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САВЕТ МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА НАШИМ ГРАЂАНИМА

ПРИПРЕМИТЕ СЕ АКО ПУТУЈЕТЕ НА ЗАПАД
Полицајци и граничари на
граничним прелазима
западноевропских држава
последњих дана све
чешће од наших грађана
траже на увид новац
у готовом
Због пораста броја избеглица с ратом
захваћених територија које ових дана у
све већем броју покушавају да се домогну западне Европе, државе шенгенског
простора су пооштриле контролу на аеродромима и граничним прелазима,
због чега испаштају и наши држављани.
Грађани Србије који намеравају да
путују у неку од држава Европске уније морају да се припреме за строже
контроле на улазу, као и за могућност да ће их цариници питати да ли
имају код себе 40 евра по дану боравка, као и оверено позивно писмо уколико су кренули код рођака.
Они који дођу неспремни на границу, имаће велике проблеме, као

што се десило прошле недеље с једном нашом држављанком која живи
у Црној Гори. Она је била затворена
заједно с деветомесечном бебом четири дана у једном центру за мигранте у Белгији због тога што је,
уместо минималних 1.000 евра, колико су јој цариници рекли да би

АУТО-ЦЕНТРУ
„ЗОКИ”

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

требало да има, показала само неколико стотина евра.
И поред тога што је била с малим
дететом и што се правдала да је пошла у госте на само неколико дана,
цариници су били неумољиви. Након
четвородневног боравка у центру са
странцима из других држава депортована је авионом назад у Црну Гору.
Да би оваквих непријатних догађаја
убудуће било што мање, Министарство
спољних послова Србије предлаже нашим грађанима да пре поласка на путо-

вање добро прочитају на сајту Министарства списак свих неопходних мера
којих наши држављани морају да се
придржавају. Интернет адреса Министарства је www.mfa.gov.rs, a неопходне информације се могу наћи у одељку
„Опште препоруке пре путовања”.
Ту је могуће прочитати низ корисних савета о томе колико новца је
неопходно имати уз себе и колико горива, хране, пића и лекова може да се
унесе у земљу у коју путујете. Могуће
је наћи савете о томе под којим условима можете да уђете у неку државу с
кућним љубимцима, који производи
не смеју да се уносе, каква је процедура ако вам неко украде новац или документа, ако се разболите, ако се разболи особа која је с вама у друштву
или ако умре, ако у тој земљи почне
рат, или се прогласи ванредно стање.
Свакако, најважнији је део о овлашћењима пограничних полицајаца и
цариника на граничним прелазима
свих држава у шенгенском простору.
Као прво, важно је напоменути да пасош сваког држављанина Србије треба да је издат десет година пре тог
путовања, а мора да важи још најмање три месеца након планираног повратка у нашу земљу.
М. Глигорић
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ИС ПРАВ КА И ИЗ ВИ ЊЕ ЊЕ
У тексту „На четворогодишњака пао надгробни камен”, објављеном у прошлонедељном броју „Панчевца” (4782), поткрале су се две грешке. Као
прво, нисмо објавили да се инцидент о коме смо писали догодио услед
пада споменика који припада тој породици. Наша суграђанка која нам је
испричала о том догађају је, намерно или случајно, заборавила да каже
да се дечак повредио након што је повукао породични споменик.
Друго, наш саговорник из ЈКП-а „Зеленило” с којим смо разговарали
о овој теми презива се Ракочевић, а не Ракић, како је у нашем тексту писало. Извињавамо се због тога.
Редакција
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pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Ко нам „краде” клинце?
Био сам на родитељском састанку код сина у школи. Има осам година и још увек не зна „где је лево”, али мислим да је добар дечак.
Тек се формира да постане свој. „Развучен” је на све стране, сви га
уче, саветују, нешто му бране, а он тек открива живот...
Као и сваки родитељ, бринем за своје дете. Време у ком одраста је
грозно. Често се и посвађамо, тема је готово увек вишесатно „буљење” у екране. Телефона или таблета, свеједно. Да, и учитељицу мора
да слуша. Кад год саопшти да није био баш најбољи на часу и да није слушао „учу”, добија укор, а с друге стране, мислим у себи, заслужио је и награду – за искреност и храброст. То му, наравно, не показујем.
Док чекам да почне родитељски састанак, гледам клинцезе и клинце, оне мале и оне мало старије, како се мувају по холу школе. Углавном су безбрижни, још увек нису свесни да се друштво у коме живе
и не брине много за то каква ће им бити будућност. Па, младост је
чудо. Има времена, бринуће. Нека буду деца што дуже.
Слушам разговоре других родитеља. Оних чији су малишани мало старији, који такође стоје пред вратима школе и чекају да почне
њихов родитељски састанак. Углавном се јадају једни другима. Не
стижу да се довољно посвете својој деци. Раде по два или три посла
да би „закрпили” цео месец. Немају времена за разговоре са својим
малишанима, преморени су по доласку кући, па да би „купили” мало мира и тишине, дозвољавају им да још мало погледају нешто на
„Јутјубу”, да одиграју још коју игрицу, да се још који тренутак забуне тим „хипнотишућим екраном”. А када је тако, онда стиже и „резултат” из школских клупа – мање је међусобног дружења, играња,
слабије оцене, неоправдани изостанци или укори. Људи су збуњени,
не знају шта да раде, питају се где су погрешили, траже начин и решење да спасавају своју децу. Узнемирио сам се. Размишљам, ко
нам то краде клинце? Ко нам одузима време намењено њима? Да
ли негде грешимо док их волимо?
„Наш” састанак је прошао у најбољем реду. Учитељица је прва лига. Знао сам то и раније. Очигледно уме с клинцима, иако знају и
они да изненаде. И пријатно и непријатно. Ипак, свака јој част! Бори се као лав с њима – зна знање. Уосталом, на истој смо страни. Зато и понављам као папагај: учитељица мора да се слуша!
Све у свему, задовољан сам. Иако је јасно да мора још много да се
ради с клинцима. Долазим кући. Ево и њега на вратима. Дочекује
ме са осмехом. Пита ме како је било на родитељском састанку, је л’
има неких проблема. Прави се Тоша! Зна и сам да тог дана није био
баш цвећка, па смо мало поразговарали и обећао је да ће се убудуће
боље концентрисати и да ће пажљиво пратити „учина” предавања.
Видећемо и то. Али добар је, после свих операција које је имао од
свог рођења, ма одличан је.
Дошло је време за спавање. Загрлио сам га, пољубио и покрио... А
онда сам се присетио оне причице...
„Тата, плашиш ли се ти нечега?”
„Не, дасо. Ја се не плашим тих бабарога и вештица, јер оне не постоје. Ма, ја се ничега не плашим. Лаку ноћ.”
Да, не плашим се ничега, осим да ћеш ми порасти пре времена,
да ћеш се крити од мене. Плашим се дана када се више нећемо глупирати, када више нећу бити баш тако драги гост у твојој соби, када
ћеш лупати вратима, тражити своја права, одлазити без поздрава,
инатити се и причати језиком који не разумем. Плашим се да ћу те
тражити и да нећу умети да те пронађем, да нећу бити уз тебе када
ти буде било најтеже и да ме неће бити када ти буде било најлепше.
Плашим се да ћу ти, како будеш одрастао, бити све мање потребан,
да ћеш, у жељи да побегнеш од свог „напорног” оца, побећи и од себе и да нећу стићи да ти кажем колико те волим...
Да, не плаши се тата ничега, осим ових неколико „ситница”. И то
баш.

ФОТОГРАФИЈА Весник јесени.
У нашем граду, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

ГРАД ИЛИ СРЕДЊОВЕКОВНА
КАСАБА?
Звучи невероватно, али и то се дешавало – да се у Панчеву одржи заједничка седница извршних већа Скупштине Панчева и Војводине само о
једној теми: пословање Рафинерије,
„Азотаре” и „Петрохемије”.
Додуше, то се догодило давно: 1.
марта 1980. године и никада више.
Биле су то године када је Панчево,
као важан и јак индустријски град,
имало стратешку важност за покрајину. О томе је писао „Панчевац” број
1419.
Да је чистоћа нашег града један од
панчевачких проблема за сва времена, види се и из тога што је то била
једна од тема уводника тог броја нашег листа. Његов аутор је окаракте-

већу зараду од планиране, што је
успех вредан пажње.
И тада, пре 38 година, била је актуелна полемика на тему треба ли ђаци
да носе школске блузе. „Панчевац” је
дао свој допринос објављивањем ко-

рисао наш град као „прљав и мусав,
попут неке средњовековне касабе”.
Тадашњи „Панчевац” је писао и о
незадовољству наших суграђана који
долазе у Општу болницу да би посетили своје рођаке који су лежали тамо на лечењу, или ради прегледа. Међу њима је било много незадовољних,
што су на својој кожи осећали лекари
и медицинске сестре. Аутор тог текста, у жељи да буде објективан, написао је да се грађани љуте на запослене у Општој болници, а да су често
сами превише нестрпљиви, неспремни на чекање, нервозни и насртљиви.
Наш лист је почетком 1980. године
писао и о одличној и изузетно добро
посећеној трибини у Дому омладине
на којој је говорио познати новинар
Горан Милић. Причао је о томе какав
је осећај бити новинар у Ираку и Авганистану и заинтригирао присутне,
с обзиром на то да су му поставили
доста питања. Милић се бави новинарством и дан-данас, за „Ал Џазиру
Балкан”, и још увек не намерава да
иде у пензију.
Тадашњи „Панчевац” писао је и о
успешном пословању некадашње
Основне привредне банке Панчево.
Објавили смо да је тај колектив током 1979. године остварио троструко

