу Војвођанске
лиге „Исток” Младост је у
Омољици играла против
Јединства из Банатског Карађорђева (1:1). Гол за домаће
постигао је Спасић већ у другом минуту, а гости су изједначили у последњим тренуцима утакмице.
Иду ћег викенда Дина мо
1945 гостује у Срем ској
Митровици, Младост у Перлезу, а Железничар дочеку је

Црвену звезду на СЦ-у „Младост”. Овај меч биће на програму у недељу, 24. септембра,
од 16 сати.
А. Живковић

„ВОША” СЕ
ПРОВУКЛА
У шеснаестини финала Купа Србије Динамо 1945 је
у среду, 20. септембра,
угостио Војводину.
Новосађани су победили
с 2:1, али је „брзи воз” био
равноправан ривал суперлигашу.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ДАЉИНСКОМ ЈАХАЊУ

Кремен на трону
Финале државног првенства у
даљинском јахању одржано је у
суботу, 16. септембра, на панчевачком хиподрому. У веома јакој
конкуренцији Коњички клуб Кремен из нашега града наступио је
с девет такмичара, који су постигли фантастичне резултате.
Сениор Саша Крњајић и
његово грло Вук освојили су

шампионску титулу на дистанци од 80 км. Маша Огњеновић
и грло Север освојили су сребрно одличје на 60 км. У конкуренцији јуниора КК Кремен
је заузео прва три места. Такмичари су прешли стазу од 20
км, а тријумфовала је Ања
Андрић с Минардијем, испред
Уне Унчевић с Грифоном и

Иве Миоч са Зевсом. У категорији деце прво место је заузела Маша Јосиповић с грлом
Вероном.
Овим такмичењем КК Кремен је, предвођен тренером
Вишњом Андрић, на сјајан
начин завршио веома успешну
сезону.
A. Ж.

КАЈАКАШКА РЕГАТА У ЗЕМУНУ

Тријумф Данила Живковића
Прошлог викенда у Земуну је
одржана традиционална кајакашка регата у организацији
ККК-а Змај.
У категорији јуниора члан
ККК-а Навигатор из нашега
града Данило Живковић освојио је златну медаљу у дисциплини кајак једносед у трци на
500 м. У категорији сениора у
истој дисциплини Данило је
заузео прво место. Овом регатом је званично завршена так-

мичарска сезона у кајаку и
кануу на мирним водама. Чланови ККК-а Навигатор захваљују Граду Панчеву, који је
помогао Данилу Живковићу да
завршетак јуниорске категорије крунише заслуженим одласком на Европско првенство,
које је одржано у јуну на Ади
Циганлији. Подсећамо, Данило је тада заузео једанаесто
место.
A. Ж.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

Клинци за пример
Јуниорско Првенство Европе у
џуду одржано је прошлог викенда у Марибору. У конкуренцији
преко 400 бораца из четрдесет
једне државе надметала се и
наша суграђанка, џудисткиња
Динама, Андреа Стојадинов.
Она је у првом колу била
слободна, а потом је претрпела пораз од ривалке из Русије.
Друго коло Евролиге одржано је 16. септембра у Суботици,
када је на програму био и турнир посвећен дану града на
северу Бачке. ЏК Динамо је био
најуспешнији клуб у укупном
пласману, а Владимир Богдановски заслужио је и пехар
намењен најбољем пиониру.
Златне медаље су освојили
Алекса Ђуровић и Владимир

Богдановски, сребром се окитио Филип Француз, а бронзе
су зарадили Матеја Зубовић,

Ђорђе Јакимовски, Лазар Стојановић и Растко Анђеловић
(ЏК Јединство).

На такмичењу Евролиге, у
групи џудисткиња од шеснаест
година, чланица ЏК-а Јединство из Качарева Кристина
Бјелчевић освојила је сребрно
одличје.
Запажен резултат у Суботици остварили су и чланови ЏКа Панчево. Нина Албијанић је
освојила највреднији трофеј, а
њен брат Лазар окитио се бронзаним одличјем.
Чланови овог клуба били су
одлични и на „Турниру малих
шампиона” у нашем граду.
Александар Лупулов је заслужио злато, а Лазар Ваневски,
Јован Џивџановски и Милош
Мандарић окитили су се бронзаним медаљама.
A. Ж.

том узрасту пуном непознаница, промена и смушености. Њене књиге олакшавају
„болест” звану пубертет, али
и буде лепе успомене код
одраслих.

Два читаоца који до среде, 27. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која лектира
из средње школе вам је остала у сећању?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Лола и момак из суседства” Стефани Перкинс.
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 мојој страни срца”
Симоне Спарако
Сингапур светлуца у ноћи
као дијадема, тај нестварни
град по мери привилегованих људи, који је Леа изабрала уместо Рима. Удала се за
успешног адвоката и разум
јој говори да није могла да
направи бољи избор: он је
поуздан, амбициозан, брижан. Он је човек који преузима ствар у своје руке, као
што је то урадио оног
кишног поподнева у Лондону, пре много година.
Али ситни трзаји у срцу
одмах се побрину да разум
заћути. Враћају се слике
мушкарца којег никада није
заборавила. Он је паметан,
он је страствен љубавник, он
је кукавица. Леа добро зна да
треба да се држи подаље од
њега, јер у њему је нека тама,

нешто што јој стално измиче и не да јој мира. Када се
једног топлог лета врати у
Рим, прошлост ће се још једном свом силином обрушити на њу и опет је привући
њему, иако су одавно пошли
различитим путевима, далеким и непредвидивим.

Два читаоца који до среде, 27. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која вас књига асоцира
на септембар?”, наградићемо по једним примерком књиге „На мојој страни срца” Симоне Спарако. 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

Јесени, добро дошла!
У прошлом броју нашег
листа питали смо вас како се
спремате за јесен. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Мило за драго” Дарси Бел за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Ципеле и чизме код обућара; мантил и капут на
хемијско; сукњу и панталоне код кројачице, а у руке
игле и вуну, па да исплетем
нов шал и – јесени, добро ми
дошла!” 066/3525...
„Поздравим је осмехом,
пожелим нам радосне заједничке дане и уживам у свечаном тренутку промене
зелених лиснатих хаљина у
златне, док се ваздухом шири
парфем с нотом печених
паприка. Дивно!” 064/2804...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање која лектира из основне
школе им је остала у сећању.
Они ће освојити по један
примерак књиге „Арчеров
глас” Мие Шеридан.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Засигурно ’Дневник Ане
Франк’, који ме је из дечје безбрижности у немилосрдну
стварност шутнуо!” 064/0541...
„Остао ми је у сећању
Домановићев ’Вођа’. И да
хоћу, не могу да га заборавим. Свакодневица ме константно подсећа на ту причу...” 063/3045...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања
потражите на страницама
овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ПРВИ ПУТ ПОСЛЕ ВИШЕ ГОДИНА

ПОЛИЦИЈА ДОБИЛА НОВЕ АУТОМОБИЛЕ
Свим полицијским
управама у Србији,
па и панчевачкој,
додељена нова
возила марке
„шкода рапид”
У ДОМУ ВОЈСКЕ ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ

Сећање на 51. бригаду
У среду, 20. септембра, у
Дому Војске Србије обележена је 49-годишњица од формирања 51. механизоване
бригаде, јединице која је
деловала у саставу некадашње
Југословенске народне армије, а потом и Војске Србије и
Црне Горе, и била је стационирана у панчевачкој касарни „Стевица Јовановић”.
Овом догађају присуствовали су некадашњи припадници ове јединице, као и њен
најпознатији командант –
пуковник Зоран Кандић.
Он је у свом говору подсетио да су се припадници 51.

бригаде током сукоба почетком деведесетих година у
Хрватској у којима су учествовали увек борили витешки и да никада нису прозивани због кршења одредби
међународног ратног права.
– Увек смо савесно и до
краја извршавали све задатке који су нам били постављани. Неколико пута смо
били проглашени за најбољу
јединицу у ЈНА, а током рата
у Хрватској ниједан наш
припадник није се нашао на
стубу срама због непоштовања ратних правила – нагласио је Кандић.

АКЦИЈА ПОРЕСКИХ ОРГАНА

Почело плаћање
пореза на оружје

Ових дана почело је слање
решења о плаћању пореза
власницима регистрованих
пиштоља, револвера и пушака. Онима који поред оружног листа за држање оружја
имају и дозволу за ношење
оружја, биће обрачунати већи
износи пореза, а највеће
износе мораће да плате власници више комада оружја.
Рок за уплату пореза на
оружје је петнаест дана од
датума пријема решења. Та
обавеза може да се плати у
неколико рата, али за то је

потребно написати молбу и предати је пореским органима (централи Пореске управе Србије).
У њој треба навести да се одложено плаћање тражи због тога
што уплата целокупног износа одједном представља велико оптерећење пореском обвезнику, или му наноси велику
економску штету.
Власници пиштоља и
револвера који имају само
дозволу за њихово држање
плаћају 3.500 динара, а они
којима је дозвољено и да их
носе – 17.450 динара.

ТОКОМ ПРОТЕКЛИХ СЕДАМ ГОДИНА

У Србији ухапшено
155 педофила
У протеклих седам година
припадници МУП-а су у
оквиру сталне акције „Армагедон”, која се спроводи
заједно с полицијама чланицама Интерпола, ухапсили
155 лица широм Србије због
тога што су размењивали
порнографске фотографије и
видео-снимке малолетника
с другим особама преко
интернета – изјавио је министар унутрашњих послова
Небојша Стефановић на
отварању конференције коју
је организовала Фондација
„Тијана Јурић”.
Он је истакао и да је у
првих осам месеци ове године полиција регистровала
503 случаја вршњачког насиља. Стефановић је указао и
на податак да је у првих
седам месеци 2017. године
пријављен нестанак 674
малолетника. Пронађено је
640 дечака и девојчица, а за
осталима се и даље трага.

– Најчешћи разлози њихових нестанака били су бекства из домова за децу без
родитељског старања, бекства из хранитељске породице, одласци из куће ради
склапања брачне или ванбрачне заједнице, неразуме-

вање и свађа у породици,
извршење кривичног дела,
љубавни проблеми, нерешени брачни односи између
родитеља, дављења на купањима, лоше оцене у школи
и наркоманија – прецизирао
је Стефановић.

Корист од тога
биће вишеструка
Панчевачка полиција добила је
у суботу, 16. септембра, први
пут после више година, нова
патролна возила марке „шкода рапид”, чиме је њен возни
парк знатно повећан и осавремењен.
Та возила стигла су у наш
град након велике церемоније
одржане тог дана у Београду,
на платоу испред седишта
Министарства унутрашњих
послова Србије. Министар
полиције Небојша Стефановић
свечано је уручио кључеве 710
нових „рапида” начелницима
свих полицијских управа у
Србији.
Он је том приликом истакао
да ће до краја ове и током идуће године бити још испорука
нових аутомобила и џипова,
ватрогасних камиона и патролних мотоцикала. Додао је да ће
захваљујући томе МУП Србије
имати више од 1.000 нових
возила. Рекао је да ће нова
возила бити подељена саобраћајној полицији, као и тзв.
полицији опште надлежности.
– Као министар унутрашњих
послова поносан сам због тога
што ће наше колеге полицајци
који свакодневно обављају своје дужности моћи да буду ефикаснији у раду захваљујући
новим возилима. Улажући у
услове у којима они раде, ми
доприносимо већој безбедности свих грађана Србије. Очекујем да ће се нова возила
користити искључиво у њиховом интересу. Од почетка рада
у Министарству унутрашњих
послова трудио сам се да полицајцима и свима осталима који
су запослени у МУП-у олакшам рад набавкама нове опреме, возила, униформи и свега

осталог што им је потребно за
лакше обављање послова –
истакао је Стефановић.
Он је подсетио на то да је до
сада купљено 20.000 нових униформи за полицију, као и да су
модернизована постојећа оклопна возила и купљена нова.
Осим тога, реконструисане су
просторије у једном броју полицијских станица, након чега су
оне опремљене новим намештајем и компјутерима.
Стефановић је најавио и да
ће до краја године бити купљени нови компјутери за све
полицијске управе и станице у
Србији, као и нове униформе

неће бити потребе да се за
њихово одржавање и поправке
издвајају велике суме новца,
као што је то било до сада због
старости наших аутомобила.
Они су се често кварили због
великог броја километара које
су прелазили. Синдикат српске
полиције у више наврата указивао је на проблем недостатка службених возила, као и на
то да је тај проблем доводио у
питање благовремено и правилно извршавање службених
задатака. Слабе кочнице, напукле шофершајбне, зујање или
лупање у точковима, откачени
ауспуси, неисправна сирена,

ције међу грађанима”, пише у
саопштењу ССП.
Аутомобили марке „шкода
рапид” које је купила полиција по многима важе за најбоље
„Шкодине” аутомобиле после
„октавије”. Развијају брзине до
175 километара и опремљени
су сервоволанима који се подешавају по висини возача. На
путевима су изузетно сигурни
због безбедносних система ABS
и ESP, а када се возе по граду,
лаки су за паркирање.
У зависности од тога како се
„рапид” вози, потрошња горива варира од 7,5 до 10 литара
на пређених 100 километара.

за Жандармерију, Специјалну
антитерористичку јединицу,
Полицијску бригаду, интервентне јединице и Граничну
полицију.
„Набавка нових аутомобила
је вишеструко значајна”, пише
у саопштењу Синдиката српске
полиције. То ће омогућити лакше обављање свакодневних
послова и већу безбедност грађана и донеће значајне финансијске уштеде.
„Нова возила троше мање
горива него стара, а осим тога

командне табле са упаљеним
скоро свим сигналним лампицама, исцепана предња седишта, то су ’дијагнозе’ значајног
броја постојећих возила. Због
тога је набавка нових аутомобила била прека потреба.
Возни паркови полицијских
управа сада су значајно поправљени и за дуже време ће бити
решен један од најзначајнијих
логистичких проблема у Министарству унутрашњих послова.
Нова возила ће свакако утицати и на подизање угледа поли-

За овај аутомобил, који за 13,9
секунди убрзава до брзине од
100 километара на час, важи и
то да има одличне кочнице, па
због тога увек добија добре оцене на креш-тестовима.
„Рапид” има и клима-уређаје,
као и изузетно велике пртљажнике, што ће омогућити саобраћајним полицајцима да у те
аутомобиле стављају сву неопходну опрему када иду на увиђаје. Цена основне верзије
„рапида”, без додатака, износи
око 10.000 евра.

ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Грађани више верују у органе реда
Поверење у полицију се током
последње три године стално
повећава и тој институцији
нашег друштва верује више од
половине, или 56 одсто наших
грађана. Међутим, то је још
увек мање него на Западу, где
тај проценат износи од 60 до 90
одсто – један је од закључака
истраживања које је ових дана
представио Београдски центар
за безбедносну политику.
То истраживање је обављено
током јуна ове године на територији целе Србије на узорку
од 1.000 пунолетних грађанки
и грађана. Реализовали су га
директним интервјуисањем
анкетари организације „Ипсос
стратеџик маркетинг”.
Анализа добијених резултата показала је да су грађани
свесни многих проблема који
су присутни у полицији, као
што су, на пример, корупција
и велики утицај политичара.
С друге стране, забрињавајуће је да је негативно мишљење
о полицији посебно изражено
код младих, узраста од 18 до
29 година. Они имају најнижи
степен поверења у полицију.
Када је реч о корупцији, број
грађана који мисле да је она
распрострањена међу припадницима МУП-а, мањи је за
четири одсто него прошле
године. Највећи број оних који
сматрају да је још увек има у
великој мери, мишљења је да

је најкорумпиранија саобраћајна полиција.
У истраживању БЦБП-а наводи се и да је изузетно мала вероватноћа да би грађани пријавили корупцију у полицији. Скоро
половина учесника истраживања одговорила је да није вољна
да то учини, без обзира на то да
ли је пријављивање анонимно
или се од оних који пријављују
траже лични подаци.
Једно од питања у истраживању односило се и на то како
грађани доживљавају полицију. Прве асоцијације испитаника на полицију јесу арогантност,
суровост и корумпираност. Ставови учесника истраживања
према припадницама лепшег
пола у полицијским унифор-

мама драстично су другачији,
јер су за већину испитаника
прве асоцијације на њих лепота и љубазност. Занимљиво је
да је већина учесника истраживања изјавила да су полицајке мање корумпиране од
њихових колега.
У истраживању о поверењу
грађана у полицију наводи се и
да Министарство унутрашњих
послова треба да повећа
информисаност грађана о
резултатима рада полиције, јер
је већина учесника испитивања изјавила да нема довољно
информација о томе. Други
закључак је и да би процедуре
за пријављивање корупције у
полицији морале да буду јасније и доступније грађанима, а

деловање на основу тих пријава ефикасније, како би се задобило веће поверење грађана.
Резултати истраживања су
показали и да грађани сматрају
да пресудни критеријуми за
запошљавање у полицији треба
да буду способност и индивидуални квалитети кандидата, а не
пријатељске и рођачке везе.
Учесници испитивања су се
изјаснили и за то да је потребно
чешће информисање о доприносу жена раду полиције.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ МЕЂУ ПРВЕ ЧЕТИРИ У ТИРАНИ

И ОМОЉЧАНИ НА ЕВРОПСКОМ ВРХУ
Ученик Вељко
Поткоњак и наставник
Миодраг Тасић
учествовали
у креирању успеха
Након што је један некадашњи
житељ јужних села (Игор Кокошков, рођен 1971. године у
Брестовцу) освојио (кошаркашки) врх Старог континента,
сличан успех, иако у мањим
(медијским) размерама, остварио је један дечак из суседног
села – Омољице. Ученик Основне школе „Доситеј Обрадовић” Вељко Поткоњак, праћен
менторским оком свог наставника Миодрага Тасића, био је
део репрезентације Србије која
је заузела четврто место на такмичењу у дисциплини под
називом „Шта знаш о саобраћају”.
Ова манифестација се дуги
низ година у нашој земљи приређује у организацији Аутомото савеза Србије, уз ангажовање образовних установа, пре
свега наставника техничког
образовања, као и министарстава унутрашњих послова и
просвете, науке и технолошког
развоја. На општинским, окружним и републичким нивоима
такмичења из поменуте дисциплине, према неким проценама, око 200.000 деце је сваке
године укључено у комплетан
систем ових обука и надметања. Након финалног националног одмеравања знања, одржаног у Београду 27. маја,

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Водовод и канализација” обављају радове на
постављању јавне чесме. Геометри ће у петак, 22. септембра, изаћи на терен у школском дворишту како би
установили да ли постоје
услови за изградњу вртића.
Истог дана, у 19 сати, Јовица
Јашин извешће монодраму
„Била једна земља” у Дому
културе.
Банатско Ново Село: У току
је санација сеоске депоније.
Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” обавља последње припреме пред манифестацију „Банатски хлеб”, која
ће бити одржана 1. октобра у
Дому културе.

Вељко – други здесна, наставник Миодраг – први слева
одабрана је екипа најуспешнијих, која је изборила учешће на
Европском првенству, одржаном у Тирани од 14. до 17. септембра.
Међу четири члана те поставе нашао се и Вељко Поткоњак,
ученик шестог разреда омољичке школе, а један од наставника техничког образовања који
су их пратили био је и Миодраг
Тасић, дугогодиши ментор више репрезентативаца.
Након узбудљивог расплета
они су у укупном скору у конкуренцији двадесет две европске државе заузели четврто
место, са свега једним поеном

мање од трећепласираних, а
два поена од вицешамипиона.
Прво место је освојила екипа
из Летоније, испред две руске
екипе, што само по себи представља куриозитет, будући да
су све дру ге репрезента ције
имале само по један тим. Сведоци овог догађаја мишљења
су да је пласман наших представни ка могао да буде и
бољи, а према њиховим наводима (на шта су ука за ли и
многи други) дешавале су се и
неке „чудне одлуке” ван спортског терена.
Домаћини су у Тирани и Драчу за све госте обезбедили удо-

бан смештај и додатне садржаје – од обиласка главног града
до купања на Јадранском мору.
Утисак је покварен једино приликом опроштаја и размене
сувенира, непримереним скандирањем и песмама локалне
групице о Косову као албанској
земљи. Након тога је наша екипа у комплетном саставу демонстративно напустила скуп
и повукла се у свој хотел.
У сваком случају, овај успех
наше репрезентације ништа не
би смело да помути, па ни мало
интересовање домаћих медија,
нити скроман дочек на аеродрому.

ПОВОДОМ 250 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ

Долово: Борци су обележили
7. септембар, дан када је
више стотина Доловаца отишло на Сремски фронт, одакле се многи нису вратили.
Књига афоризама Зорана Т.
Поповића „Кад порастем,
бићу велики” представљена је
у уторак, 19. септембра, у
Дому културе.
Глогоњ: Предавање о дивизији „Принц Еуген” у четвртак,
14. септембра, одржао је историчар Срђан Божовић. „Дани
Румуна” приређени су протеклог викенда уз присуство
великог броја гостију из земље
и иностранства. Дому културе су одобрена два лица за јавне радове.
Иваново: У школи су недавно почели да раде нови рад-

Ношње некадашњих Старчеваца
Изложба фотогрaфија под
називом „Како су се одевали
Старчевци” отворена је у недељу, 17. септембра, у галерији
„Боем”. Тај догађај уједно је
први у низу поводом обележавања двеста педесет година од
оснивања
римокатоличке
цркве.
Након уводних речи директора Дома културе Далибора
Адамова говорио је његов имењак и суграђанин етнолог
Далибор Мергел. Он је и дошао
на идеју о поменутој изложби
и притом уступио део фотографија из личне колекције. То је
учинио и Дејан Трифуновић,
уметнички директор КУД-а
„Станко Пауновић НИС–РНП”.
– Слике су настајале и прикупљане су од 2003. године,
када сам одлучио да обрадим
старчевачке игре, на које ми је
скренуо пажњу један од првих
учитеља фолклора Ивица Руп-

так, иначе Старчевац. Том приликом добио сам безрезервну
подршку од Дома културе и
тадашњег директора Видомира Јелесијевића, као и од тадашњих играча Сандре и Николе Паулића, а помагали су и
мештани Марија и Никола
Радочај, Марија Пургер и Ката
Цвејић. Сви они учествовали
су у процесу стварања игара

својим казивањима, сведочанствима, теренским и другим
радом и, наравно, ношњама и
фотографијама – рекао је Трифуновић.
О изложби је говорио и Иван
Терзић, такође етнолог, који је
био укључен у поменути пројекат Матице хрватске.
– Хрвати, досељавани у другој половини 18. века, нису

задржали ништа од своје изворне ношње. Одећа с фотографија на изложби датира из прве
половине 20. века, али свеједно из којег периода потиче,
била је нека врста личне карте
једног појединца, па се из ње
могло прочитати све што је
битно – од тога каквог је неко
имовинског статуса, до тога,
рецимо, код припадница
нежнијег пола, да ли су удате
или слободне – навео је Терзић.
Прослава годишњице биће
настављена у петак, 22. септембра, од 11 сати, мисом у Цркви
Светог Маурицијуса, а централни догађај планиран је за
сутрадан у 20 сати, када ће
наступити КУД „Хорвати” из
Загреба, који ће, поред осталог,
извести старчевачке игре у
старчевачким ношњама. Специјални гости биће фолклораши из КУД-а „Станко Пауновић”.