ментара на ту тему, у коме смо заузели став да ђаци не треба да носе школске блузе јер их не воле, па би њихово
облачење на силу имало само контраефекат.
Аутори текстова у „Панчевцу” број
1149 од 1. марта 1980. године писали
су и о лошем стању у коме се налазила стара Вајфертова пивара. Констатовано је да би она, и поред тога што
заузима велики простор, могла да се
уз добру вољу и доста новца адаптира, а не да се то годинама одлаже.
„Требало би бар да је заштитимо од
пропадања док јој не одредимо коначну намену. Требало би и да учинимо
све од себе да та фабрика више не живи у прошлости, већ да постане део
садашњости”, писало је између осталог у том тексту.
М. Глигорић
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АКТУЕЛНО

Петак, 28. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЧИЊЕ ШЕСНАЕСТИ ФЕСТИВАЛ „ETHNO.COM”

ДВА КОНЦЕРТА И МЈУЗИКЛ
Свечано отварање у
петак, 28. септембра
Улаз на програме
бесплатан
Шеснаести „Ethno.com” биће
свечано отворен у петак, 28.
септембра, у 20 сати, концертом вокалног састава „Бојана
и Небојша Брдарић”, који ће
бити одржан на сцени Културног центра Панчева.
Небојша и Бојана Брдарић од
детињства негују традиционалну музику с територије Балкана. Године 2001. почели су да
наступају заједно на разним манифестацијама, концертима и
фестивалима. Поред самосталних дуетских наступа, наступали су и као чланови састава
„Ступови”, „Зановет” и „Златопис”, као и с многобројним признатим музичарима, како из етно- света, тако и из других музичких бранши (Љуба Нинковић, Љубиша Павковић, Василиса, Павле Аксентијевић, Народни оркестар РТС-а итд.).
Пре две године су дошли на
идеју да окупе вокални састав
који ће обрађивати традиционалне мелодије и хармонизовати их у уметничком духу, с
циљем популаризације традиционалне музике и очувања певачког наслеђа. Исте године започињу снимање првог албума
вокалног састава под називом
„Бојана и Небојша Брдарић”.
Албум је издат у првој половини 2018. године, а на њему су
се нашле песме забележене у
Србији, Црној Гори, Босни и
Херцеговини и Македонији, у
оригиналним аранжманима.
Вокални састав чине Бојана и
Небојша Брдарић, Јелена Пећаранин и Невена Чиплак.
Исте вечери од 21.10 панчевачкој публици ће се представити група „Бело платно”, коју
чине Данијела Милошевић (вокал, пер ку си је), Ана ста си ја
Остојић (вокал), Владимир Симић (лаута, свирале), Синан
Аћифовић (кларинет), Предраг
Манов (бузуки) и Горан Мило-

шевић (перкусије, вокал). Група „Бело платно” ове године
прославља двадесетогодишњицу постојања. Основне одлике
музике „Белог платна” су: балкански модални стил, упечатљиви женски и мушки гласови, као и свирање на традиционалним музичким инструментима, те старе песме на локалним дијалектима. Репертоар
групе је базиран на традицији
Косова и Метохије, уз излете у
области са сродним и сличним
музичким наслеђем: југ Србије, Македонија, Бугарска и Грчка. Инструментаријум састава
је делом ручни рад Владимира
Симића, вође групе и градитеља инструмената, а то су: лаута, тамбура, кавал и двојница.
Група је одржала велики број
фестивалских, концертних и
самосталних наступа у земљи,
региону и иностранству, а посебно се издвајају хуманитарни концерти у српским енклавама на Косову и Метохији и
турнеје по Русији, које су остале забележене на аудио и ДВД
издању.

Другог, завршног дана фестивала биће изведена јеврејска музичка представа „Јосиф
и његова браћа” (Las coplas de
Yosef Ha-Tsadik). Ово је најстарија записана јеврејска музичка представа. У мјузиклу учествују хор „Браћа Барух”, сефардска музичка група „Šira
U’tfila”, као и глумци Вања Ејдус и Младен Андрејевић. Библијску поему „Las coplas de
Yosef Ha-Tsadik” на пи сао је
Абрахам Толедо на ладину, у
17. веку, у Истанбулу. Највероватније се ради о првом јеврејском мјузиклу икада написаном, чија је оригинална музика, нажалост, изгубљена. Реч
је о библијској причи о Јосифу, али смештеној у културни
миље сефардских Јевреја у време Отоманске империје. Након Истанбула Београд је био
први град у свету где је штампано ово значајно дело, 1861.
године. Идеја за поновну инсценацију овог дела настала је
из жеље да се оживи библијска
поема. Ово је најстарији познати јеврејски мјузикл и вероватно први икада написан.

Толедово осавремењивање библијске драме, иако пуно намерних анахронизама, дубоко
је укорењено у библијској причи о Јосифу.
Креатори представе су, пратећи музичка упутства, попунили делове који недостају другим сефардским музичким изворима, чија културна синтеза
с другим традицијама Балкана и Медитерана представља
једну од најбогатијих јеврејских музичких традиција.
Драматург и режисер представе је Стефан Саблић, док је
превод с ладина радила Дрита
Тутуновић. Композитори су Стефан Саблић, Ненад В. Кхан
(„Esclaviko” и „Ande hay rozas I
flores”) и Александар Симић.
Наратор представе је Вања Ејдус. Јакова презентује Младен
Андрејевић. Музику у представи изводе хор „Браћа Барух” и
састав „Shira U’tfila” (песма и
молитва).
Фестивал ће трајати два дана, а улаз на све програме је
бесплатан.
М. Марић

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција 3. октобра
Због законских измена, добровољни даваоци крви од септембра крв више не дају у Служби трансфузије Опште болнице, већ сада тај хумани чин
обављају у просторијама Црвеног крста, у Улици Жарка
Зрењанина 15, и то само средом, од 9 до 12 сати.
Поред тога, спроводе се и
акције добровољног давалаштва
у школама и компанијама, а
за све њих су сада, уместо Трансфузије, задужени Црвени крст
и Завод за трансфузију крви
Војводине.

У четвртак, 27. септембра,
реализоване су још две акције:
у Машинској школи и у компанији НИС.
Следећу прилику да дате крв
и тако неком спасете живот
имаћете у среду, 3. октобра, од
9 до 12 сати, у Црвеном крсту.
Седам дана касније, у среду,
10. октобра, упоредо са уобичајеном градском акцијом у
просторијама Црвеног крста,
од 9 до 12 сати, крв ће моћи да
се да и у Техничкој школи „23.
мај”.
Д. К.

РАДИОНИЦА У ШКОЛИ „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО”

Учење кроз драму
Учесници Дечјег драмског интеркултуралног фестивала – наставници и културни посленици који у свом раду с децом
основношколског узраста примењују и негују драмске методе
– окупили су се у петак, 21. септембра, у просторијама Основне школе „Братство–јединство”
на радионици интеркултуралног учења кроз драму, коју је
организовало Удружење уметника „Базаарт” из Београда
Петнаест полазника из Панчева, Старчева, Војловице, Омољице, Банатског Новог Села и
Банатског Карловца имало је
прилику да се на овој радионици упозна с драмским тех-

никама применљивим у редовној настави, као и са садржајем и питањима у вези с појмом интеркултуралности.
Иначе, Дечји драмски интеркултурални фестивал биће
одржан 1. децембра у Културном центру Панчева. Манифестацију ће организовати ОШ
„Братство–јединство”, у сарадњи с Културним центром Панчева, СКПД-ом „Ђетван” и
Удружењем уметника „Базаарт”.
Фестивал је подржао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

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

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

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

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

Петак, 28. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА
Повољна кретања
привреде и
запослености
Новац се улаже у
здравствени систем

зу постојећих с циљем њихове
примене; медицине – рад или
резултати изузетне вредности
појединца којима је дао значајан допринос развоју и унапређењу медицине и здравствене
заштите људи; архитектуре и
урбанизма – планови за концепцију и методологију, под
условом да су усвојени и да је
њихова реализација отпочела;
новинарства – креативни допри нос уре ђи ва њу ру бри ке,
емисије и програма којима се
значајно доприноси информисању грађана Панчева; образовања – резултат васпитнообразовног или инструктивног
рада; спорта – врхунски резултати; привреде – рад којим је
дат допринос афирмацији и
унапређењу привреде у Панчеву; социјалног и хуманитарног рада – резултати изузетне
вредности...

Седница Скупштине АП Војводине одржана је 18. септембра. Једна од најважнијих тачака дневног реда била је извршење буџета за првих шест
месеци ове године. На тај начин је Покрајинска влада поднела рачуне посланицима о томе како је располагала новцем
пореских обвезника.
Пан че вац Јо ван Ла за ров,
председник Одбора за буџет и
финансије Скупштине АП Војводине, каже да „ако посматрамо приходовну страну закључно с 30. јуном, видимо да
је пројектовани буџет за 2018.
годину 73,111 милијарди динара” и додаје:
– Морам да подсетим да је
буџет за 2016. годину износио
57 милијарди, што значи да
имамо велико повећање. Ова
војвођанска влада је изабрана
у јуну 2016, па је очит резултат
за две године управљања Покрајином. Оно на основу чега
пратимо привредна кретања,

КОНЦЕПТ
Кина је и у тешким тренуцима 1999. године била с нама, као
и сваки пут кроз савремену историју Србије.
(Председник државе Александар Вучић у изјави
новинарима у Кини, 20. септембар)

***
Успешна, историјска, рекао бих, посета Кини председника
Србије Александра Вучића отвара нове хоризонте српско-кинеске сарадње, те представља значајан допринос формирању јединственог евроазијског економског простора.
(Амбасадор Русије Александар Чепурин на „Твитеру”,
20. септембар)
***
Границе на Балкану су бесконачно осетљива ствар. Можда
нису најправедније, али најјевтиније решење је да се не мењају. Договор између Београда и Приштине би дугорочно
био лош за све земље у окружењу.
(Ненад Чанак, председник ЛСВ-а и посланик
у Скупштини Србије, „Информер”, 21. септембар)
***
Ово је 28. пут да Албанци прете. То је патолошка потреба дела
Европе и дела приштинских власти да Србија не добија ништа, него да крајњи исход буде онакав какав су они смислили.
(Марко Ђурић, председник Канцеларије за Косово Владе
Србије, „Информер”, 21. септембар)
***
Скупштина Србије одобрила је професору Драгану Митровићу, члану Одбора Агенције за борбу против корупције, који већ има три функције и зарађује месечно 382.909 динара,
да почне да обавља и четврту, такође плаћену функцију.
(„Блиц”, 20. септембар)
***
Надам се да ћемо ја и Новак играти у дублу и радујем се што
нећу морати да играм против њега. Како каже она пословица: „Када не можеш да га победиш, ти му се придружи”.
(Роџер Федерер у изјави новинарима пред меч на
егзибиционом турниру у Чикагу)
***
Видећемо како ћемо се носити с „Ливерпулом” и „Пари Сен
Жерменом”. Сигурно ће нам бити теже, али ми ћемо дати
све од себе. Кад смо компактни, можемо да очекујемо добар
резултат.
(Вујадин Савић, капитен „Црвене звезде”, у изјави
новинарима, 19. септембар)
***
Ја сам прву хармонику добио са четири године. Сећам се помало тога, као кроз сан. Мој отац је био велики певач и господин, наслутио је да у мени има нешто и да то треба да подржи. Баш као што је урадио отац Новака Ђоковића, Срђан,
за њега.
(Познати певач Предраг Живковић Тозовац у интервјуу за
„Српски телеграф”, 22-23. септембар)
***
Драги људи, хвала вам од срца што сте уз нас. Ситуација је далеко од идеалне, али смо у сигурним рукама и сви користе последњи атом снаге да би Дукију било боље. Од срца захваљујемо фудбалеру Немањи Матићу, али и вама свима осталима
јер је Дуки учинио немогуће – он вас је ујединио и спојио.
(Порука Александра Тодоровића, оца малог Душана који
је у Шпанији на операцији, „Блиц”, 22. септембар)

јесу уступљени приходи, односно порези на добит и зараде:
они нам говоре да имамо тренд
раста из извештаја у извештај.
Износ добијен порезом на лична примања већи је за седам
одсто, а порез на добит је већи
за 28,26 одсто него у истом периоду у 2017, а за чак 97 одсто
него у 2016.
Ово увећање, према речима
Јована Лазарова, указује на то
да постоје изузетно повољна
кретања на територији АП Војводине, како привреде, тако и
запослености.

– Исто нам показује и Завод
за статистику. Пре три-четири
године стопа незапослености
била је око 28 одсто, а сада је
11,3. Очекујемо да ће позитивни помаци бити видљиви и
приликом доношења буџета за
2019. Извештај нам показује и
да је Управа за капитална улагања спровела 97 одсто планираних јавних набавки, те да
она сада спроводи заиста капиталне пројекте, попут реконструкције панчевачке болнице. Јасно је опредељење ове
Покрајинске владе да улаже у

све градове у Војводини, што
пре ње није био случај – каже
наш саговорник.
Он објашњава да је важно то
што се велики капитални пројекти спроводе у Војводини,
као што су изградња зграде РТВ
Војводине и позоришта у Суботици, реконструкција болница у Сомбору и Вршцу...
– Интерес владе коју води
Игор Мировић је да се што
више новца улаже у здравствени систем. Што се Панчева
тиче, постоји одлична сарадња Покрајинске владе, посланика и наше локалне самоуправе. Панчево је спремно када се ради о конкурсима које
расписује Покрајинска влада,
много тога је већ заокружено
и завршено. Суфинансирани
су ра до ви у се вер ној ин ду стријској зони, изградња потамишког колектора... Егзактан је податак да је за две године ова влада АП Војводине
више новца уложила у Панчево него што је то учињено
од 2000. до 2016! – илустративан је Лазаров.
На крају, он објашњава да је
и оно што је долазило раније
до нашег града из Новог Сада
трошено на „Скадрове на Бојани”, попут хале у Багремару
и зграде Завода за јавно здравље.

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Сарадња с Бугарском
Градски већници састали су се
двапут ове недеље. На седници одржаној 25. септембра било је шест тачака дневног реда. Најпре су усвојене треће
измене и допуне Програма пословања ЈП-а „Урбанизам” и
финансијског плана за 2018.
годину тог предузећа.
Суштина је у томе да треба
да буде запослен још један инжењер геодезије у четвртом
кварталу ове године, као и да,
како је речено, „Урбанизам”
има много посла у вези са израдом планске документације
у свим локалним самоуправама у јужном Банату, па су неопходне промене у поменутим
актима. ЈКП „Хигијена” мења
план набавке (неопходни су им
половни ауто-смећари и путнички аутомобили), па је зато
одборницима послата трећа измена програма пословања и посебног програма коришћења
субвенција из буџета Града. Из
текуће буџетске резерве биће
обезбеђено 12 милиона, а 15
милиона динара из кредита.
У августу је амбасадор Бугарске посетио градоначелника

Сашу Павлова, а једна од тема
била је сарадња са општинама
и градовима у тој земљи. Панчево је формално збратимљено с Белом Слатином, а сада
се говорило о сарадњи са општином Перник, која „парира” Панчеву по карактеристикама. Биће потписан меморандум о сарадњи, што није идентично братимљењу, већ је пут
ка томе. Потом је дато позитивно мишљење о давању у закуп, ван поступка јавног надметања, пословног простора у
Улици др Жарка Фогараша 15

клубу малог фудбала „Динамо” из Панчева.
Донет је позитиван закључак у вези с применом Уредбе
о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. Ради се о
континуитету у раду локалне
самоуправе, односно о набавци, током 2019. и 2020. године, електричне енергије (30 милиона) и горива (31 милион),

као и о услузи одржавања возног парка Градске управе (11
милиона динара).
Данијела Ердељан Милошевић, досадашња председница
Жалбене комисије, интерног тела у склопу Градске управе, поднела је оставку из личних разлога, па ће убудуће ту функцију вршити Јасминка Павловић.
На другој седници, 26. септембра, говорило се о финансирању пројекта „Сателитски
мониторинг и откривање цурења воде и микролоцирање теренских губитака на мрежи за
водоснабдевање на територији
града Панчева и општина Ковин и Ковачица”. С тим локалним самоуправама Регионална
развојна агенција „Јужни Банат” треба да потпише уговор
који ће обезбедити до најситнијег детаља „скенирану” слику
терена и коштати 120.000 евра.
На концу, евентуално откривене рупе биће „закрпљене”, што
ће донети уштеду Граду.
Половину суме издвојиће Регионална развојна агенција, а
другу поменуте две општине и
Панчево преко донатора.

„САВЕЗ ЗА СРБИЈУ” У „КУПЕУ”

Почиње политичка борба
Програмска платформа „Савеза за Србију” представљена
је 25. септембра у „Купеу”. Говорили су челници тог покрета Зоран Лутовац, Синиша Ковачевић, Борко Стефановић,
Јанко Веселиновић и Бошко
Обрадовић.
Они су пред више од сто људи изнели своја виђења ситуације и атмосфере у нашој земљи данас, која је, по њима,
лоша и далеко од демократске, а онда су најавили да за
њих политичка борба почиње
убрзо на локалним изборима у
Лучанима, где ће се „Савез за
Србију” први пут појавити као
такмац. Такође, сматрају да се
води медијска кампања против њих, те да на блокаду коју
имају чак и на јавном сервису,

засад, немају одговор. Обећали су да ће вратити „народу
све оно што му је одузето”, попут пензија и плата, као и да
ће поништити сумњиве приватизације, јер „слобода тражи и
правду”.
Одговарајући на питања из
публике, Лутовац је рекао да
ће, ако се испостави да је тачно да у неким општинама припадници „Савеза за Србију”
учествују у власти, они бити
искључени.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

Петак, 28. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА

КЊИГА О ПУТУ ИЗЛАСКА ИЗ КРИЗЕ

ПОДРШКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИДЕЈА

Позитивна кадровска
селекција

Могућа вредност између
30.000 и 100.000 динара
Пројекат удружења грађана „Connecting People” у оквиру програма „Млади су закон” добио је финансијску подршку Министарства омладине и спорта, па ће тако „Connecting” и ове године бити Ресурс центар за Јужнобанатски и београдски округ, што значи да ће моћи да обезбеди подршку
за младе из тих округа за реализацију њихових идеја и иницијатива.
У вези с тим, 20. септембра расписан је конкурс за финансирање омладинских волонтерских пројеката с циљем подстицања активизма и волонтирања младих, у чему су учествовали Ресурс центар за Јужнобанатски и
београдски округ и Центар за грађанско деловање, у сарадњи с канцеларијама за младе Панчева, Беле Цркве и
Обреновца, „Младим истраживачима
Србије”, Удружењем студената с хендикепом, организацијом „Компас”...
На конкурс се могу пријавити удружења младих и неформалне омладинске групе састављене од најмање пет
чланова с територије Јужнобанатског и

београдског округа, с тим да неформалне омладинске групе морају у саставу
имати минимално једну пунолетну особу. Намењен је младим људима што
кроз активно учешће и волонтерско ангажовање желе да у својој локалној средини уређују јавне просторе, организују
активности за локалну заједницу или
едукацију за информационе и комуникационе технологије, учествују у акцијама заштите животне средине, промовишу међугенерацијску сарадњу, разумевање, толеранцију, једнаке шансе за
све младе, здраве и безбедне стилове
живота, солидарност и хуманост (према социјално угроженим групама, особама са инвалидитетом, мигрантима и
другим угроженим групама).
Под омладинским волонтерским
пројектима се подразумевају краткорочне активности које доприносе позитивним променама у локалној заједници и пружају одговор на проблеме и потребе друштва, а реализују
их млади узраста од 15 до 30 година.
Активности су непрофитне и отворене за све младе људе без обзира на
порекло, пол, националност... Предложени пројекти треба да буду спроведени у периоду од 29. октобра 2018.