ници на месту педагога и
правника. Та установа иза-

брала је најбољег понуђача за
реконструкцију објекта за
вртић. Фолклораши Удружења банатских Бугара наступили су на вршачком „Грожђебалу”.
Јабука: Због прикључивања
на градски водовод биће
испирана мрежа, па се грађани моле да од понедељка, 25.
септембра, не користе воду са
чесама, већ искључиво из
цистерни и са еко-чесме у
центру села. Дрво у Тамишкој
улици у Јабуци, испред броја
61, срушило се на главни вод
у петак, 15. септембра, али је
захваљујући правовременој
акцији волонтера све убрзо
санирано.
Качарево: Месна заједница
спроводи поступак јавне
набавке за крпљење рупа на
коловозима. Књижевно вече
у оквиру „Дана македонске
културе” одржано је у понедељак, 18. септембра, у Дому
културе. Након тешке болести преминула је учитељица
Душанка Трајковски.
Омољица: Књига афоризама
Зорана Т. Поповића „Кад
порастем, бићу велики” биће
представљена у петак, 22.
септембра, у Дому културе.
Ученик Вељко Поткоњак био
је део репрезентације која је
освојила четврто место на
Европском првенству у такмичењу под називом „Шта
знаш о саобраћају”.
Старчево: Поводом обележавања 250 година римокатоличке
цркве, у недељу, 17. септембра,
у галерији „Боем” отворена је
изложба фотографија под
називом „Како су се одевали
Старчевци”. Прослава ће бити
настављена светом мисом у
Цркви Светог Маурицијуса у
петак, 22. септембра, од 10
сати, а сутрадан од 20 сати на
програму ће бити фоклорашки
концерт. Дан раније, од 21 сат,
дуо „Бостанџије” направиће
боемско вече у ККК-у.

ОВИХ ДАНА У ЈАБУЦИ

Пало стабло „на струју”

ОДРЖАНИ ШЕСТИ „ДАНИ РУМУНА” У ГЛОГОЊУ

Увек весело уз „Веселију”
Прошлог викенда у Глогоњу су
приређени шести „Дани Румуна” у организацији локалног
КУД-а „Веселија”, који је том
приликом уједно обележио
седамдесет девети рођендан.
Манифестација је практично почела у суботу, 16. септембра, пригодном изложбом, када
су постављене старе фотографије, поред осталих и оне појединих Глогоњаца из Другог
светског рата, с фронта, а изложене су и ношња, грнчарија и
друге старе ствари. Поред тога,
гости су могли да се послуже
колачима направљеним по старинским рецептима.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Друге, главне вечери, у недељу, 17. септембра, на званичном отварању, о догађају су
говорили Алин Чокања, представник Амбасаде Румуније у
Србији, затим Зоран Грба у име
градоначелника Панчева и
Идворјан Корнелију, председник КУД-а „Веселија”.
У музичком делу програма,
у дупке пуној сали Дома културе и уобичајено веселој

атмосфери, најпре су наступили дугогодишњи пријатељи
Глогоњаца из румунске Дете,
чији су солисти, фолклораши
и оркестар извели традиционалне игре и песме. Потом је
домаћи музичар Дорел Марјану имао соло тачку на Пановој
фрули. Он је и вођа локалног
оркестра, који је свирао мелодије из регије Арђал, одакле су
се овдашњи Румуни и доселили.

Затим је солисткиња Јоана
Субић отпевала једну банатску
румунску нумеру, а фолклораши „Веселије” одиграли су
сплет игара из некадашње
постојбине. До краја вечери
наступила су друштва из Јанковог Моста и Барица.
По завршетку званичног
дела настављено је необавезно
дружење, када су додељене
дипломе и захвалнице, а све
госте и званице до дубоко у ноћ
забављао је наведени оркестар
глогоњског друштва, у којем су
свирали поменути Марјану
(хармоника) и Корнелију (саксофон), као и Октавијан Бунђа
(бас), Вангел Митревски
(бубањ) и Оливер Петковић
(гитара), а тон-мајстор био је
Зоран Ивановић.
И ове „Дане Румуна” помогли
су Град Панчево, Покрајинска
влада и румунска влада.

Дрво багрема у Тамишкој
улици у Јабуци, испред броја
61, срушило се у петак, 15.
септембра, на главни електрични вод и накривило
суседне бандере. На срећу,
Месна заједница и ЈКП „Вод-ком” на време су реаговали
и позвали Комуналну инспекцију и „Електровојводину”.
Будући да су искочили
осигурачи, струја је убрзо
искључена, па су грађани у

договору с надлежнима уклонили и поменуто, али и
суседно дрво уз кишни канал,
које је такође било трошно.
Све је ускоро враћено у првобитно стање.
С обзиром на то да има
бандера које би требало заменити, грађани о томе могу
обавестити ЈКП „Вод-ком”
сваког радног дана од 7 до 15
сати, лично или на број телефона 013/262-40-11.

ОД ПОНЕ ДЕЉ КА НЕ ПИТИ ВОДУ
ИЗ МРЕ ЖЕ!
Градска вода стиже у Јабуку у понедељак, 25. септембра, када ће почети и испирање водоводне мреже.
Стога ће наредних недеља грађани моћи да пију воду
са еко-чесме или из цистерни које ће у међувремену бити
допремљене.

12

КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 22. септембар, 20 сати, Културни центар: „Ethno.com”,
концерт Пјевачке дружине Светлане Спајић и Олге Крстојевић.
Петак, 22. септембар, 21.30, Културни центар: „Ethno.com”,
концерт бенда „My People”.
Субота, 23. септембар, 20 сати, Културни центар: „Ethno.com”,
концерт Тамбурашког оркестра Панчева.
Субота, 23. септембар, 21.30, Културни центар: „Ethno.com”,
концерт македонског састава „Љубојна”.

Представе
Субота, 23. септембар, 18.30, МКУД „Петефи Шандор”:
представа „Господ племенити Прасетник”, у извођењу драмске секције КД „Грајена” из Птуја.
Среда, 27. септембар, 19.30, Културни центар: представа
„Хор бечких дечака” у режији Ирфана Менсура.

Тематски програм
Понедељак, 25. септембар, 19 сати, Градска библиотека:
трибина „НАТО бомбардовање СРЈ – узроци и последице”.

МОЈ

избор МОЈ

Мафијашки
телохранитељ
Раде Машић,
координатор удружења
„Препознај у себи”
ФИЛМ: „Мафијашки телохранитељ” („The Hitman’s Bodyguard”, 2017).
Самјуел Л. Џексон је
најтраженији плаћени
убица на свету, а врхунски агент Рајан Ренолдс
има задатак да га штити. Ништа, наравно, не
креће по плану. Џексон
је, наиме, његов заклети непријатељ. Њих
двојица годинама су се
гледали преко нишана,
а сада морају бити
нераздвојни. Кад се споје, следе невероватне
јурњаве аутомобилима, бизарне бродске ескападе и
сусрет с немилосрдним крвожедним источноевропским
диктатором. Овако дистрибутер најављују овај филм.
Он то све јесте, али садржи
још много тога. Ту су духовити дијалози, интересантне
игре речи, уврнуте љубавне
приче, и то две, јер оба јунака већ имају жене својих
живота и боре се за њих на
врло нетипичне начине, па
тек онда јурњаве аутомобилима и све остало што је
дистрибутер навео као примамљиве стране филма. Сто
осамнаест минута разбибриге и доброг зезања, а оно што
је, бар мени, врло важно,
знам од почетка да ће бити
велики, велики срећан крај,
па зато опуштено гледам.
Све мила и драга глумачка
лица, ту су и кокице, смејем
се и жао ми је што је већ
крај, јер могли бисмо тако да
се зезамо до јутра и да тек
онда окачимо таблу „The
End” и видимо шта ће Салма Хајек по изласку из затвора урадити. Што би се некад
овде рекло: два сата квалитетног програма.
МУЗИКА: Када у било ком
претраживачу укуцате: „Харис”, неће вам иза ћи онај
чика са страшним гла сом
којим нас убеђује у лепоту
свога певања и са исто тако
страшним бркови ма и
шеширом којим сто посто
крије неку страшну ћелу, а
прави се да је као младић,
већ ће искочити један прави младић, представник једне нове и свима нама преко
потребне генерације музича ра. Адам Ричард Вајлс,
рођен 1984, професионално
познат као Кал вин Харис.

Он је шкотски про дуцент,
ди-џеј, певач и композитор.
Харис се уздигао на међународну музичку сцену пуштањем свог трећег студијског
албума „18 месеци” у октобру 2012. године. Албум је
постао први на листи „US
Billboard 200”. У новембру
2014. године издао је и
четвр ти студиј ски албум.
Прва два албума углавном
садрже електро и нови диско звук и у великој су мери
под утицајем музике осамдесетих. На његовом трећем
студијском албуму звук се
приближио и електро хаусу,
док је његов пети студијски
албум „Funk Wav Bounces
Vol. 1” пун старог доброг
фан ка, одличне музике за
ђускање, за кули ра ње или
када вам није ни до чега,
музика баш за овај 21. век,
када са свих страна, посебно овде, насрће сељана сваке врсте из радио-апарата и
с телевизије.
Поред тога што прави
феноменалну музику, Калвин Харис је и велики
филантроп, свестан лудила у
ком живи, па новчано помаже где год треба. У септембру 2007. године имао је
велики перформанс на хуманитарном догађају „Wasted
Youth”, чији је циљ био да
скрене пажњу на појаву
самоубистава младих међу
мушкарцима у Великој Британији. Године 2008. подржао је Шелтерову кампању
„Hometime Scotland”, посвећену бескућницима и лошим
стамбеним условима младих
у Шкотској. У 2010. години
Харис је наступао уживо на
„Brit Awards Show-u” у Лондону, где су сакупљана средства за децу жртве насиља у
ратним зонама.

Петак, 22. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ИГОР МАРОЈЕВИЋ, АУТОР КЊИГЕ „ПРАВЕ БЕОГРАЂАНКЕ”

БЕОГРАДСКИ ПИСАЦ О САРАДЊИ
С ПАНЧЕВКОМ
Лик инспирисан
животом наше
суграђанке
Почетком следећег месеца у
књижарама ће се, у издању београдске „Лагуне”, наћи књига
под насловом „Праве Београђанке”, у којој је један од три
главна лика написан по животној причи Панчевке Тање Татомировић. Књигу је написао
београдски аутор Игор Маројевић, који иза себе има богату
списатељску каријеру и значајне књижевне награде.
Игор и Тања су се упознали у
оквиру издавачке куће, када је
она сарађивала са аутором
романа „ПР” Александром Илићем, тачније када је писала критику за његов роман. Према
њеним речима, врло брзо су се
кроз разговоре пронашли и рад
на роману је кренуо.
Како је сам процес сарадње
изгледао и зашто је баш Тања
Татомировић један од његових
ликова, испричао нам је аутор
књиге „Праве Београђанке”
Игор Маројевић.
ПАНЧЕВАЦ: Како сте дошли
до Тање и шта вас је заинтригирало код ње да буде један од
ликова у књизи?
И. МАРОЈЕВИЋ: Пошто сам
у књизи прича „Београђанке”
описао њихове мање упадљиве
слојеве, а одраније имам бар
два дуга наратива о савремености Београда, разумео сам да
ми у свему томе недостаје увид
у уочљивије слојеве суграђанки. Пошто тај слој пак сразмерно слабије познајем од маргине, осетио сам потребу да
распишем конкурс за исповести о правим Београђанкама.
Од приспелих исповести само
једна је „прошла”, а структурисао сам роман предвиђен за
три такве, па нас је заједнички
пријатељ, писац Александар
Илић, на неки начин спојио.
Заинтригирало ме је то што је

Тања, иако у пословном смислу успешна припадница
мејнстрима, у неким другим
смисловима помало екстремна, али и отворена да најприродније говори о томе.
• Колико је истраживање
било комплексно да би се описао један лик који заправо
постоји и колико је ту било
реалног, а колико фикције?
– У мојим наративима однос
проживљеног/документарног и

тексту у односу на њен живот.
Ипак ми се чини да нисам превише одступио од нарави Тањине супстанце и да је готово све
што сам јој приписао могло и
да јој се догоди. Односно, промене јесу знатне, али се надам
да нису и супстанцијалне.
• Када сте схватили да је
Тања лик који може да се нађе
у вашој књизи?
– После неколико њених
одговора на моја питања. Тања

фикције/псеудодокументарности варира од књиге до књиге,
али верујем да би, кад би се то
питање преломило на сва моја
дела, испало да је однос мање-више 50 : 50. Каквоћа пак грађе диктира поступак, од саме
полазне тачке: некада пођем од
фикције, а некад од оног реалног. За „Праве Београђанке”
важио је потоњи случај. Међутим, књижевност је по мени
можда и више оно што је било
веродостојно да се догоди него
што се уистину догодило. Осим
тога, требало је Тањину причу
уклопити у контекст романа,
што је, због извесних драматуршких правила, али и због њиховог спонтаног кршења, проузроковало знатне промене у

сасвим спонтано користи онеобичен језик не само у писању
него и у говору, плус што њен
живот представља заиста издашан материјал. Све у свему,
она је још и пре књижевне
обраде била већ најслојевитија јунакиња романа.
• Да ли се дешава да ликови
о којима пишете желе да
интервенишу и мењају неке
делове? Да ли је Тања по том
питању била захтевна?
– Иако сам све три саговорнице унапред обавестио да су
извесна одступања од изворне
приче неминовна, бар кад је
моја проза у питању, једној од
њих се на крају није свидело
што ћу ишта мењати, што ми
је саопштила. Од све три саго-

ворнице, Тања је била не само
најмање захтевна него и највеликодушнија саговорница.
• О чему нам заправо говори
књига „Праве Београђанке”?
– О томе каква особа и у ком
кругу – а да је увек посреди неки
упадљив друштвени серкл у Београду двадесет првог века –
може да буде дама / права дама
/ дама у покушају / фатална
жена. С обзиром на нужне промене у поимању тих термина у
односу на изворна значења, најјезгровитије би се могло рећи да
Емилија – јунакиња којом почиње књига – сматра да права Београђанка мора да буде увек
позитивна и женствена, а Нина
– да она мора бити свесна пре
свега мрачне реалности, при
чему јој је женственост безмало
баласт, те да је максимум њеног
дамства да што достојанственије прође кроз пакао. Александра, односно Тања, неформално манифестује неки средњи
приступ тим категоријама, али
је притом најаутентичнија јунакиња. Није ствар у томе да оне
само баштине речене приступе
дамству овде и сада, него све
време дејствују у складу с њима,
или се максимално труде, а
њихове судбине се тесно укрштају. „Праве Београђанке” су
роман који непогодности за
пуно испољавање жене у нашој
свакодневици, у виду функционисања мачоида и њиховог
система забаве, али и у начину
на који данас послују, на пример, полиција и медији, приказује беспоштедно.
• Ко су заправо праве Београђанке?
– Чини ми се да књижевност
чешће треба да поставља нека
питања него да даје одговоре.
Пошто поред три главне јунакиње у роману има још бар толико
њих с неким четвртим, петим
или шестим приступом дотичном питању, можда је најбоље
да сваки читалац књиге на крају
сам нађе свој одговор.

РАДИОНИЦА ЗА ОСНОВЦЕ

Књига животних правила
Основци из панчевачких школа имали су прилику да у уторак, 19. септембра, у Градској
библиотеци Панчево, присуствују радионици коју је организовало удружење „Лас хентес”, a коју је водила Svetlana
Meiehofer, списатељица из
Лондона српског порекла.
Она је деци представила књигу „Маша и Жута – Правило број
2”, која се, као и прва књига,
бави животним правилима.
– Правило број један је
животно правило које учи децу

да воле себе такве какви су, а
правило број два их учи да ако
нешто желе, онда то и могу.
Нема одустајања – рекла је
ауторка.
Sve tla na Mei e ho fer ради с
децом свуда по свету, а оно
што ју је мотивисало, јесте
све веће насиље међу вршњацима које настаје из различитости.
– Деца пате када су различита. О својим проблемима не причају родитељима, нити наставницима. Да би се то спречило,

потребно је радити с децом и
научити их да је дивно бити различит, волети себе такав какав
си. То им недостаје – рекла је она.
Радионици су присуствовала и деца из Школе за основно
и средње образовање „Мара
Мандић”, коју је ауторка књиге „Маша и Жута” обишла и
донирала књиге за школску
библиотеку.
– Мени је највеће задовољство када видим своје књиге у
школама и у библиотекама.
Књиге „Маша и Жута” налази

се и у енглеским библиотекама. Оне су до сада преведене
на три језика и биће на још два.
Хрватска је откупила права
прошле године и они су упутили министарству предлог да
ова књига уђе у школске лектире. То би ми било највеће
задовољство и срећа када би се
десило – истакла је Svetlana
Meiehofer.
Градска библиотека је даривала ученике бесплатним учлањењем и овом приликом су им
уручене чланске карте.

ОДРЖАНА „НЕДЕЉА РУСКОГ ДЕЧЈЕГ ФИЛМА”

Савремена бајка
Градска управа Панчево угостила је у четвртак, 14. септембра, делегацију из Русије која је
у наш град дошла поводом
„Недеље руског дечјег филма”.
У Панчеву је том приликом
приказан филм „Ура! Распуст!”
режисера Максима Демченка, с
којим смо имали прилику и да
разговарамо.
– Веома нам је драго да смо
у Србији по овако лепом времену, али овом приликом смо
ипак донели мало новогодишње зимске атмосфере. Мој
филм говори о дечјој љубави.
У питању је прича о дечаку од
дванаест година који се први
пут заљубљује и осећа оно прво
искрено осећање у себи. Филм
је жанровски бајка, али је бај-

ка урађена на савремени начин
– рекао је Демченко.
У друштву режисера била је и
глумица Јулија Кудојар, која је
глумила у овом филму. Она је и
прошле године посетила Србију
поводом овог фестивала.
– Нисам први пут у Србији,
али сам први пут у Панчеву.

Јако ми се допао овај град и
како су нас домаћини угостили.
Чула сам пуно предивних ствари о историји вашег града –
рекла је Јулија.
С режисером и глумицом у
Панчево је дошао и Сергеј Светлов, музичар из Руске Федерације, који пише музику и текстове за децу, а нашим
суграђанима је представио и
програм за старију децу и адолесценте. Поред ауторских текстова, он такође компонује и
изводи музику на стихове
Пушкина, Јесењина, Гумиљова.
Током целог дана деца из
нижих разреда основних школа и предшколског узраста
могла су да гледају анимиране
филмове у Културном центру

Панчева, а након ових пројекција приказан је и филм „Ура!
Распуст!”.
„Недеља руског дечјег филма” у Србији је трајала од 11.
до 15. септембра, а овом приликом фестивал је одржан и у
Београду, Ваљеву и Алексинцу.
Прилику да се и наш град
уврсти у листу градова домаћина
омогућило је удружење Руса и
њихових потомака „Ромашка”, у
сарадњи с Градском управом и
Културним центром Панчева.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Петак, 22. септембар 2017.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

НОВЕ зимске гуме 14 инча,
заједно са металним фелнама, за пежо 206. Тел.
063/800-44-31, 064/12363-65. (247631)
ПЕЖО 206, 2005. годиште,
бензинац, 1360 м³, 65 кв,
власник, цена није фиксна,
2.500 евра. Тел. 063/80044-31, 064/123-63-65.
(247631)
ПРОДАЈЕМ вектру 1.8,
2001, без улагања, регистрован до маја 2018.
063/811-18-52. (247936)
ЛАНЧИЈА Y у добром стању, прешла 160.000 км, година 2001, 1.100 евра.
062/803-71-88. (247994)
ПРОДАЈЕМ ладу риву,
2003, плин, зимске + летње
гуме. 063/505-830. (24057)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ форд
сијеру, екстра стање, регистровна, може доплата моја. 064/154-25-82.
(248068)
ПРОДАЈЕМ рено клио,
двојку, 2003. годиште, 1,2,
бензин. 062/760-226.
(247733)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007. годиште, 4.000 евра.
064/514-05-06. (248073)
ПЕЖО 307, SW, 1.6, бензин, панорама кров, 2004.
годиште, 3.000 евра.
064/514-05-06. (248073)

ЗАСТАВА 101, 2006, нерегистрована, исправна, застава 101 пик-ап, 2003,
атест, нерегистрована, исправна. 063/305-082.
(248236)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991.
(246307)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (246307)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (247579)
КУПУЈЕМ ауто од 2000. године, стање небитно, могу
и хаварисани. 064/125-5559. (247465)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-05.
(247765)
КУПУЈЕМ возила до 3.000
евра, стање небитно.
063/165-83-75. (247759)
КУПУЈЕМ све врсте возила
до 3.000 евра. 065/809-1183. (247945)

ОГЛАСИ

МАШИНЕ

МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ
506, са опремом, договор.
064/267-28-20. (247301)
ТРАКТОР ИМТ 560, двобраздни плуг.
064/131-67-32. (247951)
ДЕЛОВИ пасата, шофершајбне, шкода 100, храстова бурад. 064/456-05-85.
(247961)
ДВЕ тракторске приколице,
три тоне, једна тракторска
косачица за детелину.
013/344-175,
069/343-90-69.
(248194)
ТРАКТОР 558, у добром
стању, први власник.
063/823-29-61.
(248233)

ГАРАЖЕ

ГРАНДЕ пунто 1.3 дизел,
2006. годиште, петора врата, фул опрема, власник.
064/130-36-02. (248205)
ПЕЖО 307, 2.0 ХДИ, 2004.
годиште, одличан, 2.400
евра. 064/132-93-96.
(248226)

СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353-463.
(248221)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ прасиће и јагањце, вршим печење на
дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09. (246926)
ПРОДАЈЕМ спратни кревет
100 х 190, дечји креветац
(дрво), врећа за ударање
мивар. Тел. 370-553,
064/184-55-34. (247542)
ТВРДО дрво, преостало,
превоз бесплатан. 065/64031-49. (246601)
СВЕ врсте огревног дрвета.
Мерење код вас кући.
065/501-56-51. (246600)
АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде
и гелендери, АЛУ и ПВЦ
столарија. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (246754)

ПРОДАЈЕМ половну словеначку, поцинковану, монтажну гаражу, 5,25
/2.70/2.30, 1.000 евра.
061/261-86-88.
(247901)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење и машину за судове
канди. 063/892-08-35.
(247310)
БЕТОНСКИ блокови, 50,
40, 30 динара. „Луна плус”
Црепаја. 069/275-73-94.
ПРОДАЈЕМ краве, бибер
цреп, салонит плоче.
063/711-77-54. (247873)
ПРОДАЈЕМ дрвени сто за
масажу и необарок кревет
у дуборезу. 063/837-48-34.
(247882)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2008, петора врата, атестиран
плин, 105.000 км.
064/130-36-02. (248205)
ПУНТО 1.2, 8 в, 2009, петора врата, фул опрема, атестиран плин, 95.000 км.
064/130-36-02.
(248205)

ТВ половни, 37, 55, 72,
шпорет на дрва. 348-975,
066/348-975. (247895)

ИЗДАЈЕМ гаражу иза Кинеске робне куће Шангај
(центар), 4.000 динара.
061/202-13-35.
(247901)

ПРОДАЈЕМ југо ин 1.1,
2005, регистрован, стање
солидно. 063/179-36-83.
(248122)

ПРОДАЈЕМ смедеревац 9,
димоводну цев штедиша.
065/817-42-64. (247883)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (248199)

АПАРАТИ

КУПУЈЕМ аутомобиле до
3.000 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (248208)

ВЕШ-МАШИНА,
замрзивач и половни делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(247573)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, до 2.500
евра. 062/193-36-05
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ТРОСЕД очуван, 140 х 200.
063/386-323. (247885)
КАУЧ, витрина, комода,
компјутерски столови, грејалице, столићи, кухиња,
комода. 065/353-07-57.
(247897)
НА ПРОДАЈУ кукуруз.
064/916-60-18. (247933)
ВЕРНИЦИ, ако немате
славску икону, ја вам нудим иконе, уникатне израде, интарзија (фурнир),
урамљене димензије 650 х
450. Тел. 013/320-013,
064993-35-26. (247938)
ТОВНЕ ћурке, двокрилне
мердевине, 1 и 2 м, дечји
креветац. 064/194-03-87.
(247947)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи,
луле. 331-586, 063/805-7460. (247956)
ПРОДАЈЕМ две класичне
фотеље, повољно у добром
стању. 064/179-78-24,
013/311-006. (247960)
КОКЕ носиље, старе 14 недеља, вакцинисане, расе
тетра СЛ. 063/315-381.
(247918)
ТОВНИ пилићи, стари месец дана, раса ross 308,
бели, уредни. 063/315-381.
(247918)
БАЛКОНСКА врата ПВЦ,
нова и два дрвена половна
продајем. 064/348-03-12.
(248111)
ПРОДАЈЕМ две каљеве пећи 133 х 64 х 42. 345-534,
064/246-05-71. (248029)
НА ПРОДАЈУ крмача за
клање и јарац алпинац.
Звати после 17 сати.
065/961-92-14. (248019)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
Нова кухиња, 10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97.
(248066)
ПРОДАЈЕМ скоро нов кауч, бојлер, писаћи сто, очувану старинску витрину.
064/154-25-82.
(248086)
ПРОДАЈЕМ каљеву пећ,
неразидана.
060/424-23-86. (248080)
ПРОДАЈЕМ штенце лабрадор ретривера. Тел.
066/358-201.
(248087)
ПРОДАЈЕМ: троседе, кауче, замрзивач сандучар,
мојца фотеље, гарнитуре,
регале, мост-регал, сто +
столице, спаваћа соба комплет, ел. шпорет, ТА пећи,
теписи, амерички плакари,
разно. 063/107-78-66.
(248094)

МЕСНАТИ прасићи, сточна
вага, кавез за носиље, два
плуга. Петефијера 113.
323-123. (248095)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 063/898-0082. (248176)

ФРИЖИДЕР горење 180 л
– 240 л, miele, веш-машина
канди, фаворит, електрични шпорет, кауч, орман,
угаона гарнитура, двосед
тросед, тросед, фотеља,
шиваћа. Тел. О063/861-8266. (248123)

ТУШ кабина, 5.000, врата
улазна, метална, купатилска, кревет на спрат.
063/809-34-18.
(248222)

ТУРСКА калдрма, преостала дрва врба и топола,
уношење и цепање дрва.
063/423-446.
(248162)
НА ПРОДАЈУ прасићи од
20 до 30 кг, пет комада.
Баваниште.
061/268-49-97.
(248178)
ПОВОЉНО коришћени дрвени прозори, већих димензија, балконска врата,
шалони. 062/121-01-48.
(248171)

ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи, свих
кв, достава, монтажа, гаранција, повољно.
061/641-30-36.
(248220)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи свих величина, достава, монтажа, гаранција.
335-930, 335-974, 063/70518-18. (248209)
ЋУРКЕ на продају, уређене, Панчево. 062/410-9734. (248228)
ПРАСИЋИ, балирана детелина на продају. Мића,
064/303-28-68.
(248228)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
веш-машину, половне делове индесит, сименс.
013/346-790, 064/129-7360. (248237)
БАГРЕМОВА и церова дрва
на продају. 060/603-32-32.
(248002)
ПРОДАЈЕМ кашу за џем
(шипак, дрен), и сируп за
аронију. 064/979-07-19.
(248169)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи свих кв,
добро плаћам.
061/641-30-36.
(248220)
КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, пенкала, бижутерију, старо покућство.
335-974, 335-930,
063/705-18-18.
(248209)

КУЋА, 5 ари плаца, пет минута Народна башта.
063/864-09-85, 069/35528-44. (247644)
ДОЊИ ГРАД, кућа сређена
са два стана, ЕГ, 7 ари.
Тел. 061/224-47-97.
ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси, 7 ари, 45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)

МАШИНУ за сушење, вешмашина, ормани, дечја соба, тросед, комоде, витрине, столови, полица за телевизоре, сандук за постељину, француски лежај,
фрижидер, угаона, радијатори. 064/155-38-13.
(248231)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ ТА пећи свих величина, неисправне и исправне. 335-930, 063/70518-18. (248209)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НОВА КУЋА у Панчеву, Тесла, 140 м2, П + 2, укњижено. 063/776-61-77.
(245475)

КУПУЈЕМ фрижидере, замрзиваче, веш-машине,
старо гвожђе. 064/158-4410, 063/101-11-47.
(246813)
КУПУЈЕМ значке, медаље,
ордење, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (247892)
КУПУЈЕМ све врсте гвожђа,
машина, шпорета, замрзивача и све остало. 061/62707-31. (248041)

НАЈЛЕПШЕ куће и станове
продајем. Повољно. „Весна
2”, 066/937-00-13.
(247983)
ПРОДАЈЕМ плац у Долову
или изнајмљујем за стовариште. 063/196-52-59.
(247852)
ПРОДАЈЕМ њиву у Јабуци
(хитлерова), површина 72
ара. 062/143-94-45.
(246573)
2

ДЕБЕЉАЧА, 130 м , 7,5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан.
064/928-89-68. (247887)

МИСА, спратна, СУ, ПР, I,
све у фулу, сређена, ЕГ,
укњижена, вреди погледати. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (248241)

НА ПРОДАЈУ њива 1.3 хектара, грађевинско земљиште, на улазу у Банатски
Брестовац, поред аутобуског стајалишта код игралишта.
Тел. 063/161-13-11.
(247374)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу у Војловици.
013/232-21-30, 063/16250-00. (248039)
КУЋА, Стрелиште, Милешевска 14, 73 м2, на плацу
од 214 м2, 12.900, власник.
060/337-37-79. (248034)
ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу од 10 ари.
060/728-46-02. (248005)
ПРОДАЈЕМ стару кућу са
плацем 30 ари у Банатском
Новом Селу. 063/863-8015. (247985)
ЧЕТВОРОСОБНА кућа, Топола, ЕГ, асфалт, повољно.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (247595)
ТЕСЛА, кућа 65 м2, 1.8 ари
плац, 42.000. (238), „Тесла
некретнине, 064/668-8915. (248045)
ГОРЊИ ГРАД, кућа 300 м2,
три стамбене јединице,
150.000. (238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(248045)

ВИКЕНДИЦА/КУЋА на Девојачком бунару, 200 м са
асфалта, 60 м2, уредна,
власник. 063/161-95-55.
(246955)
ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Новом Селу, Ослобођења 55, са 12,50 ари плаца. 25.000 евра.
069/744-245. (247277)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе славине,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, акумулаторе
и остали метални отпад.
060/521-93-40.
(248075)
КУПУЈЕМ ТА пећи свих кв,
исправне и неисправне.
061/687-26-06.
(248143)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи, исправне и
неисправне.
062/148-49-94.(248170)

ПРОДАЈЕМ кућу, усељиву,
на Кудељарцу, на 9 ари
плаца. 064/040-82-72.
(247169)
ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову. Тел. 062/415-359.
(246742)
ВИКЕНДИЦА код Девојачког бунара, 200 м од центра, легализована.
061/206-30-46. (246217)
ПРОДАЈЕМ 75 ари уз асфалт у северној зони.
065/283-53-01. (247744)
ДОЊИ град, спратна кућа,
три стана, повољно.
063/126-92-77,
063/248-729.

МРАМОРАК, 98 м2, 17
ари, летњиковац, ЕГ, за
уживање, 12.000. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(248105)

ПРОДАЈЕМ плац 31 ар,
Новосељански пут, Преспанска улица.
064/131-42-02.
(248142)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
плац 3.8 ара, Максима
Горког. 063/301-360.
(248131)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 8 ари. Тел. 060/60160-23. (247890)

МАЊА хала, зидана, на 5
ари, могућа пренамена у
стан. 069/213-97-37.
(248107)
ЈАБУЧКИ пут, плац 4 ара,
добар прилаз и ширина
плаца. 069/213-97-37.
(248107)

ПРОДАЈЕ се башта 6 ари,
под воћем на Новосељанском путу. Тел. 063/86580-77. (247907)

ОМОЉИЦА, плац 11,5 ари,
уведена струја, вода, озидана гаража, започет објекат, власник. 064/260-0534. (247910)
КУЋА, нова Миса, код Поште, укњижено, без посредника. 063/824-63-51,
373-154. (247919)
НА ПРОДАЈУ кућа у Старчеву, 134 м2. 062/388-111.
(247931)
ВИКЕНДИЦА, кућа на Девојачком бунару, 200 м са
асфалта, 100 м2, легализована. 061/206-30-46. (р)
КУЋА, гаража, воћњак, башта 20 ари, Пелистерска
18-е. 064/866-22-98.
(247939)
КУЋА, Бања Врујци, 60 м2,
6 ари. 064/955-51-85.
(247949)
ПРОДАЈЕМ кућу у Цара
Лазара. 061/252-89-96.
(247958)
ПРОДАЈЕМ кућу.
061/252-89-96. (247958)

НОВА МИСА, кућа 160 м2,
подрум, I, гаража, 60.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (248051)
КУЋА, центар, 100 м2, мало
двориште, хитно, 57.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(248069)
2

МАРГИТА, 240 м , 4 ара,
две засебне јединице,
62.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(248069)
КУЋА, 120 м2 + кућа у дворишту 65 м2, на плацу од 8
ари, власник, 1/1.
062/185-86-73.
(248084)

КУЋА, Жарка Зрењанина
90 м2, 4 ара, 42.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (248138)
ВЛАСНИК продаје плац,
локација 200 метара од
Козарачке. 064/227-43-70.
(248160)

ПЛАЦ у Јабуци, 9,5 ари, са
старом кућом и половином
двојне куће 84 м2, власник.
063/825-28-34. (248168)

НОВА МИСА, етажа куће,
гаража, подрум, први део
дворишта, 40.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(248051)

КУЋА, две стамбене јединице (око 150 м2 + гаража
38 м2 + помоћни објекти),
плац 15 ари. 061/184-5353. (247900)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у Тополи, 74 м2, за једнособан стан, кључ за кључ.
066/367-157. (248132)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа, Војловица, 84 м2, 7 ари плаца,
договор. 061/745-56-90.
(248173)

СТРОГИ центар, могућност
доградње, плац 6,5 ари.
064/174-54-17. (248028)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову. 319-754, 061/153-3461. (247911)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне Та пећи, добро плаћам, долазим. 063/195-0717. 248064)

ОМОЉИЦА, лепа сређена,
укњижена, 129 м2, 2 ара,
18.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (248105)

ОМОЉИЦА, продајем
спратну кућу 120 м2, плац
6 ари. 013/618-652,
064/168-84-32. (2148044)

КУЋА на продају са 10 ари
плаца, Горњи град.
064/133-32-02. (247332)
БЛИЗУ центра на 3.6 ари,
65.000; Миса, 124 м2, договор. „Лајф”,
061/662-91-48.

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
шпорете, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче.
Златко, 063/196-54-56,
061/144-82-80. (248030)

ПЛАЦ на продају, дозвољена градња. 064/866-23-36.
(247967)

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 061/252-89-96.
(247958)

МИСА, кућа са две стамбене јединице, ПР + I, плац
378 м2, 30.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(248108)
ПОРОДИЧНЕ куће, Старчево, Омољица, Миса, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (248108)
НОВИ СВЕТ, прелапа салонска 178 м2, 5,5 ари,
95.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (248110)
ГОРЊИ ГРАД, прелепа,
око 200 м2, 9 ари, 120.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (248110)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
или за инвеститоре, могућност изградње стамбене
зграде. Позвати после 16
сати. 064/280-22-80.
(248088)

ДЕО салонске куће са изласком на улицу, комплетно сређен, са могућношћу
адаптације и таванског
простора, центар, Максима Горког, 87 м2, 56.000
евра. Цена фиксна.
060/034-31-11.
(248114)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
новија, 60 м2, 13,5 ари,
укњижена, 25.500. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(248105)

ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2,
Панчево, шири центар,
центра, 29.000, свакојаки
договор. 064/902-28-80.
(248140)

ДИРЕКТНА продаја, интересантна нова укровљена
кућа у самом насељу,
Стрелиште, Дечанска 2.
Уграђена спољна столарија, прикључена градска вода, канализација, струја на
плацу од 4,13 ари, ограђен, раван, чист, власник
1/1, наставак радова по
сопственом избору, објекат
155 м2, бруто. Контакт,
063/637-673. (247917)
ВОЈЛОВИЦА, приземна,
139 м2 + локал 30 м2, на
7,29 ари, 31.000 евра.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (248155)
КУДЕЉАРСКИ насип, Преспанска, 88 м2, трособна
на 4.8 ари, 35.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(248155)
СТРЕЛИШТЕ, 200 м2, три
стамбене целине на 3,38
ари, 60.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(248155)

КУЋА, Војловица, 18 ари,
две стамбене јединице 100
+ 40 м2 и помоћне зграде,
мотор орион 2.40 кв.
064/084-21-62. (248162)
ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Новосељански
пут, 80 м2, 7 ари. 063/15337-70. (248293)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову
без посредника, 16 ари,
150 м2.063/153-37-70.
БАНАТСКО НОВО СЕЛО,
100 м2, 15 ари плца, одмах
усељива. 062/398-458.
(248204)
ПРОДАЈЕМ кућу у Црепаји, два спојена плаца, дозвољена градња. 062/96684-52. (248222)
КУЋА у Омољици, 65 м2,
6.5 ари, помоћни објекти.
064/961-00-70. (248219)
ПРОДАЈЕМ ланац и по земље у потезу Лап. Тел.
063/829-18-84. (248211)
140 КВМ, кућа на 4,66 ари
плаца, продајем. Главни
пут окретница Старчево.
061/187-24-22. (248229)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ГАРСОЊЕРА, Котеж, 28
м2, 21.000 евра. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (248029)

ПОНУДА

ВЕЛИКИ избор кућа по селима, Омољица, Долово,
Мраморак. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(248241)
ПЛАЦЕВИ, Миса 12 ари,
Баваништански, Јабучки,
Караула. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (248241)

НА ПРОДАЈУ сређен двособан стан, Котеж 1.
062/182-14-51.
ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 44
м2, ТА, II, Стрелиште,
18.500,069/304-78-85,
063/334-751. (246977)
НОВ стан, 65 м2, и гаражу
14 м2, Ул. Таковска.
063/342-220, 063/701-1977. (247410)

КУЋА, центар, двориште,
45.000; Војловица, три
стамбене јединице, хитно.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (248241)
ПРОДАЈЕМ кућу у Томашевцу. 063/807-75-61.
(248242)

2

ГАРСОЊЕРА, 28 м , у ширем центру, 18.500 евра.
060/034-74-33. (247419)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
први ред, зграда, 92 м2, реновиран. 063/238-454.
(247535)

ПРОДАЈА плацева, Пелистерска, Кајмакчаланска.
063/894-88-11. (248232)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
VI спрат, 84 м2, без посредника. 065/398-98-99.
(247530)

КУЋА, Тесла, екстра локација за приватан бизнис и
становање. 063/329-464,
066/001-050. (248235)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, ТА, IV спрат, 21.000,
укњижен. 064/344-74-36.
(248040)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

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

ДВОИПОСОБАН, војне
зграде, ЦГ, 63 м2, велика
тераса, договор. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (247595)
ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП,
57 м2, 6 кв тераса, од
30.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(247595)
СТАН, 63 м2, двособан, II
спрат, Котеж 2, атрактиван
стан комплетно опремљен,
без саобраћаја, са погледом ка парку, цена према
договору, без посредника.
065/311-40-27, 060/06546-80. (247989)

КОТЕЖ 2, троипособан, 83
м2, VI, 49.000. (238), „Тесла некретнине, 064/66889-15. (248045)
ТЕСЛА, троипособан, 79
м2, II, TA, 48.000. (238),
„Тесла некретнине,
064/668-89-15.
(248045)
ТЕСЛА, двоипособан, 70
м2, сређен, 43.000. (238),
„Тесла некретнине,
064/668-89-15.
(248045)
ПРОДАЈЕМ лепо сређену
гарсоњеру, повољно, власник. 064/665-86-51.
(247998)

КУПУЈЕМ плац или старију
кућу за рушење у центру
града, минимално површине 5 ари. Пожељно др Касапиновића, Светозара
Милетића, Бранка Радичевића. 064/668-97-86.
(247443)

ЈЕДНОСОБАН, реновиран,
I спрат, Д. Град, продајем/мењам. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(247595)

СТАН на новој Миси, 85
м2, продајем.
063/272-594,
063/225-928. (248035)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, 58 м2, етажно грејање, одмах усељив, власник.
Тел. 060/333-56-41.
(248036)

ЈЕДНОСОБАН, нов, приземље, нова Миса, 19.000,
договор, власник. 063/304222. (248070)

ТЕСЛА, једнособан, II, ЦГ,
38 м2, тераса, ПВЦ, 28.000.
(49), „Мустанг”, 064/15118-93.(248105)

ПРОДАЈЕМ на Стрелишту
двоипособан, једноипособан, повољно. „Весна 2”,
066/937-00-13. (247983)

ТЕСЛА, нов двособан, 50
м2, I, 850 евра/квадрат.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (248086)

ГОРЊИ ГРАД, новија зграда, 61 м2, двособан, плин,
III, 31.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (248105)

СТРЕЛИШТЕ, леп двособан, 53 м2, IV, 21.0000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (248110)

СТРОГИ центар, 50 м2, V,
комплетно реновиран,
33.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(248086)

СОДАРА, двособан, 52 м2,
сређен, ПВЦ, ТА, 29.000.
(49), „Мустанг”, 064/15118-93. (248105)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, II, ТА, 27.000, једнособан, 22.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052.(248086)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV,
ЦГ, 16.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(248051)
КОТЕЖ 1, једноипособан,
40 м2, 22.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(248051)
КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
ЦГ, IV, 27.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(248051)
КОТЕЖ 2, двособан, нижа
спратност, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(248051)
СОДАРА, двоипособан, 60
м2, V, ЦГ, лифт, 29.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (248051)
НОВА МИСА, 47 м2, новија
градња, код школе, 22.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (248051)

КОТЕЖ 2, двособан, 54 м2,
II, сређен, 32.000; трособан, 39.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (248086)
КОТЕЖ 2, двособан, 51 м2,
ВП, ЦГ, 27.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (248086)

СТРОГИ центар, гарсоњера, 27 м2, ВП, ТА, 18.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (248105)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, 43 м2, сређен. 069/12919-87. (247906)
ПРОДАЈЕМ стан, две собе,
58 м2, Котеж 2, укњижен,
власник, 30.000 евра.
064/068-39-54. (247288)

АГЕНЦИЈИ „Милка” потребна кућа у Војловици,
до 35.000 са две стамбене
јединице, колски, башта.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (248241)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СОДАРА, 56 м , ЦГ, VI
лифт, није задњи, усељив,
укњижен, 31.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(247997)

КОТЕЖ, 60 м , двособан, I,
хитно, 32.00; 80 м2, трособан, 48.500.
КОТЕЖ 2, 68 м2, двоипособан, 44.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (248069)

СОДАРА, 37 м2, ЦГ, VII,
лифт, 25.500. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247997)

СОДАРА, 56 м2, двособан,
II, 29.500; 74 м2, трособан,
40.000. „Гоца”, 063/89977-00. (248069)

СОДАРА, 78 м2, ЦГ, III,
прелеп, добра зграда, у
Зетској, 50.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(247997)

ТЕСЛА, 68 м2, трособан,
38.000; 80 м2, трособан,
49.000. „Гоца”, 063/89977-00. (248069)

2

БЕЗ ПОСРЕДНИКА продајем трособан стан на Тесли, ЦГ, тераса, лође.
064/175-63-14. (СМС)

СТРЕЛИШТЕ, 72 м , ЦГ, IV,
укњижен, усељив, 41.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (247997)

ПРОДАЈЕМ стан, 38 м2,
центар Стрелишта, власник. 063/161-95-53.
(248184)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан,72 м2, за мањи једнособан, Котеж 2. Тел.
066/317-444. (248027)

КОТЕЖ 1, 24 м2, једнособан, 17.500; 45 м2, једноипособан, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (248069)
2

МИСА, 35 м , једноипособан, 16.500, 43 м2, двособан, 18.000; 64 м2, трособан, 32.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (248069)

ЦЕНТАР Стрелишта, новоградња, V, 103 м2, 77.000,
договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-9605. (248108)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, ВПР,
тераса, ТА, 24.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(248108)
СТРЕЛИШТЕ, 55 м2, ВПР,
комплетно намештен,
19.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (248108)

ПРОДАЈЕМ дворишну гарсоњеру 24 м2, са подрумом, центар града. Тел.
061/517-76-88. (248198)

2

2

ДОЊИ ГРАД, трособан, салонски, усељив, сређен, I,
гаража. 064/153-14-03.
(248110)

ЦЕНТАР, Максима Горког,
57 м2, II, 27.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(248108)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 36 м2, приземље, ТА,
близу центра. 064/829-2902. (248065)
ПОТРЕБНА кућа, центар,
плац најмање 3,5 ара.
(238), „Тесла некретнине,
064/668-89-15. (247777)

СТРЕЛИШТЕ, 74 м2, трособан, II, ЦГ, 43.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (248138)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52
м2, VI, ЦГ, уредан, 24.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (248105)

ТЕСЛА, двособан, 50 м2, I,
TA, уредан, 29.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(248105)

ТЕСЛА, трособан стан, ЦГ,
власник. 013/331-079,
063/770-45-55.
(24893)
ТЕСЛА, двоипособан, V,
ЦГ, 62 м2, тераса, 38.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(248105)
РЕТКО у понуди. Строги
центар. Лењинова, двоипособан, IV спрат, ЦГ,
власништво.
061/324-40-85. (248134)

ДУПЛЕКС, 128 м2, нова
Миса, повољно.
064/929-19-14.
(247943)

ДОЖИВОТНО издржавање.
Најповољнији услови. Пуна
правна сигурност. „Елпис”
асоцијација. 061/324-4085. (248134)

ДУПЛЕКС, два купатила,
трособан стан, једнособан
стан, нова Миса, повољно.
064/955-86-34.
(247942)
ХИТНО продајем станове у
изградњи, Патријарха Чарнојевића 6, цена 700 евра.
063/389-974. (247950)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан 61 м2, гаража, укњижен, 17.000.
061/147-82-23. (247468)

ЦЕНТАР, трособан, 68 м2,
III, ЦГ, одмах усељив,
50.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(248138)
КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2,
III, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (248138)

ГЕОРГИ ДИМИТРОВА,
двоипособан, рађено купатило, V, ЦГ, 38.500. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(248105)

ТЕСЛА, већи двособан, ВП,
ЦГ, 59 м2, две терасе,
33.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (248105)

КОТЕЖ 1, двособан, 62 м2,
III, ЦГ, комплет реновиран,
35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (248138)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
60 м2, III, луксузно опремљен, норвешки радијатори, новоградња, 37.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.

КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22
м2, IV, ЦГ, лифт, усељива,
16.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(248138)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 63
м2, ВП, ЦГ, комплет сређен, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (248138)
ПРОДАЈЕМ стан 46 м2, Доситеја Обрадовића 13.
065/618-25-52. (248149)
МИСА, поткровље, 100 м2,
укњижено, сива фаза са
свим прикључцима.
065/333-55-25. (248154)
ТЕСЛА, гарсоњера, 24 м2,
40.000; двособан, 53 м2,
27.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (248157)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59
м2, ТА, 26.000; двособан,
53 м2, 21.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(248157)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
43 м2, 23.000; двоипособан, 65 м2, 38.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(248157)
ЦЕНТАР, двособан, 51 м2,
други спрат, ТА, 33.000.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (248157)
МАРГИТА, двособан, 42
м2, ТА, приземље, двориште, 22.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(248157)

МИСА, двособан, 46 м2,
24.500; једноипособан, 40
м2, 22.500. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(248157)
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ПОНУДА

КОТЕЖ 2, двособан 60 м2,
лифт, ЦГ, 35.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(248157)
ЦЕНТАР Панчева 72 м2,
поред реке, први спрат врло функционалан, 62.000
евра. 062/134-76-39
(248163)

ЦЕНТАР, двособан, ВП, 51
м2, сређен, ТА, 31.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248127)
СИНЂЕЛИЋЕВА, гарсоњера, 18 м2, приземље, ЦГ,
12.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(248127)
ЦЕНТАР, гарсоњера, II, 24
м2, ЦГ, 19.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (248127)

ОГЛАСИ

КУЋА, стан, Патријарха
Чарнојевића, 100 м2, два
паркинг места, гас, усељив.
069/822-48-24. (248201)
СТАН, 39 м2, ВП, ЦГ; Цвијићева 4, Стрелиште.
064/559-15-27, 064/93265-54, Владимир.
(248218)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, двоипособан, ТА, 31.000; Зеленгора, једноипособан,
договор. „Лајф”,
061/662-91-48.
ТЕСЛА, двособан, ЦГ,
31.000; двоипособан, ВП,
са гаражом, 43.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.

ЦЕНТАР, 2.0, ЦГ, I, договор; Котеж 2, 2.0, 26.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(248180)
СОДАРА, 2.5, изузетно леп
стан, договор; једнособан,
28, 19.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (248180)
ПРОДАЈЕМ два стана у истој згради, на Содари.
064/(867-48-61. (2142186)
НОВА МИСА, двособан,
III, 58 м2, ТА, 23.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (248127)
СОДАРА, једнособан, VI,
35 м2, 22.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (248127)

ТЕСЛА, трособан, VI, 72
м2, ЦГ, 42.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (248127)
КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2,
ВП, уредан, 30.000. (049),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(248203)
СТАН, Тесла, дуплекс, ЦГ,
тераса, двостран, паркинг,
новоградња. 069/822-4824. (248201)
СТАН, Тесла, двоипособан,
гас, тераса, паркинг, новоградња, усељив. 069/82248-24. (248201)
СТАН, једноипособан,
Стрелиште, поткровље, ново. 069/822-48-24.
(248201)

СОДАРА, трособан, ЦГ,
42.000; војне двоипособан,
40.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
ЦГ, 43.000; центар трособан, 50.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
ДВОРИШНИ стан на продају, намештен, добра локација, повољно. Тел.
069/351-35-25.
(248230)
ДВОСОБАН, Котеж 2, почетак, фул, вреди; Стрелиште, VI, 55, 30.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(248241)
ЈЕДНОСОБАН, центар, 34,
I, 26.000; гарсоњера, Тесла, II, фул. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(248241)

marketing@pancevac-online.rs

ДВОИПОСОБАН, шири
центар, I, 589, 21.000;
Маргита, два нова, ПР,
укњижена. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(248241)
КОТЕЖ, 48 м2, једноипособан, 24.500; Тесла двособан, I, нов, 51 м2.(67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(248241)
ДВОРИШНИ, 30 м2, до
улице, 14.000; Маргита,
42, нов прелеп. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(248241)
МАРГИТА, једнособан, ПР,
нов, 16.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(248241)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБАН стан на Тесли,
двоипособан или трособан.
(238), „Тесла некретнине,
064/668-89-15. (248045)
КУПУЈЕМО једнособан,
двособан стан, Котеж 2,
Котеж 1. Агенција „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(248051)
КУПУЈЕМ мањи стан у Панчеву, без посредника.
064/850-71-87. (248151)
КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна исплата. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(248155)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
празан, Копаоничка 23,
нова Миса. 063/655-353.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Самачки хотел.
064/351-11-73 (247909)

ИЗДАЈЕМ део куће (стан),
33 м2 или 45 м2, Јабучки
пут, ТА, делимично намештен, депозит. Тел.
063/606-270. (СМС)
ИЗДАЈЕМ ненамештене нове станове као стамбени
или пословни објекат у
строгом центру града, 55
м2 и 38 м2. 063/693-944,
063/693-291. (ф)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
кући, Стрелиште, ненамештен. Звати после 17 сати.
063/811-82-54 (СМС)
ИЗДАЈЕМ потпуно намештен опремљен двособан
стан, у строгом центру.
069/181-89-99. (СМС)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, 27
м2, празну, Котеж 2, депозит. 063/868-98-32
(247566)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

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

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

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

ЕКГ– Цена: 200 динара
СПИРОМЕТРИЈА
(капацитет плућа)

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

Цена: 300 дин.

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

(мерење слуха)

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

АУДИОМЕТРИЈА
Цена: 200 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

УСКОРО
НОВО

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ

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

•

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
Зеленгори. 064/137-63-19
(247964)
ИЗДАЈЕМ стан 47 м2, Тесла, двособан, ТА, кабловска, интернет.
064/151-84-95 (247968)
ИЗДАЈЕМ стан и дворишну
кућу у центру.
013/346-292,
063/886-25-60 (247974)
ПОЛУНАМЕШТЕН једноипособан стан, Котеж 1, 45
м2, 130 евра. 301-465
(247893)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у Жарка Зрењанина, Панчево. 063/555770 (247898)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
Ул. Светог Сава 62.
064/668-87-38 (247904)
ПОВОЉНО стан за самице,
ђаке, може и двоје. 354952, 064/393-56-09
(247908)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту.
063/884-92-62, 061/17587-71 (247922)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
50 м2. 065/665-75-10
(247924)
ИЗДАЈЕМ на дуже, од 1.
октобра, двособан намештен стан. 013/346-938,
064/047-59-70 (247929)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
ученици, употреба кухиње,
купатила. Котеж 2.
013/318-321, 064/908-0294 (248022)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
комплетно намештен, строги центар, градско грејање.
064/489-00-59 (247932)

ИЗДАЈЕ се гарсоњера на
Содари, од 1. октобра
2017. 064/322-79-56
(248016)

НАМЕШТЕН стан, ЦГ, кабловска, интернет, ученицима, студентима, самицама, повољно. 378-093
(247935)

ИЗДАЈЕМ, код аутобуске
станице, мањи намештен
стан. ТА, кабловска, депозит. 063/742-14-27
(248157)

ГАРСОЊЕРУ новије намештену, близу центра, грејање, издајем. 061/204-76-26
(248164)

НАМЕШТЕН једнособан
стан у кући, Стрелиште,
ТА, 90 евра. 061/202-29-69
(248136)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
Тесла, ненамештен и локал
у центру. 064/866-24-95
(248174)

ИЗДАЈЕМ стан, полунамештен, усељив, 1. октобра
2017. 064/187-20-13 (248)

ИЗДАЈЕМ стан, једнособан,
ЦГ, ненамештен, Тесла, 80
евра. 063/804-12-72
(248180)

ЈЕДНОИПОСОБАН празан
стан, Тесла, 38 м2, без грејања. 064/426-27-09,
064/238-09-46 (248124)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, нова Миса. 065/37252-50 (248188)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Тесли.
061/811-63-56 (248119)

ПОТРЕБАН за изнајмљивање двоипособан, двособан
стан, центар, Содара, Тесла. 063/847-41-62
(248215)
СТУДЕНТИМА издајем намештен стан код Стоматолошког факултета.
063/864-07-97 (248017)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
намештен (полунамештен),
ТА, гарсоњеру намештену,
центар, повољно.
061/131-79-04 (248018)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан. 311-071 (248038)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
кућа, ТА, интернет, СББ,
предност студентима.
063/866-59-58 (248001)
ИЗДАЈЕМ стан на Содари,
двоипособан, 63 м2, VII,
ЦГ. 063/829-89-18
(248011)
ИЗДАЈЕМ 100 м2, на Јабучком путу преко пута „Пивашевића”. 065/219-14-22,
060/348-19-88 (248038)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
фиксно 100 евра, центар.
063/386-700 (248067)
ИЗДАЈЕМ стан самцима,
Стрелиште. 320-847
(248072)
НАМЕШТЕНИ: једнособан
+ једноипособан, новоградња, двориште, 80 евра,
код хотела „Тамиш”.
064/122-48-07 (248079)
НА СТРЕЛИШТУ издајем
празан двособан стан.
064/493-00-55 (248104)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ лепо намештен,
светао стан, 55 м2, без ЦГ,
код „Гас-петрол” пумпе.
060/518-95-80, 065/21120-69 (248081)
ИЗДАЈЕМ стан 50 м2, продајем стан 90 м2, ТА, клима, Котеж 1. 013/251-1026, 064/458-28-81
(248083)
ИЗДАЈЕМ празан стан, 50
м2, нова Миса. 065/237-0497 (248101)

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ салон, нов, комплетно
сређен, Тесла, 200 евра.
064/514-05-06.
(248073)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
40 м2, ТЦ Змај Јовина, први
до Његошеве улице.
069/535-20-00, 064/12457-02. (248096)

ТРЕЋА смена, потребан
пекар. 063/307-782.
(247957)
ПОСАО за три члана породице – занатска радња, позовите. 063/865-80-38.
(247999)
ПОТРЕБНЕ раднице за шивење на индустријским
машинама, на дуже време.
064/062-22-79. (2148015)
МЕЊАЧНИЦИ потребне
раднице. Предност са искуством. 063/771-16-37.
(248067)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кафићу. 060/319-05-77,
061/236-32-87. (248077)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ два локала, Јабучки пут, 170 м2 и 70 м2.
063/759-12-47. (245301)
ИЗДАЈЕМ магацин-халу,
200 м2, стара Миса.
063/301-653. (247431)
ИЗДАЈЕМ два локала, 70 и
20 м2, добра локација, паркинг, за било коју делатност. Повољно. 060/32403-20. (247433)

ИЗДАЈЕМ локал, пивницу
са инвентаром, центар града. 065/202-63-81.
(248238)

ПОТРЕБНИ: кувар, pizza
мајстор, шанкер и конобар. Пријаве путем сајта
www.konoba32.rs (248078)

ЛОКАЛ Миса, 50 м2, опремљен за радњу прехране,
или подрум пића, може
друге намене, производно
складишни мањи простор.
063/871-80-48. (248170)

ПОТРЕБНО особље за рад.
Caffe „Bianco”. 013/355553. (ф)

ПОТРЕБАН помоћни радник у штампарији од 23 до
40 година са или без искуства. 061/286-34-75.
(248216)

ПОТРЕБНЕ спремачице.
Caffe „Bianco”. 013/355553. (ф)

ТРАЖЕ се кројач и шнајдерке. Фирма Dav art. Тел.
065/428-39-49. (248207)

ИЗДАЈЕМ локал, магацин,
20 м2, преко пута новог
СУП-а, Јове Максина 36.
063/191-71-16. (248214)

ПОСАО

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

ПРОДАЈЕМ пословни простор 52 м2, ТЦ, Његошева
2, локал 2. 060/562-62-96.
(247479)
ИЗДАЈЕМ локал, центар, С.
Саве 29, 43 м2, 240 евра.
063/892-67-31. (247492)

ПОТРЕБАН продавац кокица. СМС поруке слати на
тел. 062/772-787. (ф)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за рад за роштиљем и у кухињи. Локал
у Браће Јовановић.
063/897-55-04.

2

ИЗДАЈЕМ локале, 24 м и 7
м2, у центру.
064/267-72-17.
(248109)
ПРОДАЈЕМ/ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал на Зеленој пијаци, локација одлична. Тел.
013/210-48-23, 063/15489-05. (247857)
ИЗДАЈЕМ локал, М. Горког
81, улаз у Пепељаре.
063/837-48-34, (247882)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
Браће Јовановић 4, бивша
„Буба”.063/203-559.
(247859
2

ИЗДАЈЕМ локал 50 м , ЦГ,
клима, била апотека. С.
Саве 67. 064/668-87-38.
(247904)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале од 81 и 39 м2 у центру
Стрелишта. 064/267-71-74.
(247912)
ПРОДАЈЕМ киоск на Аутобуској станици. 063/87903-55. (247934)
ИЗДАЈЕМ локал, строги
центар Панчева. 063/258603. (248010)
ИЗДАЈЕМ локал код пијаце, близина три школе, изузетно прометно. 060/35103-56. (248052)
СТРЕЛИШТЕ, центар, издајем локал 16 м2, металне
решетке, нов. 065/966-6661. (248071)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за рад за роштиљем. Локал у центру.
063/834-88-10.
ФРИЗЕРСКОМ салону потребан мушко-женски
фризер. Пријава на тел.
065/610-52-64. (2147468)
ПОТРЕБНЕ искусне раднице за рад на индустријским
шиваћим машинама.
064/042-99-92.
ФРИЗЕРСКОМ салону на
Стрелишту потребан радник на дуже време.
060/324-27-22. (248108)
КАФЕУ „Тамиш капија” потребне раднице за рад у
кафићу. 069/174-08-20,
Никола.
ПОТРЕБНА жена за рад на
ендлерици и ибердеку.
064/375-77-62. (247868)
ПОТРЕБНА конобарица у
Старчеву. 063/555-770.
(247898)
ПОТРЕБНА радница за рад
на бензинској пумпи у
Панчеву. 351-601.
(247903)
ПОТРЕБНА продавачица
за пекару. 063/130-75-40.
(247957)

АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде
и гелендери, АЛУ и ПВЦ
столарија. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (246754)
СВЕ што се поквари ваш
домар поправи. Завршни
радови у грађевинарству:
струја, вода, молерај.
065/334-31-75, 061/61488-32. (247019)

ПОНУДА

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице и возач.
Доћи лично после 17 сати.

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

ГИПСАРСКИ и молерски
радови. Мајстор Неша.
069/444-23-76. (247413)
ПРОДАВАЧИЦА, друга
смена, мајстор на пећи и
сомуна. 064/120-09-42.
(248128)

ШТАМПАРИЈИ потребан
графички дизајнер.
061/286-34-75. email:
digitalnastampa013
@gmail.com (248216)
РОШТИЉ „Код Тому Лесковчанина”: потребни
радници у продаји и припреми хране. (248212)

БИЛИЈАР клуб „9” потребна конобарица. 065/80177-04. (248133)
ПОТРЕБАН радник за монтажу и транспорт намештаја. Пријем заинтересованих у суботу и понедељак,
од 9 до 12 сати у Улици
Војводе Петра Бојовића
12. (бивша Лењинова).
(248181)
ПОТРЕБАН мајстор и продавачице за рад у пекари.
062/617-579. (2148187)
ПЕКАРИ потребна продавачица. 063193-75-30.
(248187)
САЛОНУ у центру Панчева
потребан фризер са искуством, услови одлични.
065/555-54-44.
(248181)
ТРАЖЕ се кувар/ице и помоћни радници, рад у кухињи, у сали за прославе и
кетерингу. 069/822-48-23.
(248201)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
ЧАСОВИ хемије, физике и
математике. Повољно.
065/202-36-39. (СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Ковачице. 060/066-08-60.
(СМС)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправке, преправке купатила, одгушење канализације
и остали радови. Тел.
064/088-77-18. (СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Панчево, машински сечемо
влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13. (243955)

ПОТРЕБНА конобарица за
рад у кафићу.
060/362-22-21,
060/362-22-26. (282224)

СЕРВИС ролетни, роло-комарника, АЛУ и ПВЦ столарије, замена гуртни и
стакала. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (246754)

АКУСТИЧНИ дуо (гитара,
клавијатуре), тражи инструменталисту (кларинет
или виолина, флаута).
061/412-44-50.
(248223)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (246610)

КРЧМА „Шареница”, тражи озбиљне и професионалне конобарице.
064/349-93-43.
(248217)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли и
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (247244)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (247473)

ШЉУНАК, песак, сејанац
од 1 до 5 м³, одвоз шута са
утоваром, рушење.
063/771-55-44. (247725)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, монтажа
нових цеви, монтажа санитарије, одгушења.
062/382-394.
(247971)
СЕЛИДБЕ, комби превоз
робе и ствари, радници,
бесплатан долазак и процена посла. 063/315-381.
(247918)
ИЗДАЈЕМ казан за печење
ракије, 120 л, са превозом
и монтажом.
063/315-381.
(247918)
ХОБЛОВАЊЕЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета. 065/543-21-53.
(247981)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, кречење, бетонирање, стиропор, фасаде, повољно.
063/865-80-49.
(247884)
МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци),
искусна дипломирана професорка математике. Повољно, центар. 343-370.
(247887)
НЕМАЧКИ, часови, свим
узрастима, преводи. Припреме полагања свих нивоа. 061/656-04-04,
352-892.
(247902)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
поправке, замене одмах.
013/331-657, 064/495-7759, 061/651-56-96.
(247914)
ТВ И САТЕЛИТСКА АНТЕНА, монтажа, дигитализација, вашег ТВ-а. 064/86620-70. (247928)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
радијатора, лепљење тапета. 064/174-03-23,
065/523-07-49. (247948)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (247955)
ЗАМЕНА поломљеног црепа, чишћење олука.
065/535-24-56. (247962)
ВРШИМ све врсте селидби,
чистим дворишта, подруме, таване, станове и све
остало, повољно. 061/62707-31. (248041)
ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских радова. 064/866-25-76. (248)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фарбање столарије, чисто, квалитетно, повољно. 063/304476. (247986)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде, гипс, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (247987)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, славине,
одгушење канализације одмах. 961/193-00-09.
(247991)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и
нега болесника. 063/73759-60. (247995)
ОЗБИЉНА жена са искуством чувала би старију
особу. Л065/624-76-23.
(247998)
СЕЛИДБЕ, са радницима,
превоз, брзо и повољно, тура 1.000 динара. Златко.
063/196-54-56, 061/19482-80. (248030)
ЧИСТИМ шут и одвозим,
чистим одруме, таване, рушим старе објекте, повољно. Златко. 063/196-54-56,
061/194-82-80. (248030)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (248032)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. ((248054)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, поправља старе,
повољно. 060/521-93-40.
(248077)
МАДЕРОТЕРАПИЈА, антицелулит масажа, први третман гратис. 060/650-51-20.
(248097)
ПРЕВОЗ ствари, робе, селидбе комбијем.
061/616-27-87, Јоца.
(248094)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (248099)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (247594)
КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (248158)
ЧУВАО бих вашу имовину
или радио послове на фарми. 062/170-20-55.
(248156)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, ископи, бетонирања, одношење
ствари, обарање стабала.
060/035-47-40. (248165)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песака, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368.
(247052)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље,
цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(246485)
КОМБИ превоз робе, и селидбе, грађевински материјал, шут. Слободан.
064/348-00-08,
062/850-36-58.
(246554)

РУШЕЊА кућа, бетона, бетонирања, обарање стабала, сви послови. 064122-6978. (248165)

АУТОПЕРИОНИЦА „Бибац”, антибактеријско и
дезинфекционо прање тепиха, бесплатан превоз.
ЧАСОВИ енглеског и немач- 066/001-050, 063/329-464.
ког за све узрасте. Преводи. (248235)
Тел. 064/486-05-98.
МОНТАЖА и сервис клима
(248130)
уређаја, поправка беле техМАШИНСКО цепање
Д5РВА, Бранко, 064/00061-59, бојан, 064/130-6487. (248298)

нике. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/301300, 063/771-24-16.
(246202)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника,
повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117, 013/365051.

ДРВА цепам, уносим, слажем, уносим угаљ. 061/64130-36. (248220)
КЕРАМИЧАР, квалитетан,
повољан и педантан и молер тражи посао. 06120370-87. (2482129

АУТОПЕРИОНИЦА „Бибац”, антибактеријско и
дезинфекционо прање тепиха, бесплатан превоз.
066/001-050, 063/329-464.
(248235)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(247504)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика.
065/334-23-38. (247980)

СЕЛИДБЕ, комби превоз.
065/665-75-10. (248210)
КЛИМА сервис, допуна и
уградња, најповољније.
064/520-48-80, 063/740-8398. (248234)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-7438. (243004)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (245359)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање
намештаја у вашем стану.
066/001-050, 063/329-464.
(248235)
СВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ радове,
радимо квалитетно, повољно. Зидање, бетонирање,
поправка старих, нових
кровова, разне фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89.

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, повољно, проверите. 061/14138-02, 062/832-36-45.
(247987)

ОГЛАСИ

РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (248056)
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. (2480)
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, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (248094)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (248094)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(248094)
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, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (248094)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (248094)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (248094)

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а. д.. - Извршна јединица Панчево, улица Светог Саве бр. 11,
Панчево, поднео је захтев за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину за Појекaт реконструкције радио-базне станице мобилне телефоније „ПАНЧЕВО 3 ЛТЕ” ПА08, ПАХ08, ПАУ08, ПАЛ08
, улица Првомајска бр. 10, на врху водоторња у кругу
„Индустрије стакла Панчево”,
на кат. парцели
6622/10 К.О. Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 615 у
периоду од 29. септембра до 14. октобра 2017. године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

marketing@pancevac-online.rs

НАТАША, дубинско прање
намештаја, аутомобила, тепих срвис. 361-474,
060/361-47-41, 066/361474. (247959)

СЕРВИС телевизора, продаја ауто-радија, ауто-кључева, ЦО 2 апарата, ремонт
аку бушилица. 063/800-0196. (247934)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (247909)

КИПЕР превоз до два кубика, песак, шљунак, шут,
1.300 динара. 062/355-154.

ДОО „ТАМИШ 1926”
Панчево, Обала Тамиша б.б.

ОГЛАС
Хитно потребна конобарица за рад на одређено
време у бифеу ДОО „Тамиш 1926” (Тамишки кеј)
Молбе за посао доставити у затвореној коверти
– поштом на адресу: Панчево, Обала Тамиша б.б, или
на email: tamis.ribolov@gmail.com
У молби за посао навести личне податке, телефон,
email и радно искуство.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину
Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог Сада, Улица Народног фронта бр. 12 поднео је захтев за
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Реконструкција постројења атмосферске дестилације сирове нафте
S-2100 уградњом новог измењивача за загревање воде
за десалтер FA – 2151, у блоку VI, на к. п. број 3559 КО
Војловица, у склопу РНП.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
(приземље, канцеларија бр. 39)
Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

POZIV

za dostavljanje ponuda za nabavku usluge prevoza
zaposlenih u Sektoru proizvodnje Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”’ u Pančevu,
Ul. Bavaništanski put br. 277.
Prevoz za 50 zaposlenih obavlja se svakog radnog
dana od ponedeljka do petka, na relaciji Grad Pančevo Sektor za proizvodnju, Bavaništanski put br. 277., na putu za Kovin, u vremenu od 6.20 min.do 6.50 min. za dolazak i od 15 do 15.50 min. za povratak s posla, s tim da
je vozilo u međuvremenu slobodno. Prevoz zaposlenih
obavlja se sa dva vozila po 25 putnika u vozilu, kroz
sledeće delove Pančeva: Smer vozila br.1 prema Sektoru
proizvodnje, 6.30 sati. Prva stanica je Žarka Zrenjanina
kod Stomatološkog fakulteta, druga ugao Žarka Zrenjanina i Kraljevića Marka, treća Ž.Zrenjanina kod br.
47(Sodara), četvrta Ž. Zrenjanina kod br.3 (pekara Hermes), peta Svetog Save br 2 (kod glavne autobuske stanice), šesta Svetog Save br 54, sedma Moše Pijade br.120(
izmedju Koteža1 i Koteža 2), osma Stevana Šupljikca br
83 (nadvožnjak), deveta ugao Mihajla Obrenovića i Miloša Obrenovića (Tesla), deseta Sektor proizvodnje Bavaništanski put br.277- zadnje odredište u 6.50 min.
Smer vozila br. 2 prema Sektoru proizvodnje 6.35
min. Prva stanica Strelište Dušana Petrovića Šaneta,
druga - Strelište Cvijićeva, treća - Stevana Sremca br. 32,
četvrta - stari buvljak, Bavaništanski put 30, peta - Bavaništanski put kod vojske (kasarna „Stevica Jovanović”),
šesta - Bavaništanski put Novo groblje, sedma - Sektor
proizvodnje Bavaništanski put br. 277 - zadnje odredište
u 6.50 sati.
Pravo učešća u postupku imaju pravna lica koja su
kod nadležnih organa registrovana za obavljanje delatnosti koje su predmet ovog Poziva. Dokazi o ispunjenosti
uslova za učestvovanje u postupku su: izvod iz registra
privrednih subjekata, finansijski izveštaj za 2016. godinu, dokaz o posedovanju vozila registrovanih za prevoz
putnika. Rok za dostavljanje ponuda je 28. 09. 2017.
Otvaranje ponuda je dana 29. 09. 2017.u 12 sati u
Pančevu, Bavaništanski put 277. Ponude dostaviti
lično ili poštom na adresu: Institut za proučavanje
lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”, ul. Zeleni venac
2/III, Beograd, ili Institut za proučavanje lekovitog
bilja „Dr Josif Pančić”, Bavaništanski put 277, Pančevo, sa oznakom – Ponuda za nabavku usluge prevoza zaposlenih u Sektoru proizvodnje. Osoba za kontakt dr Svetlana Turudija Živanović, tel 064/867-47-99,
e-mail:sturudija@mocbilja.rs. Više informacija potražiti
na sajtu www.mocbilja.rs.

ДУБИНСКО антибактеријско
и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050, 063/329-464.
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (248153)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом, овлашћени сервис. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05. (247826)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају студије о
процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 18. 09. 2017. године, донео је
решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКТА Искоришћење
топлоте алкилата са дна колоне DA-2601, у склопу
РНП.
Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада, Улица Народног фронта бр. 12.
Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.

Специјална болница за психијатријске болести „Ковин” Ковин

О Г ЛАША В А
издавање у закуп пословпог простора путем
прикупљања писаних понуда
Издаје се у зaкуп Болничка капела површине 105
м², која се налази у кругу Болнице у Ковину, у Ул. Цара Лазара бр. 253.
Услови под којима се Болничка капела издаје у закуп:
Болничка капела, укупне површине 105 м², састоји се
из просторије за припрему покојника, хладњаче и помоћних просторија са мокрим чвором и даје се у закуп на период од 3 године;
– Закупац нема право давања у подзакуп трећим лицима нити коришћеља исте за друге намене;
– Закупац је дужан да омогући рад капеле 24 сата непрекидно;
– Закупац је дужан да о свом трошку одржава просторије, расхладне уређаје и остате инсталашје у исправном стању;
– Закупац је дужан да по позиву овлашћеног лица са
одељења, о свом трошку изврши преузимање и транспорт преминулог до болничке капеле и његово чување
до преузимања од стране родбине или овлашћених лица.
Закупац је у обавези да омогући несметани рад
Службе за патологију у просторији капеле у време које је одговарајуће за службу патологије;
Најнижи нзнос месечног закупа који је могуће понудити износи 33.409.95 дипара и понуђене цене испод тог износа се неће разматрати.
Плаћаље закупа ће се вршити месечно, до 10. у месецу за текући месец.
Право да дају понуде имају сва правна и физичка
лица која су регистрована за обављање делатности превоза покојника и пружање других погребних услуга.
Понуде се предају у затвореним ковертама у року
од 8 дана од дана објављивања у просторијама Болнице (архива) или путем поште на адресу: Специјална
болница за психијатријске болести „Ковин”, Ул. Цара
Лазара 253, 26220 Ковин.
У понуди навести месечни износ накнаде за закуп,
а на коверти указати - ЗА КОМИСИЈУ - ПОНУДА ЗА
ДАВАЊЕ БОЛНИЧКЕ КАПЕЛЕ У ЗАКУП.
У понуди уз понуђену цену доставити:
– фотокопију потврде или решење о регистрацији за
обављање делатности;
– доказ о измиреним пореским обавезама;
– потврду банке да понуђач није у блокади задњих месец дана.
Лице овлашћено за давање информација Мирјана
Јоковић Јованов, дипл. правник. Тел. 013/302-273,
моб. 062/880-32-42,
Просторије Болничке капеле могуће је погледати
радним данима од 09 до13 сати.
Отварање и избор најповољније приспеле понуде,
Комисија ће извршити наредног дана од дана истека
рока за достављање исте.
Са најповољнијим понуђачем биће потписан уговор о давању Болничке капеле у закуп.
Са ценовником и врстом услуга, који ће бити дефинисани Уговором, мора бити сагласан закуподавац.

Петак, 22. септембар 2017.

ОГЛАСИ

УСЛУГЕ

ПОПУСТ
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације.
Од 0-24 сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00, 062/84596-26. (247889)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, батерија,
вентила и санитарија, све за
воду, 0-24, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139, 064/49344-63, 061/631-51-41.
(247889)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у
граду, пензионерима екстра
попуст. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00, 062/84596-26. (247889)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, судопере,
адаптације, поправке, замена. 013/331-657, 064/49571-59, 063/777-18-21.
(247032)
КРОВОВИ, преправке, прављење нових, подашчавање,
изолација кровова. Најповољнији материјал, долговор. 064/929-19-46.
(247916)

ЛИМАРСКИ радови, израда, монтажа лимарије, преправка старе, кровопокривачки радови. Најјефтиније.
064/929-19-46. (247916)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песака, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368. (248172)

РАЗНО

МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради дружења, излазака, звати око 21
сат. 013/352-203. (247975)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору, центар, КТВ, интернет. 063/759-98-77.
(245424)

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

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

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ
ОЈ Регионална привредна комора
ПАНЧЕВО
објављује

ОГЛАС
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а. д. – Извршна јединица Панчево, Улица Светог Саве бр. 11,
Панчево, поднео је захтев за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину за Појекaт реконструкције радио базне станице мобилне телефоније „ПАНЧЕВО 2” - ПА03, ПАХ03, ПАУ03 и ПАЛ03
на кат. парцели 3954/1 к.о. Панчево, на крову Хотела „Тамиш”, Улица Моше Пијаде бб, Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 615
у периоду од 22. септембра до 6. октобра 2017. године, радним даном од 10 до14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

DOO “PAVLE” PANČEVO
Stevana Šupljikca br. 16
013/310-934; 313-111
E-mail: office@pavle.rs
m.jovicevic@pavle.rs
objavljuje

OGLAS
za prijem u radni odnos:
1. 3 Mašinska tehničara – SSS mašinske struke, bez
obzira na radno iskustvo
2. 3 Elektrotehničara –- SSS - elektrotehničke struke, bez obzira na radno iskustvo
3. 2 Fizička radnika - bez obzira na stručnu spremu
i radno iskustvo
Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-i na email adrese office@pavle.rs
m.jovicevic@pavle.rs ili poštom na adresu: DOO „Pavle”
Pančevo, Stevana Šupljikca br. 16, u roku od 8 dana od
dana objavljivanja oglasa.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И САОБРАЋАЈ

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КАПЕЛЕ У ИВАНОВУ (ЈАВНИ ОБЈЕКАТ) на парцели топ.
Број 876 КО ИВАНОВО, израђен од стране ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА”,
Ул. Змај Јовина број 6, под бројем пројекта 05-99/2017
од августа 2017. године, за инвеститора град Панчево,
ул. Трг краља Петра I број 2 - 4 .
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове.
Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-905, канцеларија 610, у времену од 9 до 15 сати, у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 22. 09.
2017. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.
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I. ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП
Непокретност која се налази у Панчеву, у Улици
Змај Јовина 1-а, укупне површине 91,5м² на кат. парцели 4070, по почетној месечној цени закупа од
308,40 дин./м² односно 240 евра месечно без ПДВ-а.
Заинтересована лица ради разгледања непокретности, као и и додатних информација и обавештења
могу обратити контакт особи Мирјани Штелер, радним даном од 9 до 15 сати на телефон 013/343-449.
II. УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП
Предметна непокретност даје се у закуп на одређено време, на једну годину.
Непокретност ће бити дата у закуп по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу
висине понуђене закупнине, уколико испуњава и друге услове из огласа.
Непокретност се даје у закуп у постојећем стању,
тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче
било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.
Закупнина се плаћа у динарској противвредности
по средњем курсу евра Народне банке Србије на дан
пети у месецу, за текући месец, у свему према рачуну
који испоставља закуподавац. (САМО У ДИНАРИМА)
Закупац је дужан да приликом потписивања уговора достави две соло бланко менице или уплати депозит у висини две месечне закупнине као и изјаву сачињену у облику јавнобележничког записа, којом се закупац обавезује на исељење из пословног простора након истека отказног рока.
III. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
1.
Право учешћа на огласу имају сва правна
лица и физичка лица односно предузетници.
Рок за подношење понуда је 10 (десет) дана од дана објављивања огласа.
2. Уредна и потпуна понуда треба да садржи:
А) све податке о подносиоцу понуде:
– Назив и седиште правног лица,
– извод о регистрацији привредног субјекта, не старији од шест месеци,
– копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун,
– копију решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање, његов потпис и печат;
– финансијски извештај за последње две године усвојен од стране АПР-а.
– да није био у блокади дуже од 30 дана у протекле три
године (потврда центра за бонитет)
– да обавља делатност минимум 5 година и да је остварио пословни приход у износу од минимум 5 милиона
динара збирно (референц листа и извештај о бонитету
АПР)
Б) висину закупнине изражену у еврима
3. Понуде се достављају на адресу:
Привредна комора Србије, Ресавска 13 - 15, Београд
Заинтересовани понуђачи своје понуде достављају
у затвореним ковертама са назнаком „Не отваратипонуда за закуп пословног простора Панчево, Змај
Јовина 1-а”
На полеђини коверте видљиво назначити назив,
адресу и телефон понуђача.
Неблаговремене, незатворене и непотпуне понуде
биће одбачене и неће бити разматране.
IV. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Јавно отварање приспелих понуда врши се комисијски, дана 05. 10. 2017. у 12 сати, у просторијама
Привредне коморе Србије, Ресавска 13 - 15.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је
висина понуђене закупнине, као и да испуњава остале
услове из огласа.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће
се узети у разматрање.
У случају да два или више понуђача понуде исту
цену закупа, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.
Комисија задржава право да не прихвати ни једну
понуду уколико оцени да иста није одговарајућа.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће
Комисије у року од 8 (осам) дана од дана отварања понуда.
Учеснике огласа Комсија ће писаним путем обавестити о избору најповољније понуде, у року од три дана од дана доношења одлуке од стране комисије.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, не потпише уговор о закупу непокретности, у року од пет дана од дана пријема позива за закључење уговора, сматраће се да је одустао од закупа,
у ком случају ће се приступити позивању следећег најповољнијег понуђача.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине
На основу члана 55. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр.37/14, 54/14
и 37/16) члана 15. и члана 11., а у вези са чланом 23.
Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС” бр.
135/04 и 25/2015), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу Решења о издавању
интегрисане дозволе
Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине донео решење о издавању интегрисане дозволе оператеру: НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ а. д.
(НИС а. д.) Нови Сад – Рафинерија нафте Панчево
из Новог Сада, број захтева: 130-501-2409/2013-05 од
23. 12. 2013. год. за рад постројења РАФИНЕРИЈА
НАФТЕ ПАНЧЕВО и обављање активности производње, прераде, дистрибуције и промета нафте и нафтних
деривата на локацији у Панчеву, Спољностарчевачка
199, катастарске парцеле: 3319, 3523/2, 3576, 3527,
3531, 3541, 3552, 3563, 3582, 3533, 3535, 3537, 3539,
3544, 3546, 3548, 3550, 3554, 3556, 3558, 3560, 3567,
3569, 3571, 3573, 3575, 3522, 3524, 3525, 3526, 3529,
3530, 3532, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3545, 3547,
3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3561, 3562/1, 3564,
3566, 3568, 3570, 3572, 3574, 3576, 3577, 3578, 3579,
3580, 3581, 3523/4, 3523/5, 3523/7, 3523/8, 3523/1,
3523/3, 3523/6 и 3523/8 к.о. Војловица.
Увид у донето решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39,
сваког радног дана од 11 до 14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourb.vojvodina.gov.rs, у року од 15
дана од дана објављивања овог обавештења.

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu
delatnost,
zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta distributivnog gasovoda od Pe cevi pritiska do 4
bar za snabdevanje naseljenog mesta Kovačica sa korisničkim gasovodnim priključcima. Projektovana
trasa gasovoda DGM „Kovačica” prelazi preko sledećih
katastarskih parcela: 8668, 3514, 3516, 3510, 3509,
3584, 3583, 3507, 3572, 3615, 7130/13, 3609, 3610,
3611, 3612, 3606, 3599/2, 3599/1, 3598/1, 3515,
3598/2, 3517, 3604, 3601, 3605, 3603, 3600, 3597, 3596,
3551, 3552, 3549, 3547, 3546, 3545, 3542, 3543, 1029,
3544, 3518, 3519, 3520, 3521, 3608/1, 3512, 3588, 3607,
3593, 3594, 3595, 3556, 3555, 3522, 3554, 3592, 3557,
3558, 3539, 3540, 1062, 3541, 3513, 3523, 3589, 3590,
3591, 3560, 3559, 3538, 3537, 3524, 3587, 3508, 3586,
3585, 3561, 3562, 3563, 3535, 3536, 3525, 3581, 3582,
3577, 3579, 3578, 3574, 3564, 3533, 3526, 387/1, 526,
3571, 3566, 3570, 3530/2, 3569, 3568, 3505, 3529/2,
3532, 3527,3506, 3502, 3503/1, 3504, 3503/2, 3530/1 u
KO Kovačica, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta Preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i
trgovinu prirodnog gasa JP „SRBIJAGAS” iz Novog Sada,
Narodnog fronta br. 12.
Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca
projekta, može se izvršiti u prostorijama inspekcije, SO
Kovačica, Ul. M. Tita br. 50, u periodu od 21. 09. 2017.
do 01.10. 2017. godine, u vremenu od 10 do 14 sati.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje
o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.
Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za
predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu
sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 22. септембар 2017.

У понедељак, 18. септембра 2017, у 72 години, изненада
нас је напустио наш драги

18. септембра 2017. године ослободила се патње и бола наша најдража мајка и бакица

Последњи поздрав

ЗУЗИ ГАЈАН
1947–2017.

КОСАНА АНКИЋ
1924–2017.

Нека те у тишини вечног мира чува наша љубав јача од заборава.

Била си наша највећа љубав, подршка, понос и заштита.

ВОЈИСЛАВ МИЛЕТИЋ
1946–2017.

Твоја племенитост и доброта биле су увек ту за све нас.
Следићемо пут којим си нас водила и трудити се да нам твоја част
и поштење буду водиља кроз живот.
Твоја деца: ћерке ЉУБИЦА и ОЛГА
с породицама и син ДУШАН с породицом

Сахрана ће бити обављена у среду, 20. септембра 2017, у
13 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга БОРИСЛАВА, синови БОЈАН
и НЕНАД, снаје ИВАНА и ВЕСНА, унучад АНДРЕЈ
и НАТАША

Син ЈАНКО ГАЈАН
са супругом ЛИДИЈОМ
и унуци МИРОСЛАВ
и ДАРКО

(41/248009)

(44/248013)

Мојој драгој мами

Најбољој мајци на свету

(70/248061)

Последњи поздрав драгом брату, деверу, стрицу и деда ујаку

МИРЈАНИ
АНЂЕЛКОВИЋ

МИРЈАНИ АНЂЕЛКОВИЋ
Драга мама, била си и остала најбрижнија и најбоља мајка и бака
на свету. Никада у животу нисам срео некога толико брижног и доброг. Поносан сам на тебе, и што си ми баш ти мајка. Хвала ти за
све време које си ми поклонила, хвала ти за неизмерну љубав и
бригу. Хвала ти за живот. За све. Без тебе био бих нико. Остајеш са
нама. Живиш у мени. Живиш у твом унуку Стефану. Молим те, чекај ме. Доћи ћу.

ВОЈИСЛАВУ Р. МИЛЕТИЋУ
Као да дремаш, као да спаваш...
Почивај у миру.
Твоји: БОЖИДАР, ЈОВАНКА, МАРИЈАНА, АЛЕКСАНДАР и ЂОРЂЕ

Волим те бесконачно! Заувек.

1949–2017.
Најдража мама, дивно
је бити твоја ћерка!
Хвала ти бескрајно на
свему!
Волим те пуно... бесконачно и заувек.

Твој син ДЕЈАН и унук СТЕФАН

(47/248019)

Твоја ЕЛА

(62/248042)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Нашем драгом брату, ујаку и деди

Мојој драгој баки

(94/248152)

Мојој драгој баки

ЗУЗА ГАЈАН

ВОЈИ
МИЛЕТИЋУ

ВОЈИСЛАВУ МИЛЕТИЋУ
ВОЈИ

Увек ћеш нам бити у срцима.
Зет ЧЕДОМИР, унуци ЗОРАН и СЛОБОДАН, унука
СНЕЖАНА, снаја ЈЕЛЕНА, праунука КАЛИНА,
праунуци ДУШАН и МИХАЈЛО
(43/248012)

Последњи поздрав прији

од БЕБЕ и МИРЋЕТА
(83/248120)

С великом љубављу и поштовањем:
БЕБА, МАРИЈА, МИЛЕНА, ЛАЗАР,
ИВАН и ВИДА

Драгом

ЗУЗИ ГАЈАН
од пријатеља који ће је памтити и чувати у лепој успомени.
ЕВА и ЈАНО МАРЕК с породицом

(71/248061)

(45/248012)

Последњи поздрав Бојановом тати

Последњи поздрав

МИРЈАНИ
АНЂЕЛКОВИЋ

МИРЈАНИ
АНЂЕЛКОВИЋ

1949–2017.