ОДРЖАН САЈАМ „АУТО-МЕХАНИКА” У ФРАНКФУРТУ

Приказани потенцијали АП
Војводине

Промоција привреде наше
земље

У Франкфурту је од 11. до 15. септембра одржан сајам „Ауто-механика”,
водећи светски сајам за аутомобилску индустрију, који се од 1971. одржава сваке друге године. Овог пута је
окупио око хиљаду излагача из више
од тридесет земаља произвођача аутомобила, аутомобилских делова, компоненти и система. На њему је потенцијале у сектору пратеће аутомобилске индустрије приказала АП Војводина, а у улози града-домаћина заједничког наступа осам градова из
покрајине (Нови Сад, Сомбор, Суботица, Зрењанин, Сремска Митровица, Вршац и Кикинда) на овом сајму
појавило се Панчево, које је представљао градоначелник Саша Павлов.
Ову посебност наш град је заслужио чињеницама да је ове године немачка компанија „ZF Friedrichshafen
AG”, лидер у производњи делова за
аутомобилску индустрију, започела
реализацију инвестиционог пројекта
у северној пословно-индустријској зони у Панчеву, као и да је овај пројекат републичка влада прогласила пројектом од значаја за Републику Србију. Наступ су припремали и Покрајинска влада, Развојна агенција Војводине, Факултет техничких наука,
Привредна комора Војводине и фирме из сектора пратеће аутомобилске
индустрије.
Председник Покрајинске владе Игор
Мировић боравио је 12. септембра у
Немачкој, када је посетио обједињени штанд АП Војводине. Тим поводом је рекао:
– Учешће на овом сајму представља значајне могућности за промоцију привреде наше земље и проналазак потенцијалних инвеститора у

области аутомобилске индустрије, која је препозната као један од сектора
с највише потенцијала за развој Војводине. Покрајинска влада је подржала модел заједничког представљања привредника на међународним
сајмовима с педесет милиона динара. С нама су и градови Панчево и
Зрењанин, који представљају потенцијале за нова улагања у индустријским зонама, а чију је изградњу и
опремање финансирала Покрајинска
влада.

до 1. марта 2019. године, а вредност
једног пројекта може износити између 30.000 и 100.000 динара.
Заинтересовани треба да пошаљу
попуњен образац за писање предлога
идеје омладинског волонтерског пројекта до 4. октобра на имејл nvocegrad@yahoo.com или поштом на адресу: Раденка Ранковића 13, 11500 Обреновац, с назнаком: „Млади су закон –
пријава на конкурс”.
Уколико пред лог пројектне идеје
прође ад министра тивну проверу и
комисија га позитивно оцени, одабра не гру пе ула зе у на ред ну фа зу,
која под ра зу мева развија ње идеје.
На кон доста вља ња конач ног предлога пројекта комисија ће ода брати најма ње осам омла динских во лонтерских пројека та, који ће бити
финансира ни у Ју жноба натском и
бе о град ском окру гу. Ко нач ни ре зул та ти кон кур са би ће об ја вље ни
до 25. октобра, а свим одабраним
удру жењима мла дих и неформалним омла дин ским во лон тер ским
гру па ма Ресурс центар ће обезбедити техничко-стручну и финансијску подршку.
Текст конкурса и образац за писање
предлога идеје омладинског волонтерског пројекта могу се преузети на
сајту Ресурс центра www.cegrad.org,
на коме ће се наћи и листа удружења
чији ће пројекти бити финансирани.
С. Трајковић

либерализма”, нуди и решења овог
проблема.
Др Петар Ђукић, други рецензент,
каже да је Пешикан специфичан у
својим закључцима, од којих подвлачи онај да „нема превладавања
кризе у Србији с постојећим изборним и финансијским системом”. Тржишну конкуренцију Пешикан види као „тржиште пројеката”, а политички систем као „политичко тржиште”. Ђукић каже да су предлози
аутора међусобно усклађени и у великој мери оригинални, те да у сваком случају заслужују разматрање
на стручном и теоријском плану.
Радован Пешикан је добитник Октобарске награде града Панчева,
бројних признања привредних комора... Покренуо је формирање фонда за помоћ младим и талентованим ученицима и студентима, био
је директор РЦТ-а „Михајло Пупин”,
који је и издавач ове књиге, и аутор
је више од 30 радова из микроекономије и макроекономије, претежно из области оптимизације и организације рада.
С. Т.

НАША АНКЕТА
КАКО УСПЕВАТЕ ДА СЕ АДАПТИРАТЕ НА НАГЛО ЗАХЛАЂЕЊЕ?

Топлија гардероба решење

В. СТАМЕНКОВИЋ

Он је позвао инвеститоре да улажу
у покрајину, јер је, како је рекао, „Република Србија данас земља стабилности и економског развоја, а АП Војводина сигурно место за улагање”.
Иначе, процењено је да је сектор
пратеће аутомобилске индустрије један од оних с највише потенцијала за
развој АП Војводине, јер је у њему,
само у страним компанијама, запослено 23.000 и за последње две године око 12.000 људи. Сајам је искоришћен и за промоцију других привредних и инвестиционих потенцијала
Војводине.
С. Т.

Магистар економије Радован Пешикан, познати панчевачки привредник, који је у својој богатој каријери
водио неколико великих пословних
система, међу којима је и Рафинерија нафте Панчево, објавио је књигу „Пут изласка из кризе – позитивна кадровска селекција”. Он у њој
пише о интересу као основу за уређење привредног система, држави
по мери, либерализму – од идеје до
примене, коренима кризе, знању и
одговорности...
Према речима једног од рецензената књиге, др Млађена Ковачевића, суштину излагања у Пешикановим рефератима од којих је настао
овај рад чине „ескалирање економске и друштвене кризе у Србији”,
као и узроци који су довели до ње.
Уз то, аутор „истиче и негативан
ефекат диктата Европске уније и понизности српских институција при
њиховом испуњењу”. Ковачевић подвлачи и Пешиканово запажање да је
„наша криза специфична, да је почела пре светске и да ће да траје дуже”, те да аутор, кога оцењује као
„жестоког критичара идеологије нео-

М. СТОЈАНОВИЋ

Јесен је званично почела и одмах је
донела захлађење. Не би се због тога
нико жалио да само дан раније није
било преко тридесет степени. За двадесет четири сата температура је пала за више од двадесет степени, што
осетљивијим организмима може да
нанесе разне тегобе. Најчешће се додатна опрезност саветује кардиоваскуларним болесницима и астматичарима. Већина људи који реагују на
промене времена има проблема са
сном, осећа малаксалост и често мења расположење.
Питали смо наше суграђане како
су они успели да се адаптирају на нагло захлађење.
ВЕЛИМИР СТАМЕНКОВИЋ, пензионер:
– Подносим као сваки млад човек,
без икаквих проблема. Иако је било
хладно последње три вечери, нисмо
се грејали, још је рано за то. У сезони
се грејемо на чврст огрев. Тако нам
се највише исплати.

М. БАШИЋ

Ј. МОХАН

МАЈА СТОЈАНОВИЋ, биотехнолог:
– Велика је промена времена. Смета ми тај нагли прелаз, не могу да се
навикнем тако брзо на хладноћу.
Ипак, нисам дошла у искушење да
укључим неко грејање, али ако буде
хладно у наредних неколико дана,
укључићемо клима-уређај. Преко зиме користимо централно грејање.
МАЈДА БАШИЋ, електроничар:
– Нисам метеоропата, па промене
подносим сасвим нормално. Не смета ми. Хладно је ових дана, али још
увек се нисмо грејали, већ се топлије
облачим. Понекад, када крене ово
хладњикаво време, укључимо грејалицу, док не крене грејање.
ЈЕЛИЦА МОХАН, пензионерка:
– Промене времена подносим различито, мада углавном то буде нека
костобоља. Чим крене хладно, ја почнем да ложим. Док још није велики
мраз, убацим једно дрво и то одржава

Д. НЕДЕЉКОВ

В. КАЛИНИЋ

лепо топлоту у кући. Преко зиме такође користимо огрев.
ДУШАН НЕДЕЉКОВ, војни
пензионер:
– Понекад осетим тегобе, али сада
ми није страшно. Нисмо ни помислили да укључимо неко грејно тело.
Иначе, волим да спавам у хладној
просторији, па ми захлађење не представља проблем. Када дође зима, користимо дрва као огрев.
ВЛАДИМИР КАЛИНИЋ,
инструменталац:
– Мени ово време одговара. Температура до двадесет степени ми највише одговара. Све преко тога ми тешко пада. Ја носим кратке рукаве и
бермуде све док је температура до
пет-шест степени. Можда узмем неку тексас јакну с времена на време.
Када је најхладније, не бринем о грејању, јер имамо централно.
Анкетирала Мирјана Марић
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ДАНИ ЕВРОПСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

УМЕТНОСТ ДЕЉЕЊА
Од 28. септембра
до 7. октобра више
различитих
предавања и
креативних
радионица за све
узрасте