1949–2017.

Увек нас је чувала и
бринула о нама.
Зато је она била најбоља
бака на свету.
Волим те много.

Бако, хвала ти за све
што си учинила за нас.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Волим те највише на
свету!

Твоја МАРИНА

Твоја ЈОВАНА

(96/2548152)

(95/248152)

Тужни, опраштамо се од наше драге тетке

Драгој сестри и тетки

ВОЈИСЛАВУ
МИЛЕТИЋУ
Заувек сте у нашем сећању.

ВОЈИСЛАВУ
МИЛЕТИЋУ

ВОЈИСЛАВУ
МИЛЕТИЋУ

Породица ИВКОВИЋ
(85/248125)

КОСЕ АНКИЋ
Неће је заборавити њени: МИЋА и МАРА ГУНИЋ
с породицом

ЗУЗИ ГАЈАН

(36/248003)

Увек ћеш остати у нашим срцима.

Породица ПРЕКИЋ

Удружење пензионера
Рафинерије
нафте Панчево

(91/248145)

(87/248129)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Ожалошћени: сестра ЕВА с децом, унуцима
и праунуком
(75/248091)

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

Петак, 22. септембар 2017.
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14. септембра заувек нас је напустио наш вољени
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Последњи поздрав најбољем зету

НЕНАД КЕНДРЕШКИ
1960–2017.

НЕНАДУ КЕНДЕРЕШКОМ
1960–2017.

Сахрана је обављена 15. септембра на Католичком гробљу у Панчеву.

Мало је речи којим би описали твоју доброту, колико си учинио за нас и колико
си нас задужио.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.
Твоји најмилији: супруга ЈУЛИЈАНА, син МИЛАН, сестра ОЛГА,
сестрићи ЈОВАН и ЖЕЉКО, сестричина ЈЕЛЕНА, ташта НАДА
и шурак ДУШАН са ћерком ДУШАНОМ

10. септембра 2017, у 73. години, преминула је наша

Хвала ти на свему.
Чувају те од заборава: шурак ДУШАН
са ДУШАНОМ и ташта НАДА

(13/247920)

(86/248126)

С неизмерном тугом опраштамо се од вољеног брата и ујака

Последњи поздрав

Последњи поздрав зету

АНА ПАЈТАШ
Сахрана је обављена 12. септембра 2017, у
15 сати, на гробљу у Војловици.
Ожалошћени: брат ЈАНКО, сестре ЕВА
и ЈАРМИЛА са супрузима, децом
и унучадима, родбина и пријатељи

НЕШИ

НЕНАДА КЕНДЕРЕШКОГ
10. V 1960 – 14. IX 2017.

Сестра ОЛГА, сестрићи ЈОВАН И ЖЕЉКО
и сестричина ЈЕЛЕНА

од МИЛЕТА, ОЛГИЦЕ, ВИДЕ, ВЕРИЦЕ
и АЛЕКСАНДРЕ с породицама
(73/248090)

од ВАСЕ, ЉУБИЦЕ,
ЗОРАНА и НЕЦЕ

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ВУКОСАВА МАРКОВИЋ ВУКИЦА
1935–2017.

Последњи поздрав

НЕНАДУ
КЕНДЕРЕШКОМ

НЕНАДУ КЕНДЕРЕШКОМ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

1. септембра 2017. преминула је моја драга пријатељица

(84/248121)

(14/247921)

Колеге из синдиката Рафинерије
нафте Панчево

НЕНАД
КЕНДЕРЕШКИ

(10/247896)

НЕШИ

НЕШИ

(81/ф)

С поштовањем ћу чувати успомене на дугогодишње искрено пријатељство и доброту коју си несебично пружала. Почивај у миру и хвала ти на
свему.
Тугује и туговаће за тобом
ДУШИЦА БИСКУПЉАНИН ДУДА
(6/247874)

ДУШАН СУБОТИЋ
с породицом
(16/247927)

Почивај у миру душо
племенита.

Породица ЧОЛАКОВИЋ

С поштовањем ЗЛАТА
и КИРА

(39/248007)

(82/248117)

Последњи поздрав драгој колегиници и пријатељици

СЛОБОДАН КОЦОЉЕВАЦ
Поштовање - ФИЛИП, ЦЕЦА и ЗЛАЈА
(116/248227)

Последњи поздрав куму

Наша драга мама

ЗОРИЦА
РИСТИЋ

СВЕТЛАНИ ЛАЗОВИЋ

1973–2017.

Почивај у миру, међу анђелима.

ДУШКУ
од ЗАГЕ и ЗОРИЦЕ с породицом

МАРИЈА НЕСТОРОВИЋ
(54/248023)

(93/248146)

Последњи поздрав мајци и баби

Последњи поздрав
Зорици од мајке
ЂУРЂЕВКЕ, браће
ИЛИЈЕ, САШЕ
и АЛЕКСАНДРА, снаје
СИЛВАНЕ
и МАРИЈАНЕ,
братичине КРИСТИНЕ
и СОФИЈЕ и братића
МАРКА

АНЂЕЛКА КНЕЖЕВИЋ
рођ. Богосављев
1932–2017.
преминула је 14. септембра.
ОЉА, ДУЛЕ и ДУДА с породицама
(21/247944)

Последњи поздрав

Последњи поздрав куми

(109/248202)

РУЖИЦА АТАНАЦКОВИЋ
1926–2017.

АНУШ ПЕТКОВИЋ
1944–2017.
Од сина ДУШАНА и унуке САЊЕ
(105)

ПАНЧЕВАЦ

С тугом и поштовањем: син НИКОЛА,
снаја ВЕСНА, унуке ЈЕЛЕНА и СОФИЈА, праунуци
МИЛОШ и АЛЕКСАНДАР
(26/247970)

телефон:
013/301-150

ДРАГАНУ
ПЕЋАНИНУ

НАДИ ТАДИЋ

од породице КАНАЧКИ

од кумова ВРАШТАГ

(68/248054)

(67/248057)
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С тугом и болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 15. септембра 2017. године преминула наша драга

ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ
1967–2017.

12. септембра престало
је да куца срце нашег
премилог

Последњи поздрав драгој ћерки, сестри и тетки

ШЕЛЕНДИ
ЈОВАНА

ДУШАНКИ ТРАЈКОСКИ

Хвала ти на свему што си учинила за нас. Била си наша звезда водиља кроз цео живот и за нас ћеш увек сијати и бити с нама.

Не постоје речи којима се може описати бол и туга коју осећамо.
Оставила си неизбрисив траг у нашим срцима, сећања која не бледе и доброту која се памти. Остаћеш заувек с нама.
Неутешна мајка ЂУВЕЗА, брат ДУШАН
и снајка ЈАСМИНА с породицом

Супруг МИКО, ћерке ТАМАРА и САНДРА, зетови ИГОР и МАРЈАН
с породицама и свекрва КРСТАНА

(50/248030)

(49/248930)

1962–2017.
Вољени не умиру! Почивај у миру анђеле!
Вечно ће туговати твоји
најмилији
(55/248024)

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав сину

Последњи поздрав драгој колегиници, учитељици

ШЕЛЕНДИ
ЈОВАНУ

ДУШАНКИ ТРАЈКОСКИ

ДУШАНКИ ТРАЈКОСКИ
Оставила си нас изненада и прерано. Онемогућила си нас да те још
увек слушамо, гледамо и учимо од тебе.

Била си део нас. Била си неко од кога смо учили, ко нас је разумео,
кога смо ценили. Била си друг, пријатељ и човек.
Твоје колеге и генерације твојих ученика те никада неће заборавити. Мирно спавај јер ћеш увек бити с нама.
Колектив ОШ „Жарко Зрењанин” из Качарева
(52/248030)

Твој ведри дух и твој оптимизам нас никада неће напустити. Увек
ћеш бити с нама.

Време ће проћи, бол и
туга никада.
Неутешна мајка
ИЛИНКА
(57248024)

Последњи поздрав заувек вољеном супругу

Твоја сестра ДРАГАНА ПАРАУШИЋ и зет МИЛАН с породицом
(51/248030)

ИЗЈАВА ЗАХВАНОСТИ
Захваљујемо се колективу ОШ „Жарко Зрењанин” из
Качарева на свој помоћи, пажњи и бризи у борби против опаке болести наше драге Душанке Трајкоски. Такође се захваљујемо лекарима и особљу Прве хируршке клинике Клиничког центра Србије и Горану Додевском, хирургу опште Болнице у Панчеву.
Породице ТРАЈКОСКИ, ДОЈЧИНОВСКИ
и ПАРАУШИЋ
(53/248030)

ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ

ЈОВАН
ШЕЛЕНДИ
Прерано си нас напустио, али ћеш заувек
живети у нашим срцима.
Твоја сестра ВЕРА
и њена унука АНИЦА

ШЕЛЕНДИ
ЈОВАНУ

Последњи поздрав Душанки од породица САВЕСКИ,
КАРИЋ и АТАНАСОВСКИ
(103/248183)

Неизрециви бол пара
душу, анђеле.
Твој шећер!
(56/248024)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

(27/247972)

ДУШАНКА ТРАЈКОСКИ

Последњи поздрав на-

Последњи поздрав Дуди од другова
и другарица из VIII-3

шој драгој снаји и ујни

ЈОВАНУ
ШЕЛЕНДИ

ЈОВАН ШЕЛЕНДИ
16. IV 1962 – 12. IX 2017.

(66/248053)

Последњи поздрав драгој

од колега из „Монтажа Минел” д. о. о. Панчево
(2/247854)

од куме
ДРАГАНЕ ШАШИЋ

ЗУЗАНИ ГАЈАН

(25/247966)

1947–2017.
Последњи поздрав драгом куму

ЗУЗИ
Почивају у миру. Нека те анђели чувају.
АНИЦА и ВАСА

од породица СУБИН

(99/2248161)

и ФУТО
(76/248098)

ЈОВАН ШЕЛЕНДИ

ЈОЦИ

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

Почивај у миру.
Од кумова ЗДРАВКА, ВЕСНЕ и кумића ЖЕЉКА
(80/248112)

Последњи поздрав.
Кумићи ДАЛИБОР и БОЈАН и кумови
МИЛКА и БОШКО
(98/248159)

Петак, 22. септембар 2017.
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13. септембра трагично је преминуо наш драги

ЂУРЂА МИШЉЕНОВИЋ
ЂУРЂИНА

ПЕТАР НЕСТОРОВ
1944–2017.
Сахрана је обављена 15. септембра 2017. на гробљу у Сакулама.
У нашим срцима остаје само туга, бол и празнина.
Твоји синови НЕНАД и РАДОМИР с породицама
(101/2482177)

рођ. Јованац
1955.
Увек ћеш нам остати у срцима. Све се тако
брзо завршило. Нисмо се надали да ћеш
тако брзо отићи за татом. Волећемо те и
увек се радо сећати лепих тренутака у нашем животу. И не брини, Андреју ћемо
увек причати о теби. И знаће ко су му били бака и дека. Нека ти је лака црна земља.
Последњи поздрав од ћерке СУНЧИЦЕ,
унука АНДРЕЈА и зета ПЕТРА

ЂУРЂА МИШЉЕНОВИЋ
ЂУРЂИНА
рођ. Јованац
30. III 1955.
Последњи поздрав мојој драгој мајци, баки и ташти.
Вечно почивај у миру.
Твоја ћерка НАТАША, унуци МИЛОШ
и НЕБОЈША и зет МИЉАН
(108/248197)

15. септембра 2017. године преминула је наша драга
мама, ташта и бака

(107/248196)

Последњи поздрав нашој драгој

Последњи поздрав мојој
вољеној супрузи Биси

Последњи поздрав прији

15. септембра преминула је наша драга

НОВКА МИЛЕНКОВИЋ
1949–2017.

Хвала ти за све.

Ћерка ОЛИВЕРА с породицом
(88/248135)

БИСЕРКИ
ЊАГУЛ
1949–2017.
Твојим одласком остала
је празнина у души и
нашим срцима.
Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те
с љубављу чувати од заборава.
Ћерка САЊА, унуке
МАРИЈА и МИЛИЦА
и зет ДАРКО

БИСЕРКА
ЊАГУЛ ЛАПИЋ
1949–2017.
Остаје неописив бол,
али и вечно сећање на
наше лепе заједничке
тренутке.
Хвала ти за све.
Супруг ПАЈА

(114/248225)

(113/248225)

С тугом се опраштамо
од наше вољене маме и
баке

СТЈЕПАН
САБЉОВ
БИСЕРКЕ
ЊАГУЛ
1949–2017.
Дуга и мучна борба...
Била си јака и храбра,
али овог пута болест је
победила, упркос твојој
вољи, а нашој нади да
те сачувамо.
Већ много недостајеш...
С љубављу и болом у
срцу те чувају: ћерка
СНЕЖАНА
и унука БОЈАНА

Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те
сачувати од заборава.
Татице мој, увек ћу те
волети и никада те нећу
заборавити.
Бићеш увек с нама у мислима.
Твоја ћерка САНДРА,
зет ДРАГАН, унуке
САШКА, МАРИЈА
и АНЂЕЛА
и унук МИХАЈЛО
(65/248048)

(115/248224)

НОВКИ
МИЛЕНКОВИЋ

од пријатеља ВЛАДЕ
и СЛАВКА ЛОВРИЋА
(61/248032)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати
4. октобра 2017. навршава се претужна година откад ниси с нама

НОВКА МИЛЕНКОВИЋ
рођ. Полић
1949–2017.
Сахрана је обављена 16. септембра 2017. године
на Новом гробљу у Панчеву.
Последњи поздрав драгој мајци, свекрви, баки и
прабаки
Ожалошћени: син ДРАГАН, снаја ГОРДАНА,
унучад СТЕФАН, МИЉАНА, МАРИЈАНА, ИВАН
и праунук ФИЛИП
(60/248032)

ДРАГОМИР ЈОВАНОВИЋ
1937–2014.
Време пролази, а бол и туга не престају.
Недостајеш нам много.
Твоји: супруга ДОБРИЦА
и ћерке ВЕСНА и СНЕЖАНА с породицама

Прошле су три године од смрти наше мајке

(111/ф)

Они који су нас напустили нису одсутни, они су
само невидљиви

ЂУРАЂЕВИЋ

ДАРИНКЕ СТАНИШИЋ
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији
(112/ф)

26. септембра навршавају се три године откада
нас је напустио наш драги

ДРАГАНА

СЛАВОЉУБ

1973–1997.

1950–2014.
Њихови најмилији: АНГЕЛИНА,
ГОРДАНА и ЈЕЛЕНА
(104/248190)

БОГОЉУБ
СТАНОЈЕВИЋ
Време не лечи тугу за
тобом. Много нам недостајеш!
Неутешна супруга
ВЕРА, ћерке СЛАВИЦА
и МИРЈАНА
с породицама

Отишла је у неповрат

23. септембра 2017. навршавају се три године откако није с нама

Иако је прошло толико година од одласка мог тате и
баке

ЛАЗАРА ЛАТИНОВИЋА
15. IX 1992 – 15. IX 2017.

БОГДАН ПЕТРОВИЋ

ЉУБИЦЕ МАРИНКОВИЋ

С љубављу и тугом чувају га од заборава:
ЗОРИЦА, БРАНИСЛАВА, ДРАШКО, СРЂАН,
САНДРА, СОФИЈА, МИРОСЛАВ и МИЛОШ

рођ. Павлов
13. IX 1982 – 13. IX 2017.
Радо их се сећа и спомиње њихова ћерка и унука
БРАНКА с породицом

(20/247940)

(102/248179)

(106/248195)

Петогодишњи помен

23. септембра, у 11 сати, дајемо четрдесетодневни помен нашој драгој

25. септембра, у 12 сати, на Новом гробљу, даваћемо
шестомесечни помен професору

ЉУБИЦИ НИКОЛИЋ
1936–2017.

БОГОЉУБУ МАНЧИЋУ

РАДМИЛА ЗЕБИЋ
Памтићемо је по доброти, племенитости, мудрости и великој љубави коју је гајила према свима.
Посетићемо њен гроб и положити цвеће, у суботу, 23. септембра 2017, у 10 сати.
Њени најмилији
(1/247495)

СТРАЈИНУ
СТАМАТОВИЋУ

Живећеш заувек у нашим
срцима.
Твоји најмилији
(92/248146)

Породица и његови ученици

Супруг СТЕВАН и ћерка ВЕСНА с породицом
(28/247973)

(79/248103)
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Петак, 22. септембар 2017.

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо нашем

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
26. септембра 2017. године навршава се двадесет једна година откад није с нама наш

Драга наша

ЈЕЛЕНА ТРКУЉА
1976 – 27. IX 2012.
ТОМИСЛАВУ КРСТИЋУ
2016–2017.

ВАСА КЕПИЋ

Пет година живимо с поносом и тугом. Много нам недостајеш.
С љубављу твоји: НЕБА с породицама СТЕПАНОВ и БАДРЉИЦА
(77/248100)

Време нам не пружа утеху...
Живиш у нама.
Твоји: супруга МАЛЕНА,
син БАНЕ и ћерка БЕБА
(46/248014)

давати годишњи помен у суботу, 23. септембра 2017. године, са почетком у 10.30,
на Новом гробљу.

26. септембра 2017. године навршавају се две године откада није с нама наш драги

Породица КРСТИЋ
(63/248043)

23. септембра навршава се годину дана откако
није с нама наш супруг, отац и деда

ДАНИЦА ТРАВИЦА
23. септембра 2017, у 11.30, на Новом гробљу даваћемо полугодишњи помен.
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији

СТОЈАНОВ МИРОСЛАВ

МИРЧЕТА КОВАЧЕВИЋ
26. IX 2015 – 26. IX 2017.
С поштовањем и љубављу успомену на тебе
чувају твоји најмилији: супруга ЛУДМИЛА
и деца БРАНИСЛАВ и САЊА с породицама

(58/248026)

23. IX 2016 – 23. IX 2017.
Време те неће избрисати из сећања и однети у
заборав. Чувамо те у срцу и мислима.
Твоји: супруга ЦЕЦА и ћерка СЛАВИЦА
с породицом

25. септембра навршава се шест месеци без вољеног

Нашем

(8/247894)

22. септембра 2017, навршава се годину дана од
смрти нашег вољеног

(42/4731)

ВЛАДИМИРУ
Заувек у срцу.
Твоје тете с породицама
и теча

ВЛАДИМИРА ПЕРИЋА
1982–2017.
СТОЈАНОВ
МИРОСЛАВ

МАРИЦА
ГОЦИЋ

Сестра, зет
и сестричина

У суботу, 23. септембра
2017, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаће се
годишњи помен.
Вечно у нашим срцима:
супруг ЈОВАН и син
МИЛАН

(34/247796)

(30/247978)

Вољени никад не умиру, чувамо успомену на
тебе.

Прошле су четири године откада није с нама
наш

МИЛАНКО ЈОВАНОВИЋ
Почивај. Ја ћу те с поносом чувати од заборава.

Тешко је живети са патњом у души, видети те
свуда, а нигде те не наћи.
Наша љубав и туга трајаће док смо живи.
Твоји најмилији
(69/248060)

22. септембра 2017. године навршава се четрдесет најтужнијих дана
откако није с нама наш
најдражи

Драги наш

МИОДРАГА ТОПАЛОВИЋА ТОПА
Његови: ДАЦА, ВЛАДА, САША, СЛАЂА,
СОФИЈА и НЕША
(72/248075)

СЕЋАЊЕ

ЦВЕТКО
НИКОЛОВСКИ
2010–2017.

ЖИВКО
МИЛИКИЋ

преселио се у наша сећања и лепе успомене.
Супруга ТРАЈКА, ћерке
СЛАВИЦА и ВЕРИЦА
с породицама

25. IX 2015 – 25. IX 2017.
Жиле, брате мој, пролазе две година а ништа
није мања туга и бол за
тобом.
Заувек твоји: сестра
ГОРИЦА, зет НЕНАД и
ујкини ВЕСНА и СРЂАН

(31/247979)

2006–2017.

Твоја ћерка АНА
(33/247992)

ДРАГАН
ТОМАШЕВИЋ
БАТА
ВАСА ЈЕФТИЋ
7. VII 1939 – 21. IX 2013.

(74/248092)

НИКОЛА
МИЛОШЕВИЋ
1944–2017.
Хвала за доброту, нежност и љубав коју си
нам пружио.

ЖИВА
ЈОВАНОВ
21. IX 1997 – 21. IX 2017.

22. септембра 2017. навршава се шест месеци
откада није с нама наш

ВЛАДА
МИЛАКОВ

Супруга ИЛИНКА и син
ЖЕЉКО с породицом

Баца, нећемо те заборавити.
Синови МИХАЈЛО и
ДУШАН с породицама

Ожалошћени: супруга
МИЛА, синови МИРКО
и ЖАРКО с породицама

(97/248150)

(90/248140)

(59/248028)

(78/248102)

23. септембра 2017. године навршава се годину дана откако није с
нама

26. септембра је три и
по године

Прошло је седамнаест
година откад није с
нама наша драга

23. септембра је четрдесет тужних дана откако
није с нама наш драги

ЛАЗАР
СТОЈКОВ

ЉУБИША
ПУРКОВИЋ

МАГДАЛЕНА
ПЕШИЋ

ЂУРИЦА
ОСТОЈИЋ

ШАРИКА, ИВАНА и ЖИКА

Прође једанаест година, а бол и туга никада.
Сестра ЦИЦА
и зет ЂУРА с децом

23. IX 2016 – 23. IX 2017.
Чувају га од заборава
његови најмилији

Твоји: ЖЕЉКО,
мама и тата

Успомену на њу чувају
њени најмилији

Време пролази, а туга и
бол не престају.
Твоји најмилији

(18/2147936)

(38/248006)

(100/248175)

(29/247977)

(32/247990)

(35/248000)

Знамо да нас чуваш.

Петак, 22. септембар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У уторак, 26. септембра, на гробљу у Банатском Новом
Селу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном сину и брату

МИРОСЛАВА ХРИБ
ШАЈРИХ
21. IX 1989 – 2017.

ВЛАДИМИРУ ТОПИЋУ
1980–2017.