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Минерална ђубрива
и земљиште
Од свих хемикалија које се
употребљавају у биљној производњи, минералним ђубривима (НПК) припада највећи део, а из године у годину њихова потрошња све
више расте. Ту се ради о
стотинама милиона тона тих
хранива у употреби. Резултати биотехнологије иду наруку таквим трендовима –
хемизације пољопривреде,
јер савременим високородним сортама и хибридима
за ви со ке при но се тре ба
обезбедити: потпуну исхрану, комплетну заштиту од
корова, болести и штеточина, али и адекватну механизацију.
Одавно је постављено правило да земљишту треба вратити оно што се жетвом однесе, па се с тог становишта мора посматрати и улога минералних ђубрива у
биљној производњи. С друге стране, како се она уносе
у земљиште, поставља се питање да ли се она јављају и
као чиниоци његове контаминације. Сложеност овог
проблема лежи у томе да се
хранива у минералним ђубривима налазе у различитим облицима, а земљишни
и климатски услови у различитим подручјима нису
исти. Услед тога уопштени
критеријуми и нормативи
не могу бити свуда примењиви, па у том смислу није

једноставно одговорити на
питање када минерална биљна хранива унета у земљиште постају његови загађивачи. Ако се поштују принци пи си сте ма кон тро ле
плодности земљишта и сходно томе употребе ђубрива,
многи проблеми контаминације земљишта могу се
смањити, па и сузбити. Зато при посматрању овог проблема треба одвојити контролисану и неконтролисану употребу ђубрива и других хемијских средстава.
Од свих елемената исхране биљака највеће проблеме животној средини стварају азотна ђубрива, која
истовремено највише и доприносе повећању приноса,
па се у највећој мери и користе. Претерана употреба
азота, мимо препорука, загађује животну средину и доводи до акумулације нитра-

та у биљкама. Тада се нитрати накупљају у природи,
у земљишту и води, што изазива низ еколошких проблема и директно утиче на здравље људи и животиња, узрокујући појаву разних обољења. У случају обилног присуства азота у земљишту биљке га „луксузно троше”, што
доводи до погоршања квалитета приноса и нагомилавања нитрата у њиховим ткивима. Овај проблем је нарочито изражен у повртарској
производњи. Када је у питању природно окружење, изражено испирање NO3 из земљишта у подземну воду доводи да његовог кретања, па
може да загади широке просторе.
Пољопривредна наука, теже ћи раз во ју ин тен зив не
биљне производње, развила
је системе у којима се води
рачуна о: билансу хранива,
роковима употребе ђубрива
у складу с потребама биљака, планираним приносом,
климатским условима, резервама хранива у земљишту, тако да се хранива не
губе у животној средини и
да не излазе из оквира намене њихове употребе. Међутим, решавање ових питања захтева интердисциплинаран приступ, јер није
довољно само утврдити садржај одређених елемената
у земљишту, већ и њихово
присуство у биљкама, затим
њихов краткорочни и дугорочни утицај на животну
средину уопште, а затим на
здравље човека и животиња. За све то поставља се
питање како успоставити
контролу употребе, спречити злоупотребу, смањити незнање корисника и тежњу
трговаца да се прода више
ђубрива.
У новије време, с развојем одрживих технологија у
биљној производњи, приступ
овим питањима све више се
базира на „активацији и одржавању природне плодности земљишта”, а мање на
директној исхрани биљака.
Поред контролисане примене минералних хранива,
тежи се подстицању природних процеса, одржавању и повећању биогености
земљишта, смањењу ерозије, очувању подземних вода
и слично. Уводе се нове технологије, које захтевају примену ширих плодореда и савладавање технологије покровних усева. Развијене земље све више и материјално подстичу произвођаче да
практикују агроеколошке
мере, којима се чува земљиште као ресурс, а све мање
подстичу саму производњу
пољопривредних сировина.
Тако се директно подстичу
практиковање конзервацијске обраде земљишта, зеленог угара, одмора земљишта, органска производња,
заснивање ливада и пашњака, ширење екстензивног
сточарства и слично.

Завод за заштиту споменика
културе биће једна од културних институција које ће манифе ста ци јом „Да ни европ ске
културне баштине” и у нашем
граду обележити Годину европског културног наслеђа, чија је
тема „Уметност дељења”. У периоду од 28. септембра до 7.
октобра биће одржана разна
предавања и креативне радионице за све узрасте, с посебним акцентом на деци и омладини.
Манифестација ће отпочети
промоцијом публикације „Куће и људи – водич кроз културну историју града Панчева”
Николе Влајића, етнолога-саветника, која ће бити одржана
28. септембра, од 19.30, у Свечаној сали Народног музеја
Панчево. Књига Николе Влајића „Куће и људи – водич кроз
културну историју града Панчева” представља резултат дугогодишњег истраживачког рада у области културног наслеђа града Панчева, који се развијао у оквирима европског
културног простора. Уз видеопрезентацију, аутор ће говорити о знаменитим личностима
које су рођене или су живеле у
Панчеву, откривајући њихов

утицај и надахнућа и упознајући присутне с траговима мате-

ријалне културе града. Знамените личности које су предста-

вљене у публикацији – Ђорђе
Вајферт, И. М. Коларац, Милош Црњански, Оља Ивањицки – надалеко превазилазе локални значај, а и сам градски
простор. Они су уткани у европски културни слој, а читаоци
ће захваљујући овој публикацији моћи да стекну увид у
културну разноликост града и
људи који су живели у њему.
Посетиоци догађаја добиће
бесплатан примерак књиге „Куће и људи – водич кроз културну историју града Панчева”.
У среду, 3. октобра, у 11 сати, у сарадњи са ОШ „Исидора
Секулић”, Завод за заштиту споменика културе учествоваће у
стварању великог „европског
хербаријума” заједно са ученицима виших разреда. Програм ће бити одржан у Народној башти, која представља простор прожимања културног и
природног наслеђа већ два века. Уз причу о историји, учесници ће истраживати биљне
културе овог парка, а резултати ће бити представљени путем друштвених мрежа.
У четвртак, 4. октобра, у 12
сати, биће организована шетња старим градским језгром,
уз стручно вођење кроз културно наслеђе града. Термин
ће бити одређен накнадно, у
складу с временским условима. Учесницима ће бити подељен „Илустровани каталог
споменика културе на територији града Панчева”, репринт
издање за „Дане европске баштине 2018”.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ

О додели подстицајних средстава
Привредна комора Србије –
Регионална привредна комора
Јужнобанатског управног округа и Регионална развојна агенција јужни Банат, у сарадњи с
Развојном агенцијом Србије,
организовали су презентацију
„Додела средстава подстицаја
за привлачење директних инвестиција”. Презентација је одржана у петак, 21. септембра, у
сали ПКС–РПК Панчево. Самом скупу су, поред суорганизатора, присуствовали начелница Јужнобанатског управног
округа Данијела Лончар и директор панчевачке филијале
НСЗ Ђорђе Лукач.
Директор ПКС–РПК Панчево Марко Ћулибрк рекао је да
је овај скуп организован како
би се привредници упознали са
условима конкурса за субвенције и искористили прилику да

поставе питања и дају сугестије о проблемима с којима се
сусрећу код разних позива и
конкурса, како би се то прилагођавало њиховим потребама.
Презентација је била намењена свим правним субјектима

са седиштем у Републици Србији. Средства су намењена за
обављање нове пословне делатности, проширење постојећих
капацитета, проширење производње на нове производне
процесе, и то у целокупном

производном сектору и у сектору услуга међународне трговине. Присутни су информисани о условима који су неопходни за доделу подстицајних
средстава. Ради се о средствима која се додељују по новозапосленом раднику, што је некад било могуће само за стране инвеститоре. Сам позив је
отворен до утрошка средстава.
Након тога је одржана и кратка презентација као најава пословног форума на Златибору
који организују Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије у новембру за привреднике читавог региона југоисточног Балкана. Уследила
су питања привредника, који
су и по завршетку скупа појединачно желели да чују додатне информације представника
РАС-а.

УРУЧЕНИ ЦЕРТИФИКАТИ ПРВИМ ДИГИТАЛНИМ КОНСУЛТАНТИМА У СРБИЈИ

Бесплатна подршка за четрдесет компанија
У Привредној комори Србије у
петак, 21. септембра, уручене су
дипломе првим дигиталним консултантима у Србији, који су
прошли обуке и усмену проверу
знања пред комисијом Wi-Fi центра за подршку малим и средњим предузећима Аустријске
федералне привредне коморе.
Дипломе су добила двадесет два
цертификована дигитална консултанта, који ће помагати малим и средњим предузећима у
дигиталној трансформацији пословања, кроз унапређење комуникације с потенцијалним и
садашњим купцима, планирање
финансирања и подизање профитабилности и квалитета маркетиншких активности.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Успостављањем базе цертификованих дигиталних консултаната завршена је прва фаза пројекта који ПКС реализује у са-

радњи с Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ)
и Аустријском привредном комором (WKO). Цертификовани

консултанти ће у наредна два
месеца с најмање две компаније
одржати радионице и израдити
дигиталну мапу пута, како би
њихова дигитална трансформација добила стратешки приступ.
До 2. октобра је отворен позив Центра за дигиталну трансформацију ПКС-а компанијама које желе да им цертификовани дигитални консултанти помогну. Компаније се могу се пријавити преко сајта
www.cdt.pks.rs.
Четрдесет компанија, одабраних на актуелном конкурсу, добиће бесплатну подршку консултаната за израду дигиталне
мапе пута – документа који дефинише кључне области и кораке за дигиталну трансформацију у конкретној компанији,
чија је сврха да се уз максимум
ефикасности и минимум трошкова увођењем дигитализације унапреди пословање.
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САОБРАЋАЈНИ ПОЛИГОН ЗА ДЕЦУ