У суботу, 23. септембра 2017, у 11 сати, даваћемо полугодишњи помен нашем вољеном

Твоји: мама НАДА, син МАРКО, сестра
БРАНКА и сестричина ДУЊА

Недостајеш нам за све што је прошло, недостајаћеш нам
за све што долази и много, много нам недостајеш.
Твоји: отац ДРАГАН, мајка ЉИЉАНА, сестра ЈЕЛЕНА
и баке ЈОВАНКА и ГИНА

(17/247930)

23. септембра, у 11 сати, даваћемо годишњи помен нашем вољеном

АНДРИЈИ ПАРЧЕТИЋУ

(7/247878)

Вољени не умиру, али живе у нашим срцима, нашим мислима, нашим причама и
заувек су међу нама.
Четрдесетодневни помен нашем вољеном

23. септембра даваћемо
годишњи помен нашем

Твоји најмилији
(12/2479159(

СЕЋАЊЕ

МИЛОШУ ЂУРИЋУ
1966–2016.

МИЛАДИНУ
ЦИГЛЕРУ

ВЛАДИМИРУ ТОПИЋУ
1980–2017.

26. септембра 2017. навршава се једанаест година откако није с нама

Сећања не бледе, љубав и бол не престају.
Време пролази, а сећања остају вечно.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Породица РАЈИН
(117/248239)

21. септембра навршава се четрдесет дана од
смрти драгог кума

Твоја породица

Твоја породица

(15/247925)

(5/247872)

Прошло је четрдесет дана откако није с нама
наш тата

27. септембра навршава
се седам година откако
није с нама наша

СТОЈАНКА
ТУЦИЋ
2008–2017.
Мила мајко, недостаје
ми оно твоје: сине мој
рођени.
Почивај у миру.
БАТА
(4/247866)

ЖЕЉКА
АВРАМОВИЋ
1978–2006.
Не, нема утехе...
Бескрајну тугу и бол
време не лечи.
Твоја породица
(3/247855)

Трогодишње сећање

РАДЕ ЧИКАРА

РАДЕТА ЧИКАРЕ

Сваким даном нам све више и више недостајеш...
БЛАГИЦА и ЗЛАТКО

Твоји СУЗА и ВЛАДА

(48/248020)

(110/248206)

ДРАГА
ИВКОВИЋ
Син МИЋО, снаја
РАДА, унуци НЕМАЊА
и МИЛОШ и бивши
супруг СТОЈАН
(23/247954)

21. септембра даваћемо
четрдесетодневни помен

Без тебе смо тужни, драги пријатељу

Четрдесет дана је од
смрти нашег пријатеља
и кума

25. септембра 2017. навршавају се три године
од смрти

ДРАГАН
Увек у мислима, никад
заборављен...

РАДЕТУ
ЧИКАРИ

СЕЋАЊЕ
Прошло је педесет година откако није с нама
наша

Била је срећа и част познавати те и имати за пријатеља.
Био си племенит и одличан у свему, велики човече.
Вечно ћемо те жалити и памтити.
ЂОРЂЕВИЋИ: ДОБРИВОЈЕ, НАЈДА,
НЕЛА и АНИТА

Хвала ти за све лепе
тренутке што смо провели за ових песнаест
година.
Твоја супруга
КОВИЉКА

Никада те нећемо заборавити.
Кумови: ЈОСА, ВУКА,
ЛИДИЈА и СИЛВИЈА
с породицом

У нашим срцима остаје
само туга, бол и празнина.
Твоји најмилији

(19/247937)

(22247952)

(89/248139)

(40/245008)

РАДЕТА
ЧИКАРЕ

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

Вољени никад не умиру. Чуваћемо успомену
на тебе.
Твоја мајка МИРА
и брат МИЛЕ
с породицом
(9/247894)

СЛАЂАНЕ
ЛУПУЛОВ

ДЕСАНКА
ЈАКОВЉЕВИЋ

ПОПУСТ

САШЕ
СТОЈАНОВИЋА
1967–2016.

Брат СЛАВОЉУБ
и стрина МАРА
(11/247913)

РАДЕ ЧИКАРА

8. октобра навршава се
година од смрти нашег
вољеног сина и брата

МИЛАН ПЕКЕЧ

Успомену на њу чува
ћерка ЗАГОРКА
с породицом

Мој брате, свима си помогао, сви те заборавили.
Твој брат БРКА

(24/247963)

(65/248046)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ
10. августа: Ану – Драгана Милановић и Жељко Маринковић; 17. августа: Викторију – Маријана Татић и Ненад Бузаџија; 18. августа: Алису – Гордана и Мартин
Папуга; 21. августа: Андреу – Ана Милићев и Стефан Стојановић; 26. августа: Касију – Адријана Воштинар и Радивоје Милосављевић, Дарију – Биљана Бодирога и
Ђуро Драшковић; 1. септембра: Љубицу – Александра Малијар Трајановић и Влада Трајановић; 2. септембра: Ајшу – Бајрамша Селимовић; 4. септембра: Софију
– Наташа и Божидар Младеновић; 5. септембра: Ленку – Дијана Бранковић и
Александар Ђукић; 6. септембра: Нину – Светлана и Драган Ђукић, Калину – Јована и Иван Недељов; 7. септембра: Хелену – Бојана и Јосип Бабић, Срну – Маја
и Иван Вучинић.
8. августа: Петра – Данијела Милутиновић и Горан Станковић; 18. августа: Виктора – Милица и Никола Раданов; 19. августа: Санија – Сања и Игор Констандинов,
Андрију – Александра и Милан Ресановић; 26. августа: Дејана – Рибана Балункић
и Васа Балаш; 30. августа: Василија – Весна и Милорад Субашић; 3. септембра:
Богдана – Милица и Дарко Мијатовић, Страхињу – Сања Митковски и Владимир
Ђорђевић; 4. септембра: Богдана – Валентина Нићифоровић и Никола Батас, Богдана – Санела и Никола Ракашћан, Алексеја – Наташа Димић и Никола Вребац, Душана – Валентина и Ђурица Хајдуков; 5. септембра: Душана – Маја и Момчило Перић; 6. септембра: Душана – Јелена и Александар Стоканић; 7. септембра: Ивана
– Ивана и Зоран Мургуљ; 9. септембра: Филипа – Слађана и Јован Глигорић, Вељка – Тања и Данко Косорић; 10. септембра: Виктора – Дубравка и Ненад Минић;
11. септембра: Влада – Бранислава Дамјанов Дулуж и Космин Дулуж.

8. септембра: Душан Ђорђевић (1928), Петра Попадић (1929); 9. септембра: Вељко Брашован (1958); 10. септембра: Емилија Пантелин (1934), Јагода Вилчек
(1953), Анушка Пајташ (1944), Росанда Поповић (1953), Биљана Вујасиновић Зец
(1965), Борка Лаковић (1933); 11. септембра: Јовица Стефановић (1956), Светлана Лазовић (1953), Мирјана Миленков (1958); 12. септембра: Трифу Кишереу
(1940), Шандор Балог (1935), Нада Тадић (1955), Јован Шеленди (1962), Даница
Марјановић (1963), Десанка Мићановић (1932); 13. септембра: Димитрије Лакичин (1944), Јасмина Благојевић (1968); 14. септембра: Анђелка Кнежевић (1932),
Зора Дуковска (1953), Ненад Кендерешки (1960), Викторија Рудњан (1936), Ђурађ
Бунчић (1934); 15. септембра: Ануш Петковић (1944), Зорица Ристић (1973).
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СТАРОГРЧКИ
КОМЕДИОГРАФ

Ове недеље очекујте позив или
повољну вест: добићете и више
него што сте очекивали. Какве
год недоумице и страхове да сте
имали, заборавите, све се само
од себе решава. Партнер вас подржава и то је оно најбитније у
овом тренутку.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Недеља пред вама је прилично
бурна. Просто нећете имати времена да подигнете главу од посла, али неће бити награде за
уложени труд. Партнерски односи полако улазе у фазу када следи велико рашчишћавање. Успорите или ћете остати сами.

Пословно небо се полако поправља. Новац који чекате већ
дуже време стиже и делује на вас
као лек. Пазите коме помажете,
макар то био и неко ко вас је некада задужио, да не бисте упали
у непотребне проблеме.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

жовање ближих сарадника у овом
тренутку су вам неопходни да бисте били задовољни. Превише
причате, превише сте заједљиви,
тако да људи почињу полако да
вас избегавају. Није партнер извор вашег незадовољства.

УМРЛИ

-ЋУ-

ЗА

(23. 9 – 22. 10)

Помоћ пријатеља, па чак и анга9. септембра: Драгана Ђаковић и Немања Бекић, Марија Бинђа и Ненад Петровски, Вјера Киш и Атила Немет, Ивана Константинов и Милан Бојовић, Ана Марија
Дрндар и Лазар Аврамовић, Сања Велинов и Александар Стајић; 10. септембра:
Весна Бергер и Рудолф Бергер Тауман, Јелена Косановић и Саво Тешановић; 14.
септембра: Јасмина Радомировић и Ђовани Дерен, Данијела Орешчанин и Дамир
Малобовић, Виолета Алексић и Иван Печи, Јелена Бадњар и Миломир Матовић,
Кристина Балтеану и Жељко Трбовић.

АНАГРАМ У СТИХУ

-КА-

Вага

(21. 3 – 20. 4)

ВЕНЧАНИ

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну мудру изреку о кајању.

-КАД

Ован
Многи Овнови мораће брзо да
реагују и да доносе одлуке у ходу,
али још увек није право време да
напуштате посао. Пазите шта
потписујете и коме се поверавате. Покажите колико вам је стало
до вољене особе, не дозволите да
нервоза донесе раздор.

Добили сина

КОЊИЋЕВ СКОК

РЕ-

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

Добили ћерку

ЕНИГМАТСКИ

-ЈЕШ

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Све превише примате к срцу,
чак и добронамерне критике.
Тензија и ситне подвале колега
су нормални на послу, а ви се немојте трудити да будете у мировној мисији. Љубав долази само
ако се отвори срце, у противном
све остаје само на речима.

Крајем недеље започињете
озбиљне преговоре о послу који
планирате са странцима, па ћете
бити мирнији, јер решавате питање
финансијске стабилности на дужи
период. Могућ изненадни пут у иностранство. Обавезно идите. Љубав:
сумњате, али само сумњате.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Само треба успорити и пажљиво

Позив од пријатеља који вам је пре

изабрати сараднике који могу да
прате ваше замисли и ваш темпо. Појачана нервоза може да
заустави неке већ започете пословне пројекте, да отера партнера и да вас доведе у сукоб са
околином, па чак и са законом.

неколико година нудио неки пословни ангажман поново је актуелан.
Размислите добро, да то не буде само голуб на грани. Не пружајте прилику свима зато што сте у мањини,
јер вам се то може обити о главу.
Укључите партнера у свој живот.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

Он је био
СОРТА ФИНА,
комичарска
из давнина,
чија свака
СИТНА ФОРА
насмејати
Грке мора.

(19. 2 – 20. 3)

Стрпите се још мало, јер је недеља пред вама доста турбулентна, с понеком стресном ситуацијом. Ма где да радите, прилагодите се. Они који траже посао, не
треба да буду баш избирљиви.
Једино добро је појачана страст у
вези.

Креативни сте, пуни идеја, али
само када би... Е, то „када би” је
ваш главни проблем. Као да се бојите да предузмете конкретне кораке, да се не бисте разочарали у некога коме верујете. Пресеците ту
муку, затражите помоћ и знаћете
колико је то чврсто пријатељство.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4
Јужно
воће

Симбол
ербијума

Први летач
(мит.)

Симбол
сумпора

Звук воде
која кључа

Предлог
(унутра)

Бања у
Белгији

Везник
(међутим)

Ознака за
литар
Ковачка
алатка

Река у
Француској,
притока
Изера

Предлог уз
локатив

ИГРАО У
„ПРОФИКОЛОРУ”

Цура,
девојка
(песн.)

Град у
Енглеској

Лична
заменица
Бициклиста
Армстронг

Ознака за
волт
Лична
заменица
Злато (фр.)
Новинска
агенција
САД

Врпца,
пантљика

3

4

3
4
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. свирач на жичаном инструменту, 2.
плоча с диркама на писаћој машини или компјутеру, 3. скуп обреда у
некој религији (мн.), 4. синтагма са значењем: остареле особе.

Притока
Купе
Ковиљка
одмила

АНАГРАМ

КОШАРКАШ
СА СЛИКЕ
Магарећи
глас

СЕРИЈА СИНИШЕ КОВАЧЕВИЋА
Први вокал
Стоти део
хектара

Уложити
протест
Прво и 17.
слово
Симбол
фосфора

Поновно
монтирање

Плаћање
унапред

2

2

Патос
Шаргарепа,
мрква (мн.)

Старо
женско име
Фудбалер
ОФК (Милош)

Ознака за
пречник

КОШАРКАШ
Име
ИЗ
америчке
БАНАТСКОГ водитељке
НОВОГ СЕЛА Винфри

1
1

Које нема
искуства

Новости

Наговор да
се одустане

Прилог за
време
(раније)

ПОДЛИ КРУГОВИ (У = О)
РЕШЕЊА – Коњићев скок: Сто пута се кајеш што си нешто рекао, а никад за оно што си прећутао. Анаграм у стиху: Аристофан. Скандинавка: неискусно, Арк, л, под, р, Анока, в, трака, ор,
ви, Корана, о, Миленко Топић, протестовати, а, ремонтовање,
ањ, авансирање, пре. Анаграм: „Горки плодови”. Укрштени слогови 4 х 4: гитариста, тастатура, ритуали, стара лица.

БИО КОШАРКАШКИ
РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ
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ОДРЖАН ШЕСТИ ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МКУД-А „ПЕТЕФИ ШАНДОР”

ЛЕП ЈЕ ОСЕЋАЈ КАД СЕ ДУНАВ УЛИЈЕ У ТАМИШ
Шести фестивал зимнице
уприличен је у петак и суботу,
15. и 16. септембра, у просторијама Мађарског културноуметничког друштва „Петефи
Шандор” у Улици цара Лазара.
То удружење поново је
широм отворило своја врата за
све суграђане без обзира на
националну или верску припадност и они су имали у чему
да уживају – у доброј храни,
веселој атмосфери, а пре свега
у гостопримству срдачних домаћина.
Прошлог викенда приређен је
шести фестивал зимнице под
називом „Дунав се улива у
Тамиш”, а већ другу годину
заредом одржан је у Улици цара
Лазара, у просторијама Мађарског културно-уметничког друштва „Петефи Шандор”, које је
и главни организатор манифестације.
Према речима координаторке ове акције Магдалене
Василчин Доже, назив поменутог пројекта је симболичан и
требало би да призове што
више људи у наш град.
Од ајвара до ароније
А они су непрекидно долазили
како би видели шта се нуди на
штандовима, пробали мађарске и друге специјалитете, али
и запевали с тамбурашима и
члановима хорова „Златна
јесен” и „Петефи Шандор”,
који су наступали првог односно другог дана.
– Оба дана било је много
људи. Почињали смо у 11, а
завршавали у 18 сати, након
чега се настављало трећим
полувременом, када пословично влада добро расположење.

вино, ликер и свеже плодове
поменуте лековите биљке. Ова
Панчевка истиче да је аронија
добра за подизање имунитета,
јер је пуна витамина А, Б, Д,
гвожђа и минерала, а с обзиром на то да је издржљива, није
потребно прскати је хемикалијама. Недалеко одатле Драгана Француски нудила је баштенско цвеће – кактусе, палмице,
алоје...

Поред нашег удружења, учествовала су и многа друга, као
и бројни креативни појединци.
То је допринело разноврсној
понуди – од цвећа, преко, вина,
ароније и ручних радова,
наравно до зимнице. Нажалост,
нисмо имали довољно простора да примимо све који су били
заинтересовани – навела је
Магдалена Василчин Дожа.
На десетак штандова највише је било зимнице, почев од
ајвара, и то домаћег, упрженог,
с патлиџаном или без њега,
није заостајала ни понуда пекмеза, пре свега од шљива и кајсија, а било је и вина, меда,
сокова, али и колача по старинском рецепту. Своје место су
заузели и разни ручни радови.
Славица Симанић из Удружења жена „Панчевке” каже да

су она и њене колегинице донеле ајвар, али и нешто неуобичајено, попут туршије од дуња,
грожђа и љуте паприке. А ту су
се нашли и ручни радови, флаше и фићоци у декупажу. Ипак,
најбоље су ишле штрудла, лења
пита и шамролне. Њена колегиница Естика Радић правила
је ајвар на старински начин,
тако што је најпре испекла
паприку, потом ју је самлела и
препржила на уљу, након чега
је додала патлиџан, такође препржен. Али без конзерванса,
јер Естика каже да није неопходан ако се поступи на следећи начин: тегла се пре пуњења
обавезно темељно стерилише,
а када се у њу стави ајвар,
затвори се, окрене наопако и
остави да одстоји двадесет
четири сата.

Новооснована фирмица под
интригантним називом „Разбојник”, која се бави производњом тканина, имала је своје
прво појављивање у јавности.
Марија Пауновић Чонтош наводи да производе свашта – од
футрола за мобилне телефоне
и наочаре, до шалова.
Сузана Паулов из Војловице
изнела је зимницу и ракије, као
и компот од виноградарске
брескве, а људи су добро реаговали, јер су цене биле популарне – 400 динара за ајвар,
док је пекмез коштао сто динара мање. Она каже да је, ипак,
неопходно стављати конзерванс у ајвар, пре свега зато што
паприка није више органска.
Славица Штивчевић производи аронију и донела је сок,

Лангош и куртош
Можда и највећу пажњу посетилаца, боље рећи гурмана,
привукла су два чувена мађарска специјалитета.

Њему се допала варијанта с
павлаком и качкаваљем, као и
целокупна атмосфера у „Петефију Шандору”, па је ту провео
око сат.
Други мађарски „бренд” је
куртош, познати колач у облику ваљка. Жужи Силађи га је
пекла на жару, након чега му
се додају цимет, какао, кокос
или орах. Марија Ковач га је
месила и истакла како се
муштерије враћају, јер је куртош веома укусан.
Председник друштва Карољ
Ранц захвалио је вредним чланицама на великом труду како
би ова манифестација успела.

Лангош је правила Магдалена Кал, која каже да је то нешто
слично мекикама. Рецепт гласи: умесити брашно, квасац, со
и шећер, и потом пржити тесто
у врелом уљу, док се некада
давно пекло на плотни пећи на
дрва. Помагала јој је Магдолна Фораи, која је додала да
лангош најбоље иде с надевом
од белог лука потопљеног у
сирће и уље, као и с павлаком,
сиром трапистом... Један од
уживалаца у поменутом специјалитету био је Лазо Крмар.

– Њих тридесетак данима је
радило како би све текло по
плану и наши гости били задовољни гостопримством. Захваљујем на доприносу и њиховим
пријатељицама које се баве
старим занатима, припремом
зимнице и разним креативним
стварима. Ипак, највећи акценат стављен је на дружење,
пријатну атмосферу и евоцирање успомена – рекао је Ранц.
И само нек и наредних година Дунав настави да се „улива
у Тамиш”...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

НАЖАЛОСТ, ЧЕСТИ ПРИЗОРИ НА УЛИЦАМА

Упозорење: и то су слике нашег града!
А сада нешто сасвим другачије! Рекли би чувени „пајтоновци” када хоће да саопште
цењеном публикуму нешто
тотално урнебесно. У њиховом
случају то неизоставно подразумева и најцрњи могући вид
хумора. Све остало, испод или
изнад тог јединственог стила,
у вези је с врло животном збиљом која нас окружује и често
нам ствара велике невоље. Циљ
свега тога јесте да се што експлицитније укаже на друштвене и друге аномалије.
Том матрицом послужио се
и потписник ових редова не би
ли скренуо пажњу на нешто
веома узнемирујуће, уз напомену да читаоцима са осетљивим дигестивним трактом гледање следећих фотографија
није препоручљиво.
Реч је о недужним створењима настрадалим игром злехуде

Жућко

Игралиште на Содари –
дезинтегрисани пацов

Тротоар на Содари –
„углацани” голуб
судбине, која су остављена да
се данима распадају, притом
на крајње неприкладним,
односно веома прометним
местима. И ником не пада на
памет да њихове остатке уклони оданде. Напротив, најчешће
нестају тек онда када се за то
побрине сама природа (то јест
разне врсте стрвинара) или,

У парку – скелет мачке (вероватно)

На путу код „Азотаре” –
прегажени чворак
уколико се налазе на коловозима, док не буду „углачани”
под притиском аутомобилских
гума.
На фотографијама су приказана бића која су се, нажалост,
нашла на погрешном месту у
погрешно време. Њихове лешине, према сведочењу грађана, тамо леже већ данима јер
надлежни не налазе за сходно

Код Водне заједнице –
смрскани гавран
да их отпреме на адекватно
место.
На приказаним сликама су
локације којима пролази много људи, међу њима и велики
број деце, која су принуђена да
гледају немиле призоре.
Стога, уз жал за настрадалим
животињицама и наду да ово
нико неће схватити на било који
погрешан начин, апелујемо на
оне који одлучују о нашим (и
свим осталим) животима да се
о томе побрину како овакве слике не бисмо више гледали на
улицама нашег лепог града.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ова куца се пре десетак дана
појавила у центру града, али није
успела дуго да се задржи тамо, с
обзиром на то да ју је „друштво”
из центра потиснуло на периферију града.
Ипак, пре неколико дана пронађена је на Баваништанском
путу, па је збринута у градском
прихватилишту, где се и сада
налази и чека свог власника или новог удомитеља.
Жућко је стар око три месеца, веома је добар и послушан,
а све друге информације могу се добити на контакт-телефон
013/352-148.

Швеце
Три сестрице, пронађене на путу према
Баваништу, хитно траже нове домове.
Хумани суграђанин
који их је спасао, труди се да их збрине и отхрани, али његов плац је отворен и
удаљен, па тешко може да на бициклу стигне до њих сваког
дана.
Швеце су старе око два месеца и већ једу саме. Контакт-телефон је 065/405-35-57.