ШТРАЈК ПАНЧЕВАЧКИХ ШКОЛА

ЕДУКАЦИЈА МАЛИШАНА
У БЕЗБЕДНОМ ОКРУЖЕЊУ

Борба за платне
разреде

Креативна обука о
основним правилима
Образовање и
васпитање деце
суштина ове кампање
Ђаци прваци из панчевачких
основних школа трећу годину
заредом су у прилици да вежбају и уче о безбедности у саобраћају и саобраћајним правилима помоћу симулације на
полигону посебно израђеном
за едукацију најмлађих. Комитет за безбедност саобраћаја
Града Панчева издвојио је 2016.
године 2,9 милиона динара за
опремање специјализованог полигона с циљем да се деци омогући креативна обука о основним правилима у саобраћају у
контролисаним и безбедним
условима. Ове недеље је почела једнодневна обука ученика
првих разреда свих панчевачких основних школа, која ће
трајати пет радних дана. Полигон је постављен у дворишту
ОШ „Бранко Радичевић”, где
координатори из фирме „Модел 5” спроводе активности у
оквиру обуке.
Полигон омогућава реализацију десет наставних јединица,
међу којима су прелазак улице с
пешачким прелазом и семафором преко две траке, као и правилно прелажење кружног тока,
железничке пруге итд. Дечаци и
девојчице ће у симулираним
условима имати прилику да вежбају и уче о безбедности у сао-

браћају и о саобраћајним правилима. Свако дете ће након завршеног практичног дела добити
едукативни материјал са основним правилима у саобраћају и
диплому – тзв. пешачку дозволу. Предшколци и основци ће
стећи знања о појмовима као
што су: пешак, аутомобил, улица и врсте улица, али ће и научити како треба да се понашају
када се крећу по коловозу и тротоару, када прелазе улицу у различитим условима итд. Научиће да препознају који су елементи саобраћаја битни из аспекта
безбедности, а који нису.
Према речима градоначелника Саше Павлова, сваком родитељу је, поред здравља, важна и безбедност деце, па је
стога Град издвојио средства како би малишани који су пошли

у први разред били што боље
припремљени за учешће у саобраћају. Како је рекао, Град на
овај начин жели да помогне да
дечаци и девојчице – који су с
поласком у школу друштвено
активнији, а самим тим се и сусрећу с новим изазовима, као
што је учешће у саобраћају –
што боље савладају саобраћајне прописе и усвоје саобраћајну културу. Како је рекао, локална самоуправа ће наставити
да подржава реализацију овог
пројекта, који је веома важан
за генерације малишана са читаве територије нашег града,
како садашње, тако и будуће.
Синиша Половина из Одељења за саобраћај Градске управе
Панчево истакао је да је непрекидан и добро осмишљен рад
на унапређењу саобраћајног обра-

зовања и васпитања деце суштина ове кампање. Како је рекао,
циљ је да најмлађи учесници у
саобраћају усвоје знање, формирају позитивне ставове, увежбају вештине и, напослетку, да се
безбедно понашају у саобраћају.
Према његовим речима, у последњих неколико година у зонама школа није било трагичних несрећа у којима су страдала деца. Он сматра да су Град,
школе, полиција, медији, као и
реализација кампање за обуку
ђака првака допринели овој позитивној статистици.
На панчевачком саобраћајном полигону од 2016. године
па до сада преко 2.500 деце стекло је основна знања о безбедности у саобраћају. У школској
2018/2019. пешачку дозволу добиће још 1.150 малишана.

У више од пет стотина школа
у Србији ове недеље су скраћени часови, а у нашем граду
се двадесет једна васпитно-образовна установа одазвала
позиву Уније просветних радника, тако да од понедељка у
тим панчевачким школама
часови трају тридесет минута. Према речима Драгице Тасић, председнице Уније просветних радника Панчева, професори и наставници у нашем граду желе да држава
промени став и да исправи
неправду која је учињена предложеним законом. Сматра да
није у реду да просветари који по се ду ју сед ми сте пен
стручне спреме буду у нижем
платном разреду од лекара и
културних радника, који имају исти степен стручности.
Просветари су одлучили да
радикализују штрајк након

разговора с ресорним министром, јер су незадовољни
предлогом да само разредне
старешине буду сврстане у девети платни разред. Запослени у просвети инсистирају да
сви из ове бранше буду уврштени у вишу категорију и у
рангу са осталима у јавном
сектору. Према најавама, овакав об лик ра ди ка ли за ци је
штрајка просветних радника
трајаће до краја месеца, када
представници Уније синдиката просветних радника Србије очекују састанак с председницом Владе РС Аном Брнабић, министром финансија Синишом Малим, министром државне управе и локалне самоуправе Бранком
Ружићем и министром просвете, науке и технолошког
развоја Младеном Шарчевићем.

БИБЛИОТЕКА НА ОТВОРЕНОМ

Док читаш, пуниш

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА АКЦИЈА

Купљена магнетна резонанца

Покрајинска влада у
сарадњи с
привредницима
обезбедила
неопходан уређај

У Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у Новом Саду прошле недеље је одржана свечаност поводом почетка рада магнетне
резонанце, вредне 100 милиона динара. Реч је о најбољем
дијагностичком апарату у нашој земљи, који ће омогућити
дијагностику деце и омладине
до осамнаест година и новорођенчади. Иницијатива за набавку овог савременог медицинског апарата за Институт
за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине потекла је
од фондације „Магнет за љубав”, чији је један од оснивача
„МК група”, а акцији су допринос дали и НИС и његови пословни партнери. Одлучујући
подстицај за набавку магнетне
резонанце и изградњу модерног објекта у којем је она смештена пружила је Покрајинска
влада. Да подсетимо, реч је о
кампањи покренутој 2015. године како би се обезбедила
средства за куповину магнетне
резонанце за Дечју болницу у
Новом Саду, тако да малишани из целе Војводине добију
најбољу бригу и негу током свог
лечења. Набавком овог савременог апарата за дијагностику
војвођански Институт за здравствену заштиту деце и омладине постао је једина дечја
здравствена установа на територији наше покрајине која га
поседује. Поред тога, од сада
ће бити омогућено око 4.000
прегледа годишње уместо досадашњих 800, тако да је период чекања на прегледе магнет ном ре зо нан цом знат но

скраћен, а и биће смањено оптерећење осталих установа које су услужно обављале овакве
прегледе за потребе дечјег института.
На свечаном догађају НИС
је, као компанију која је са
својим партнерима допринела да Институт добије савремену опрему која ће олакшати лечење деце, представљао
ге не рал ни ди рек тор Ки рил

модерне опреме за Институт
у Новом Саду.
– НИС није само компанија
или бренд. НИС је једна велика породица у којој су наши
за по сле ни, на ши по слов ни
партнери, наши потрошачи. У
срцу целе те породице су, наравно, деца. Зато никада није
било питање хоћемо ли ми бити у некој оваквој акцији. Било је важно само како да нај-

ове намене први пут створени
услови да се цео поступак дијагностике обави на Институту, на
једном месту и на ефикасан
начин.
И пре ове акције НИС је подр жа вао рад Ин сти ту та за
здравствену заштиту деце и
омладине Војводине. Тако је у
марту текуће године представницима Института уручена донација за набавку осам савреЦентар за информисање, образо ва ње и пред у зет ни штво
„Облак” представио је библиотеку на отвореном са соларним напајањем широј јавности у среду, 26. септембра.
Демонстриран је начин функционисања овог комада урбаног мобилијара, који је постављен уз кафе-галерију у
Народној башти. Панчево је
тако постало први и једини

град у Србији који поседује
овакву библиотеку у јавном
простору, уз практичну употребу соларне енергије за пуњење мобилних телефона и
других електронских уређаја.
Реализацију овог пројекта
подржали су Град Панчево,
Градска библиотека, Народни музеј Панчево, Туристичка организација Панчево и
ЈКП „Зеленило”.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖИВОТИЊА

Две изложбе

Тјурдењев. Поред генералног
директора НИС-а, јавности су
се на скупу обратили Игор Мировић, председник Покрајинске владе, Миодраг Костић,
председник „МК групе”, и Јадранка Јовановић Привродски,
директорка Дечје болнице у
Новом Саду. Обра ћа ју ћи се
при сут ни ма, Ки рил Тјур де њев је навео да је за НИС веома значајно што је реализована иницијатива за набавку

боље и највише допринесемо.
Велика је срећа за све нас када
видимо да је могућност постала стварност – истакао је генерални директор НИС-а.
Игор Мировић, председник
Покрајинске владе, захвалио је
компанијама које су учествовале у набавци опреме за Институт
и напоменуо да су набавком најсавременијег апарата за магнетну резонанцу и пратеће опреме
и изградњом посебног објекта за

мених медицинских апарата,
а средства су прикупљена заједничким напорима НИС-а,
запослених у компанији и потрошача. На овај начин НИС
је пружио подршку једној од
најзначајнијих здравствених
установа у Србији и наставио
да доприноси унапређењу услова за лечење најмлађих у нашој земљи, што је један од приоритета друштвене одговорности НИС-а.

Поводом обележавања Светског дана животиња, 4. октобра, у нашем граду наредних
дана биће спроведене бројне
активности различитих организација и институција. У суботу, 29. септембра, чланови
Друштва пријатеља животиња „Љубимци”, у сарадњи са
ОШ „Стевица Јовановић” и
ОШ „Бранко Радичевић”, организоваће изложбе кућних
љубимаца у тим панчевачким
основним школама.
Према речима организатора, циљ ових манифестација
је да се про мо ви шу пра ве
вредности о потреби заштите
животиња и за сваку је похвалу то што се образовне институције на овај начин укључују у едуковање својих уче-

ника о значају хуманог и одговорног односа према кућним љубимцима. Тог дана малишани ће бирати најбоље и
најлепше љубимце у одређеним категоријама, а учесници ће до би ти за хвал ни це.
Припремљене су и симболичне награде, које ће победницима доделити чланови удружења за заштиту животиња
„Љубимци”. Прва изложба биће одр жа на у „Сте ви чи ној
школи” у 9.30, а друга у „Бранковој школи” у 11 сати.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Лумбални бол

Пише:
др Мирослав Тепшић
Бол у доњем, слабинском делу леђа медицинским речником називамо лумбалним
болом. Тешко је поверовати
да након комплетне дијагностике можемо само у петнаестак процената са сигурно шћу да ка же мо шта су
узроци лумбалног бола. Насупрот томе, с много више
поузданости констатујемо да
је бол у леђима најчешће последица стреса, мањка физичке активности, предугог
и неправилног седења, слабости леђних мишића, интензивног физичког напора,
дебљине, пушења, остеопорозе и генетских фактора.
Важан моменат у лечењу
лумбалног бола је упознавање пацијента с природом самог бола и чињеницом да се
он спонтано повлачи после
одређеног времена, и то без
икакве терапије. Ово се коси
са увреженим мишљењем у
популацији о спасоносном
дејству „коктел инјекција” и
потреби обавезног мировања. У супротности је и с не
тако давним терапијским протоколима који су се заснивали на примени нестероидних
антиреуматика и лекова који изазивају опуштање леђне

му ску ла ту ре. За па жа ња о
психосоцијалним факторима, а пре свега оним везаним за радну средину, који
утичу на појаву и одржавање лумбалног бола, у великој мери су променили терапијски приступ.
Данас се у третману хроничног лумбалног бола све
више пажње посвећује методама које се заснивају на
контроли стреса и сопствених мисли повезаних с нелагодом и напетошћу. Ум и
тело не могу да се посматрају као одвојене целине, о
чему нам сведоче и биохемијски механизми. Наиме,
до ка за но је да емо тив ни
стрес и бол повећавају ослобађање адреналина и кортизола, који опет са своје стране повећавају спроводљивост
нерва и доживљај боли. У
борби с хроничним болом у
леђима много више ће помоћи вежбе релаксације, медитације и психолошки третман који ће нам помоћи да
се носимо са актуелним проблемима а да се не враћамо
стално на трауме из прошлости. У том смислу пацијенту
се саветује да избегава често спомињање бола, јер то
у његовим мислима непрекидно покреће осећање нелагоде и тегобе. Када је медикаментозна терапија у питању, давање предности одређеним антидепресивима у
односу на нестероидне антиреуматике иде у прилог
горенаведеним чињеницама.
Систем здравственог осигурања треба да се прилагоди
новим сазнањима у лечењу
хроничног бола и да у складу с тим омогући доступност
оваквог третмана највећем
броју пацијената.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Да ли је Клеопатра
знала за киселине?

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
За благотворно дејство киселина знала је и Клеопатра
још пре много векова, па се
купала у млеку, тачније млечној киселини. У старом Риму жене су за негу коже користиле талог заостао након
врења вина (винска киселина). Данас се научно доказује козметолошко позитивно
дејство воћних, млечних и
других врста киселина.
Воћ не ки се ли не сна жно
утичу на папиларни и ретикуларни дермис, повећавајући количину колагена и других међућелијских супстанци. Утичу повољно на тонус
коже и смањују знаке старења. У салонима и ординацијама често се користи комбинација АХА и БХА воћних
киселина. АХА киселине делују на ексфолијацију (скидање изумрлих ћелија на површинском нивоу коже), а
БХА повољно утичу на пролиферацију (множење ћелија дељењем) и раст младих
ћелија.

Извори киселина су углавном природног порекла, али
могу се производити и синтетички. Гликолна киселина
се екстрахује из шећерне репе, трске или грожђа. Има
најмањи молекул од свих воћних киселина, па најлакше
продире кроз кожу. Користи
се за подмлађивање коже,
уклањање комедона, мртвих
ћелија и нечистоћа на кожи.
Делује позитивно и на неравномерну пигментацију.
Млечна киселина се добија ферментацијом лактозе
под дејством млечнокиселих
бактерија и добија се из јогурта и киселог млека. Одлична је за овлаживање коже

и за спре ча ва ње на стан ка
флека. Салицилна киселина
је по структури ароматична
киселина. Врло је распрострањена у природи, али се
данас углавном добија синтетички. Делује као антисептик и после наношења препарата са овом киселином
кожа постаје мекша и има
бољу текстуру.

Петак, 28. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈОШ ЈЕДАН ВАЖАН ДАТУМ У КАЛЕНДАРУ ЗДРАВЉА

ЧЕТИРИ СТВАРИ КОЈЕ ТРЕБА
ДА ОБЕЋАТЕ СВОМ СРЦУ
Од кардиоваскуларних
болести у свету умре
17,5 милиона људи
годишње
На већину фактора
ризика можемо
утицати
Oбележавање Светског дана срца, 29. септембра, било је повод да три дана раније, у среду,
26. септембра, на платоу испред
Градске управе буде спроведена акција превентивних прегледа, како би наши суграђани имали прилику да на најједноставнији и најбржи начин провере
своје здравствено стање.
Болести срца и крвних судова водећи су узрок смрти код
чак 17,5 милиона људи сваке
године, а процењује се да ће до
2030. тај број порасти на 23
ми ли о на. Свет ски дан ср ца
установљен је на почетку овог
миленијума с циљем да укаже
на значај контролисања фактора ризика који доводе до кардиоваскуларних обољења.
Заклињем се да ћу...
Ове године Светски дан срца
обе ле жа ва се под сло га ном
„Обећавам да… за моје срце, за
твоје срце, за сва наша срца”.
Идеја је да људи широм света
обећају да ће утицати на четири главна фактора ризика: употребу дувана, неправилну исхрану, физичку неактивност и
штетну употребу алкохола, како би тим променама позитивно утицали на здравље срца.
Болести срца и крвних судова
водећи су узрок умирања и у Србији и јужном Банату. Према подацима Националног регистра
за акутни коронарни синдром,
од болести срца и крвних судова
(КВБ) током 2016. године у Србији су умрле 52.102 особе. У

Здраве навике су добитна комбинација
Заводу за јавно здравље Панчево кажу да се, посматрајући последњих пет година, у нашем
округу сваке године акутни коронарни синдром (инфаркта миокарда или нестабилне ангине
пекторис) региструје код око 830
особа. Од укупног броја оболелих, инфаркт миокарда се дијагностикује код око 96%, а нестабилна ангина пекторис код
4% пријављених случајева АКС.
Од акутног коронарног синдрома у Јужнобанатском округу годишње у просеку умре 165 особа, и то углавном од инфаркта
миокарда – 98,6%, а 1,4% од нестабилне ангине пекторис.
Стрес узима данак
У Заводу истичу да од инфаркта миокарда у нашем округу
чешће оболевају и умиру му-

УЧЕСТВУЈТЕ НА КОНКУРСУ

Креирајте слоган или
постер на тему рака
У оквиру пројекта „Унапређење националног програма за
рано откривање рака дојке у Републици Србији”, отворен је креативни конкурс за најбољи слоган и/или постер, који се реализује у сарадњи с Јапанском
агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА), Министарством
здравља Републике Србије и Институтом за јавно здравље „Др
Милан Јовановић Батут”.
Конкурс је расписан у сусрет
октобру као Међународном месецу борбе против рака дојке, са
идејом да се подигне свест јавности о важности скрининга и
раног откривања те врсте карцинома. Такмичење је подељено у две категорије, сходно животном добу аутора: једну категорију чине ученици осмог разреда основне школе, средњошколци и студенти, а другу чине грађани старији од осамнаест година. Своје предлоге аутори могу послати у PDF формату
с назначеним именом и презименом, годином рођења и бројем телефона, најкасније до 20.
октобра. Решења за најбољи постер треба послати на имејл адресу konkurs.poster@gmail.com, а
решења за слоган на имејл адресу: slogan.konkurs@gmail.com.
Стручни жири ће одабрати
најбоље радове до 31. октобра,

Страну
припремила
Драгана

Кожан

а имена победника биће саопштена на „Фејсбук” страници
„Pink Ribbon Serbia”, на којој
можете пронаћи и све информације о овом конкурсу.
Рак дојке представља водећи узрок оболевања и умирања
од малигних болести у женској
популацији широм планете.

шкарци него жене. Инфаркт се
најчешће региструје код мушкараца после 55, а код жена после
60. године живота.
Нажалост, све је више младих, нарочито оних који се баве стресним пословима, који
доживе срчани удар. У последњих пет година у нашем округу инфаркт миокарда је дијагностикован и код особа старих
20–35 година. Смртни исход од
инфаркта миокарда најчешће
се бележи код мушкараца после 60. и код жена после 70. године живота. Међутим, региструје се и већ у узрасту 35–45
година. Охрабрује чињеница да
је последњих година забележен
пад броја умрлих, што се може
објаснити савременим методама лечења и ранијим доласком
у болницу (први сат од настанка симптома – „златни сат”).
С обзиром на то да у Јужнобанатском округу сваког дана дветри особе оболе, а сваког другог
дана једна особа умре од инфаркта миокарда и нестабилне ангине пекторис, од изузетног је значаја деловање на факторе ризика

одговорних за појаву болести срца и крвних судова, усвајање
здравих стилова живота, као и
едукација становника о томе како да препознају знаке и симптоме срчаног и можданог удара,
како би се што пре јавили здравственом систему.
Већина кардиоваскуларних
болести узрокована је факторима ризика који се могу контролисати, лечити или модификовати, као што су: висок крвни
притисак, висок ниво холестеро ла, преко мерна ухрањеност/гојазност, употреба дувана, физичка неактивност и шећерна болест. Међутим, постоје и неки фактори ризика који
не могу да се контролишу, а то
су: године старости (срце с годинама слаби), пол (мушкарци
имају већи ризик од оболевања) и породична историја кардиоваскуларних обољења (ризик је већи ако је првостепени
крвни сродник имао коронарну болест срца или мождани
удар пре 55. године у случају
да је реч о мушкарцу или 65.
године ако се ради о жени).