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

ЗАНИМЉИВА ТРАСА НАДОМАК ГРАДА
ЗА ЉУБИТЕЉЕ ПРИРОДЕ

Питома дивљина
на насипу
Они с неутаживом потребом
за опуштањем у миру скровитих зелених кутака, који тек
повремено прекидају цвркут
птица и шуштање лишћа под
утицајем ћарлијања ветра, не
морају по сваку цену да напуштају град. Боље речено,
територију Панчева.
Решење је у одласку на
неку од оближњих локација
идеално ушушканих за наведене намене. Тамо би макар
на извесно време одагнали
психофизичке, финансијске,
егзистенцијалне и разне друге трауме. Притом ништа не
кошта...
Једно од места сликовито бујне природе надомак града
јесте и насип чији се почетак
налази на путу ка „Малом
рају”, односно Београду, код

градске фабрике воде. Ка тој
оази природе скреће се заправо нешто раније, десно.
До ове живописне локације може се лако доћи бициклом, иако није лоше ни
„пешака”, будући да има око
петсто метара до поменутог
скретања ка насипу. Обожаваоце природе ту чека и највећа нелагода, јер је пут на
деоници преко тамишког
моста прилично узан, нема
пешачких стаза, а аутомобили јуре, па треба бити веома
опрезан.
А након тог искушења чека
их исцељење рана изазваних
турбуленцијама живљења у
модерном времену.
Када се прође поред поменуте фабрике воде, с те, леве
стране насипа само се назире
викенд-насеље Дубока бара,
али је зато с друге стране права мочвара налик на ону чувену дарквудску из стрипова о

Загору. У овако сушном периоду она често пресахне, али
остане понека барица, што
олакшава посао воденим птицама у лову на рибе. Нажалост, и „нелојалној конкуренцији” тим пернатим животињама – (не)спортским
риболовцима. Ту се може срести и понеко стадо коза или
оваца, које се савршено уклапају у амбијент.
И тако би у лаганом ритму
требало отићи најмање до
железничког моста. Превасходни разлог је то што одатле пуца поглед на „два”
Тамиша. Живописнији је онај
лево, забарени, где је велики
број птица нашао уточиште,
с обзиром на то да човек
тешко може дотле допрети.
Узгред, људско биће тамо и
нема шта да тражи, сасвим је

довољно уживање у посматрању или фоткању с моста.
Хармонију може да поремети једино звук возова који
повремено протутње пругом,
што ипак не може претерано
да поквари утисак. Иначе,
мост је недавно проширен на
две трасе, па се релативно
безбедно може ходати по
њему, иако опрез није наодмет.
Можда и највећа примедба код ове природњачке туре
иде на душу ЈКП-у „Водовод
и канализација”. То градско
предузеће већ неко време не
мари да поправи чесму поред
поменуте фабрике, пред
самим насипом, која је дуги
низ година добро користила
тркачима, шетачима, рекреативцима, пецарошима и
љубитељима природе. Нарочито током врелих дана, када
се брзо дехидрира и лако
ожедни.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

РИБЉИ ПАПРИКАШ

Петак, 22. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЧЛАНОВИ КЛУБА „СОКО” НА ФАСЦИНАНТНОЈ ПЛАНИНАРСКОЈ ТУРИ

СПУСТ НИЗ ДРУГИ
ПО ВЕЛИЧИНИ СВЕТСКИ КАЊОН
Немерљив осећај и неописив
удар адреналина у мозак представља спуштање сплавом низ
кањон Таре, други по грандиозности на планети. Та авантура данас спада у једну од већих
светских атракција.
Сваке године у ово време тој,
речима тешко описивој нетакнутој природи препушта се и
група Панчеваца...
Планинарско-еколошки клуб
„Соко” крајем августа, по традицији, приређује акцију у трајању од четири дана на планинама у Црној Гори.
Према речима оснивача
поменутог панчевачког удружења Бранислава Ровчанина,
ради се о комбинацији више
активности.
– То је спој пењања на врхове преко 2.000 метара, на планине као што су Маглић и Дурмитор, затим обилазак и
трекинг до ледничких језера,
па рафтинг реком Таром и пролазак кроз последњи откривени кањон у Европи – Невидио,
који спада у најекстремније на
Старом континенту – почиње
Ровчанин.
Видели невиђено
Група је имала петнаест чланова. Најмлађи међу њима,
који је учествовао у пешачким
турама и на рафтингу, има свега четири године, а остали су
старији од осамнаест година.
Након поласка из Панчева
они су преко Мокре горе и

Низ Тару
села. Направили смо пешачку
туру до Малог и Великог стабанског језера, познатих и као
„горске очи”. Затим смо се вратили у Шћепан Поље и сместили у камп – наставља овај искусни планинар.
Панчевачка експедиција је
другог дана кренула ка величанственом Дурмитору, где су
се групе раздвојиле. Шесторка
је ишла кроз кањон реке Невидио, а остали су се спуштали
долином реке Комарнице до
Пошћенских језера, где је и
дошло до спајања група.
– За улазак у поменути
кањон потребно је неопренско

Пут ка Маглићу
Вишеграда ушли у Црну Гору
код Шћепан Поља, где су преспавали у кампу смештеном у
подножју средњовековног Соко-града.
– По уласку у Црну Гору прошли смо кањон реке Пиве, који
на неким местима достиже
хиљаду метара надморске висине. Исто толико, само по дужини, има Пивско језеро, дубоко
188 метара, а ту је и импозантна брана висока 220 метара.
Потом смо стигли до места
Стабна, које се налази у оквиру
Парка природе Пива и представља пример правог аутентичног

одело (за пливање – прим.
нов.), као и адекватна опрема,
кациге и појас, јер је на неким
местима изузетно узак. Вода је
веома хладна – око седам-осам
степени. Сам пролазак траје
два-три сата. Има неколико
места на којима мора да се скаче у воду, и то с висина од два
до десет метара, а они храбрији су то чинили и са 14 метара.
Обавезан је и професионални
водич, а наш је уједно био и
члан Горске службе спасавања
у Црној Гори из Никшића –
каже Ровчанин.
Грандиозна Тара
Након другог ноћења у кампу
чланови ПЕК-а „Соко” били су
већ у раним јутарњим часовима у селу Мратиње, одакле се
полазило на Маглић, који
представља и границу између
Црне Горе и Републике Српске.
Заједно с њим, Биоч, Власуља
и Волујак оивичени су кањонима река Пиве, Сутјеске и Врбнице, па чине величанствени
венац планина које још увек
нису у потпуности откривене.
– Стаза којом смо се пењали
на Маглић, прилично је захтевна, јер се при успону савлађује
велика висинска разлика, преко 1.600 метара, али поглед
који се пружа с врха на бисер
целог краја – Трновачко језе-

Ка „Горским очима”

ро, у облику срца, оставља све
без даха. Треба рећи да се дотле
може доћи само пешке.
Последњег дана уследила је
права посластица – рафтинг
реком Таром, једна од највећих светских атракција. Спуст
се одвијао од Брштановице до
Шћепан Поља, у дужини од око
17 километара, а на том потезу укупно је двадесет један бук,

Кроз Невидио
то јест брзак, од педесет, колико их има на целом току Таре,
дугом 150 километара. Иако
температура воде у овом периоду није толико екстремна, па
је могуће и купање, на то су се
усудили само одважнији, јер је
било око 12 степени. Иначе,
чувена река представља највећи резервоар питке воде на
континенту, због чега је и зову
„суза Европе”, а њен кањон,
висок око 1.300 метара, после
Колорада је најдубљи на свету
– наглашава оснивач ПЕК-а
„Соко”.
Након свега доживљеног
Панчевци су при повратку у
свој родни град направили паузу у Андрић-граду и употпунили лепезу фасцинантних утисака.

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Потребно: 1,5 кг сома и/или
друге речне рибе, килограм
црног лука, четири децилитра белог вина, кашика сирћета, 1,5 дл уља, по једна
кашичица љуте и слатке
млевене паприке, 4-5 зрна
бибера, кашика парадајзпиреа, кашика першуна,
кашичица целера, млевени
бибер и со.
Припрема: Очистите и
оперите рибу, натрљајте је
сољу и бибером, па је прелијте сирћетом и оставите
да одстоји сат времена.

У већој посуди пропржите
сецкани лук на уљу, а затим
поспите љутом и слатком
млевеном паприком, додајте
бибер у зрну, парадајз-пире,
три кашике вина, першун и
целер и добро промешајте.
На то ставите рибу исечену на веће комаде и
пржите је на врло лаганој
ватри око 45 минута.
Немојте мешати, већ је
само чешће протресите.
При крају додајте вино и
још мало динстајте.
Послужите уз барени
кромпир. Пријатно!

Ојачајте имунитет
Лету је крај, а с доласком јесени стиже нам и сезона прехлада и вируса, тако да је сада право време да ојачате свој
имуносистем. Уместо решења
која нуди фармацеутска индустрија, предлажемо вам да
сами направите витаминску
бомбу за читаву породицу.
У стаклену посуду ставите
200 грама сецканих сувих
шљива, по 100 грама сецканих
сувих кајсија и сувих смокава,
по 50 грама ароније, бруснице
и млевених лешника или
пистаћа и по 100 грама млевених ораха и бадема. У смесу

нарендајте један корен ђумбира, па све прелијте са 100
милилитара сока свежег лимуна. Додајте три кашике меда с
прополисом и матичним млечом и 250 грама обичног меда,
па све испасирајте штапним
миксером.
Смесу сипајте у стаклену
теглу и оставите да одстоји
неколико дана, а потом сваког
јутра узмите по једну супену
кашику овог природног лека.
Деци старијој од две године
можете ујутро дати једну кафену кашичицу ове укусне и
здраве мешавине.
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ

МИЛОШУ ЈОШ ЈЕДНА ТИТУЛА
Михајло Атанацков
вицешампион
Бронзе за кадете и
пионире ВК-а Тамиш
У суботу и недељу, 16. и 17. септембра, на Ади Циганлији је
одржано Првенство Србије у
веслању, на коме су се за медаље борили пионири, кадети,
јуниори и сениори, у женској и
мушкој конкуренцији. Учествовало је укупно 300 посада у оба
такмичарска дана, што је рекордан број чамаца откад се државни шампионати одржавају.
Веслачки клуб Тамиш наступио је у најјачем саставу, предвођен перјаницом панчевачког
и српског веслања Милошем
Станојевићем, а у наш град је
стигло чак шест одличја.
Жетву медаља започели су
пионири Тамиша у четверцу.
Немања Бадрљица, Младен Угреновић, Милош Сретеновић и
Сава Сиђак показали су изузетну борбеност и карактер, па су, с
пете позиције на старту, у финишу трке обезбедили себи бронзану медаљу и буран аплауз
публике. Велику борбу у квалификацијама, али и у финалу
водили су Ђорђе Михајловић,
Лука Анђелковић, Лазар Младенов и Игњат Радовановић, чланови кадетског четверца Тамиша,

који су после посада Партизана
и Црвене звезде као трећи прошли кроз циљ и такође се окитили бронзаним одличјима.
У трци скифова за лаке веслаче виђена је потпуна доминација чланова ВК-а Тамиш
Милоша Станојевића и Михајла Атанацкова. У финалној
трци панчевачки веслачи су
после првих петсто метара
избили на чело трке и сигурним
завеслајима до самог циља
задржали су убедљиву предност.
Милош се окитио још једном
златном медаљом, а Михајлу је
припала титула вицешампиона

Србије у скифу за лаке веслаче.
Билансу освојених медаља на
Првенству Србије Милош Станојевић је додао и бронзану
медаљу у четверцу без кормилара, који је веслао у комбинацији с такмичарима Црвене звезде и Графичара.
– Број освојених медаља
показује да је наш наступ на
најјачем државном надметању
био врло успешан. Поред доминације Милоша и Михајла,
уз најсјајније одличје ветерана
Јована Опачића, врло сам задовољан ангажовањем и освојеним
бронзаним медаљама пионира

и кадета у четверцима. Ако
томе придодам резултате дебитаната на овако јаким такмичењима, са задовољством могу
да констатујем да имамо сјајан
потенцијал за наредну сезону
– рекао је после такмичења
Милан Смилић, тренер ВК-а
Тамиш.
На пета места пласирале су
се пионирке Јована Михајловић, Андреа Јакаб, Бранислава
Васиљевић и Тамара Иваниш,
које су се надметале као четверац, а одлично су веслали и
почетници Бојан Симић и Јелена Тасовац у скифовима.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПАНЧЕВАЧКА „ДРУЖИНА”
НАЈБОЉА У СРБИЈИ
У Сремској Митровици је
прошлог викенда одржано
Првенство Србије за пионире
у гађању из малокалибарске
пушке у лежећем ставу с 30
метака и у троставу са три
пута по 10 метака.
Женски тим Стрељачке
дружине „Панчево 1813”
освојио је титулу првака
Србије у дисциплини тростав,
а у лежећем ставу заслужио
је сребрно одличје. Пуцале су
Марија Алексић, Теодора
Кондић и Сара Малетић.
У појединачној конкуренцији Марија Алексић је освојила
друго место са 236 кругова у
дисциплини тростав и четврто место са 252 круга у дисциплини лежећи став. Ову сјајну
такмичарку је само неколико
кругова делило од најсјајнијег
одличја, које би сигурно освојила да је имала квалитетнију

муницију. Одлични су били и
најмлађи учесници Алекса
Ракоњац (треће место у троставу са 212 кругова) и Теодора Кондић (пето место у троставу са 203 круга).
Овим такмичењем је завршена сезона гађања из малокалибарске пушке, а чланови
СД-а „Панчево 1813” увелико се припремају за надметања у гађању из ваздушног
спортског оружја. Они тренирају сваког уторка и четвртка
од 17 до 22 сата.

ШЕСТ МЕДАЉА ИЗ НОВОГ САДА

ЏУДО-ТУРНИР У ОРГАНИЗАЦИЈИ „АКАДЕМИЈЕ ЈОЧИЋ”

МАЛИ ШАМПИОНИ НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ
Хала спортова на Стрелишту у
суботу, 16. септембра, била је
резервисана за џудо и – мале
шампионе. У организацији
ЏК-а „Академија Јочић” из
Старчева одржано је такмичење под називом „Турнир малих
шампиона”, на којем се надметало 386 бораца из 33 клуба.
Надметање малих џудиста свечано је отворио председник
Спортског савеза нашега града
Слободан Битевић.
Старчевачке „академце” предводила је Дуња Јочић, која је
сјајним ипонима тријумфовала у својој категорији, а заслужила је и пехар намењен најбољој полетарки. Сјајан је био
и Предраг Кацијан, који је
успео да стигне до финала, али
је морао да се задовољи сребрним одличјем. Медаљу истог
сјаја заслужио је и Петар Стојић, а Богдан Матић и Голуб

Стригић окитили су се бронзама. Иако су остали без трофеја, запажени су били и Ања
Стојић, Ања Матић и Михајло
Половић.
Субота је свакако била дан
панчевачког џуда, јер је у јакој
конкуренцији такмичара из
најјачих српских клубова, попут Црвене звезде, ОЏК Београда, Партизана, Раковице,
Трудбеника и многих других,
велики број медаља отишао у
руке бораца ЏК-а Панчево и
ЏК-а Јединство из Качарева.
– На основу приказаног и
постигнутог, надамо се да ће
Панчево постати и град џуда,
поред већ афирмисаних рукомета и каратеа. Наш колектив
је, у сарадњи с клубовима Панчевом и Јединством показао да
имамо квалитет за тако нешто.
С великим поносом и задовољством истичем да је такмиче-

ње протекло без иједног инцидента, у спортској и шампионској атмосфери, коју увек пропагирамо – рекао је први човек
старчевачких „академаца” Мирослав Јочић.
ЏК Јединство из Качарева
такође се може похвалити сјајним резултатима.
Златне медаље су освојили:
Марија Величковски, Катарина Бјелчевић, Ксенија Текијашки и Андријана Кртенић,
која је проглашена за најбољу млађу пионирку. Сребром
су се окитили: Максим Стојанов ски, Сер геј Цвет ко вић,
Марко Шарац, Андреа Ђаковић, Ива Лотина и Јана Пејновић, а бронзе су заслужили: Илија Анђеловић, Огњен
Јаћимовски, Новак Стојановски, Алек сан дра Дими тров ски, Марија Пеневски и Лара
Лотина.

УСПЕШАН ПОЧЕТАК ПАНОНИЈЕ

Страну припремио

Александар
Живковић

Живанов и Анастасија Мркела освојили су сребрна одличја на 300 м, а Јелена Вићентић зарадила је бронзу у
бацању кугле. Одлични су
били и: Теодора Коларић,
Бојана Јакшић, Анђела Брошћанц, Марта Станчић, Јована Вићентић, Лана Анђеловски, Душица Стојановић,
Алекса Дојчиновић, Даница
Војводић и Алекса Вујић.

ОДЛИЧНИ ПАНЧЕВЦИ

У суботу, 16. септембра, одржан је један од најјачих националних турнира у бадминтону, познат под називом
„Трофеј Београда”. У веома
јакој конкуренцији одличне
резултате остварили су и
наши суграђани.
БК Панчево се представио
са шест играча. У групи девојчица до тринаест година Анђела Витман је освојила злато,
Наталија Бохаревић се окитила сребром, а бронзу је зарадила Миона Филиповић. У
надметању петнаестогодишњакиња сребрна медаља
припала је Сањи Перић, а
бронзе су заслужиле Анђела
Витман и Наталија Бохаревић.

НОВИ АТЛЕТСКИ КЛУБ У ПАНЧЕВУ

Панчево је богатије за још један
спортски колектив, а ако се по
јутру дан познаје, слободно се
може рећи – успешан спортски
колектив. Наиме, велика група
наших малих суграђана које
предводи тренер Саша Стојиловић, а који су тренирали и такмичили се као секција АК-а Партизан 1945 из Београда, сада су
регистровани чланови новоформираног Атлетског клуба Панонија из Панчева, чије је седиште
у Војловици.
Већ у четвртак, 14. септембра, АК Панонија је имала свој
први званичан наступ, и то на
великом митингу под називом
„Опен Нови Сад”, на коме се
надметало 800 атлетичара.
Екипа из нашега града представила се с петнаест такмичара,
који су освојили шест медаља.
У трци дечака рођених 2011.

На традиционалном митингу „Опен Новог Сада” запажен успех остварили су и
пионири Атлетског клуба
Динамо. Колектив из нашега
града представљало је 16 такмичара, који су освојили шест
медаља.
Страхиња Стевшић, Огњен
Топић и Марија Мркела тријумфовали су у тркама на 600
м. Старији пионири Алекса

Члан БК-а Динамо и репрезентације Србије Михајло Виг
освојио је бронзану медаљу у
категорији дечака испод тринаест година.
– Вредан рад током лета,
посета националном тренингцентру у Новом Саду и боравак на међународном кампу у
Караташу уродили су плодом.
Очекујем да у наредном периоду и остали наши играчи
освоје медаље на турнирима
у земљи и иностранству –
рекао је председник БК-а
Динамо Горан Јелесијевић.
Следећег викенда наши
суграђани ће учествовати на
Првенству Војводине у Новом
Саду.

ШАХОВСКИ КУТАК

године Андреј Мурар је освојио највреднији трофеј, а Новак
Магда се окитио сребром, баш
као и Хана Јарамаз у надметању на 600 м. Доротеа Балог је
трећа стигла на циљ у надметању старијих пионирки на 100
метара, а Ана Драгојевић била
је четврта у трци на 600 м.
Одлични су били и наши
суграђани који су на овом так-

мичењу представљали секцију
АК-а Партизан 1945. Старији
пионир Марко Стојиловић
освојио је златну медаљу у бацању копља, а Урош Остојин је
зарадио сребро у конкуренцији
млађих јуниора на 1.000 м.
Запажен наступ имали су и
Софија Обрадовић и Катарина
Њари у трци на 60 метара и
бацању вортекса, као и Алек-

сандар Лупулов, Теодора и Елена Величковска и Валентина и
Владимир Мирков у спринту.
Поред такмичарске групе,
која постоји већ дуже време,
АК Панонија има и своју школу атлетике, а детаљније
информације о упису могу се
добити лично, сваког дана од
19 сати, у Народној башти, где
се одвијају тренинзи.

Healey
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Мат у два потеза
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Завршени су годишњи одмори. Било је много суграђана расположених за то да
шест месеци добијају бесплатан примерак „Панчевца”. На нашу адресу
недељно је стизало неколико десетина разгледница и фотографија с разних
дестинација, а новине, нажалост, имају ограничен простор...
Вредни новинарски жири трудио се да за објављивање одабере
најимпресивније пошиљке.
Хвала свим учесницима у наградној игри, честитке добитницима, а свима
осталима желимо више среће следеће године!

Рођена
Ананас, манго и папаја,
шаљем поздрав са Хаваја!
Заносне и бистре плаже
студентске бриге блаже.
Сунце жуто, јако греје,
срећу по острву сеје.
Уз ведре и јарке боје,
поздрављам Панчево моје!

Постоје ствари и моменти који никада не умиру.
Истина. Свемир. Енергија. Идеја. Жудња за спознајом себе.
Или бог(ов)а. Сећање на неке од оних који су умрли. Машта. Највећа душевна бол. Безусловна љубав...
Има и онога што никада не би требало да се роди.
Зло. Похлепа. Болест. Мржња. Диктатор.
Увек стоји да звезда је рођена. Живот.

Успомене све су сјајне
на пределе ове бајне.
Ово је на земљи рај.
„Алоха” је поздрав тај!
Слика је снимљена
на острву Мауи на Хавајима.
Злата Грабунџија, Дунавска 6/9

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

Шта може да поједе здравље?
Рђу стварају шамари ветра и воде. Шуме нестају због бахатости алавих. Опортунизам ждере морал, а жељу за истином
завлачење; оно опортуно. Здрав став нестане чим се појави
болесна амбиција.
Има и онога што је труло од рођења.
Лаж. Безидејност. Канцерозна ћелија. Деструктивност. Диктат
тираније.

На раскрсници
Раскршћа су свакодневна појава.
Хоћу ли остати или отићи? Могу ли се прилагодити или то и не
желим? Да ли треба да продам душу ђаволу, да се уденем у преовлађујућу шему, или да шљакам, берем памук, певам блуз?
Поздравићу се с начелима која сам зарадио искуствено живећи и тиме пристати на антисебе, на своју сенку? Или ћу увек бити
у боји, са ставом, идејом, енергијом – сам свој диктатор!

Чаролије – Балбоа парк у Сан Дијегу.
Јелена Дамњановић, Краља Милана Обреновића 3/39

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Војин Јусић,
ученик ЕТШ
„Никола Тесла”:
– Ове године сам био на
Закинтосу са школом.
Остало слободно време
проводио сам играјући
фудбал рекреативно.
Школа је почела, али већ
за неколико дана идем
на матурску екскурзију.

Јелена Војновић,
гимназијалка:

Вук Томовић,
гимназијалац:

– Лето сам провела у
Грчкој. Такође, излазила
сам с друштвом, читала
књиге и дружила се.
Била сам на концерту
„Ван Гога”, „Панчевачким
данима рокенрола” и
још неким свиркама
у граду.

– За време распуста
сам прочитао доста
књига и часописа.
Ишао сам на волонтерски
програм „Кад порастем,
бићу...”. Кад имам
слободног времена,
посећујем Народну
башту.
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