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Пралине с кокосом
Морамо одмах на почетку да

Према подацима Светске здравствене организације, у свету се
годишње региструје скоро 1,7
милиона оболелих жена, док
од исте болести сваке године
умре преко пола милиона њих.
Србија у овом погледу не заостаје за светским трендовима.
Према подацима Канцеларије
за скрининг, Института за јавно здравље Србије, у нашој земљи годишње 3.600–4.600 жена оболи, а 1.600 умре од рака
дојке. Највећи број оболелих
жена и у Србији је старости 50–
65 година, али се тренд пораста броја оболелих спушта према млађем годишту.

вас упозоримо да су ове пралине
веома „заразне” и да ћете тешко
одолети да пробате само једну,
тако да их правите на сопствену
одговорност.
Састојци: 250 грама сира рикота,
250 грама сира маскарпоне, један
ванилин-шећер, 100 грама шећера
у праху и 100 грама кокоса.
Глазура: 300 грама црне чоколаде, пет-шест кашика уља и мало кокоса за декорацију.
Припрема: Помешати обе врсте сира, додати кесицу ванилин-шећера и шећер у праху, те на крају умешати кокосово брашно. Ако је
смеса сувише мекана, слободно додајте још мало кокоса. Ставите у
фрижидер барем на пола сата да се смеса мало стегне како би се
лакше обликовала.
Од припремљене смесе правите куглице жељене величине и ређајте их на раван тањир преко целофана. Кад направите све куглице, ставите их у замрзивач на сат-два да се фино стегну.
За глазуру растопите чоколаду на лаганој температури с мало уља,
па спуштајте једну по једну куглицу и стављајте их на целофан. Поспите одмах с мало кокоса пре него што се чоколада сасвим стегне,
а затим их можете пребацити у папирнате корпице. Чувајте их на
хладном до послужења, а можете их и замрзнути (ако преостану).
Напомена: Пралине можете правити са ситним сиром или неким
другим који обично користите за чизкејк. Од ове мере се може направити око 40 пралиница. Уживајте!
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

OТМИЦЕ ДЕЦЕ НИСУ ЧЕСТЕ
Полиција реагује
хитно чим добије
пријаву о нестанку
неког детета

У овом лирском роману Мајкла Ондачија путеви четири
сломљена бића укрштају се
крајем Другог светског рата
у напуштеној италијанској
вили. Болничарка Хана, ојађена свеприсутном смрћу, опсесивно негује свог последњег преживелог пацијента.
Осакаћени лопов Каравађо
покушава поново да пронађе
себе. Повучени индијски минер Кип тражи скривене бомбе у пределима где ништа
није безбедно. Свакога од њих
на различит начин опседа тајанствени енглески пацијент
који, изгорео до унакажености, лежи у соби на спрату
сам са својим успоменама.
Четворо људи у почетку су
само странци који су се игром

Потребно је оценити
да ли је реч о бекству
од куће због неког
баналног разлога,
или је у питању
кривично дело отмица
Припадници полиције поступају
одмах и хитно у свим случајевима када им се пријави нестанак
неког детета – изјавила је ових
дана Биљана Поповић Ивковић,
државни секретар у Министарству унутрашњих послова.
Она је нагласила да је за полицајце који су ангажовани на
таквим задацима изузетно важно да оцене да ли је у питању
бежање од куће због неслагања
с родитељима или старатељима, љубави или лоших оцена,
напуштање социјалних установа или оно најстрашније – кривично дело отмица.
Према њеним речима, у јавности се то често интерпретира
на погрешан начин, због чега се
ствара потпуно лажна слика.
Због тога у медијима испада као
да је нестало више стотина дечака и девојчица, рекла је она.
Биљана Поповић Ивковић истакла је да, када је реч о кривичном делу отмица, полиција

у сарадњи с тужилаштвом одмах предузима све хитне мере
које јој стоје на располагању.
– Често уз сагласност родитеља или старатеља објављујемо фотографију несталог детета и користимо друштвене
мреже, као и сва расположива
средства јавног информисања.
Ми имамо нешто попут „Амбер Алерта”, најпознатијег светског канала на интернету на коме се објављују информације о

несталој деци. Важно је напоменути да су у Србији отмице
деце веома ретке, али да се без
обзира на то сви случајеви с
посебном пажњом процењују,
како би се утврдио непосредни
ризик – истакла је Биљана Поповић Ивковић.
Она је рекла да и МУП Србије
разматра увођење „Амбер Алерта” и да би се то, ако би тако било
одлучено, реализовало у складу с
нашим законима о заштити лич-

ности и приватности. Биљана Поповић Ивковић је додала и да
„Амбер Алерт” подразумева да
грађани буду додатна помоћ полицији у проналажењу отетог малолетног лица, а у Србији већ постоји таква сарадња. Уз сагласност родитеља или старатеља објављује се фотографија малолетне особе, као и сви други детаљи
који би помогли у ефикасном
проналажењу детета.
М. Глигорић

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ О МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ НАШЕ ЗЕМЉЕ

Војска Србије сарађује са свима
Република Србија је војно неутрална, али је опредељена да
настави да води балансирану
војну политику и да и даље
сарађује с партнерима и на
Истоку и на Западу. Највише
државно и војно руководство
сматра да је то права мера сарадње са свима који су заинтересовани за њу, па ће се Министарство одбране Србије и
даље залагати за унапређивање односа са свим државама
и међународним организацијама у складу с националним
ин те ре си ма и по ли тич ким
приоритетима Србије.
Ово је само мањи део оног
што се чуло на конференцији
„Сарадња Војске Србије са армијама земаља чланица НАТО”,
која је одржана 20. септембра
у Београду. У име Министарства одбране говорио је пуковник Милан Ранковић, начелник Управе за међународну војну сарадњу.
Пријатно је изненадио све
присутне обиљем занимљивих
информација које је изнео у

исцрпном извештају. Између
осталог, рекао је да Министарство одбране Србије тренутно
има војну сарадњу са преко 60
држава на свету.
Додао је да су Војска Србије
и Министарство одбране у 2017.
години учествовали на 25 вежби с другим армијама, а да је
током ове године планирана
реализација 36 заједничких активности.
– У складу са избалансираном одбрамбеном политиком
Министарства одбране Војске

Србије, војна сарадња наше земље је фокусирана на унапређење односа с нашим стратешким партнерима. То су Руска Федерација, ЕУ, САД, Кина и суседне државе. Међутим,
сарађујемо и са оружаним снагама Грчке, Француске, Кипра,
Словачке, Шпаније, Словеније
и многих других држава – додао је Ранковић.
Он је изјавио и да Војска Србије све чешће шаље на међународне војне вежбе наше медицинске тимове, јер су добро

обучени и имају прилично ратно искуство. Додао је да се за
учешће у будућим међународним војним мисијама припрема и једна наша инжењеријска јединица, као и то да је
ових дана у Румунији завршена прва војна вежба наших и
румунских војних пилота, што
је било значајно за наше Ратно
ваздухопловство.
Пуковник Ранковић је додао
да је Војска Србије укључена и
у мултинационалне операције
Европске уније и Уједињених
нација. Према његовим речима, обухваћено је 279 војника
и официра.
На конференцији се говорило и о заједничкој вежби српских и америчких падобранаца, која је одржана крајем прошле године, на теренима у близини Ковина.
Она је наведена као више
него добар пример сарадње
српске и америчке војске, јер
је испланирана и реализована
за само две недеље.
М. Г.

Обећавам да...
треба да обећају да ће утицати
на четири главна фактора ризика (употреба дувана, неправилна исхрана, физичка неактивност и штетна употреба алкохола). Престанак пушења,
правилна исхрана и тридесет
минута физичке активности
дневно могу да помогну у пре-

венцији болести срца и крвних
судова.
С циљем подизања свести о
значају превенције када су кардиоваскуларне болести у питању, волонтерке и волонтери Црвеног крста Панчево у суботу,
29. септембра, од 11 до 13 сати,
на раскршћу Његошеве улице

судбине затекли на истом месту. С временом почињу да
деле свакодневицу, полако се
зближавају и једни другима
откривају крхотине свог живота. Кроз целу причу провејавају сећања тог безименог човека – на забрањену
љубав, пламену страст и рушилачки гнев – а тајне које
ће се разоткрити, заувек ће
променити све ликове.

Два читаоца који до среде, 3. октобра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која љубавна прича је на вас оставила највећи утисак?”, наградићемо по једним примерком књиге „Енглески пацијент” Мајкла
Ондачија. 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

„Одговор” Алана
и Барбаре Пиз
Аутори чије су књиге продате у више од двадесет седам
милиона примерака поделиће с вама савете и мудрост и
показаће вам да промена вашег живота почиње постављањем правог питања.
Читање ове књиге први је
корак да себе поведете путевима о којима можда никада раније нисте размишљали и можда нисте ни знали
за њих. Схватићете зашто сте
ту где јесте и зашто имате то
што имате у овом тренутку
свог живота. Научићете како да поставите приоритете
међу својим идејама, превазиђете препреке и избегнете
да вама манипулишу други.
Брачни пар Пиз помоћи ће
вам да изаберете сопствени
пут, а не онај низ који неко
други покушава да вас гурне.

Показаће вам како да преузмете контролу над својим
животом и постанете личност каква желите да будете.
Најбољи дан вашег живота јесте онај у ком ћете одлучити да је ваш живот само
ваш – нема изговора или извињења, никога да се на њега ослоните или кога можете да кривите. То је дан када
ваш живот стварно почиње.

Два читаоца који до среде, 3. октобра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Коме и дан-данас дугујете одговор?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Одговор” Алана и Барбаре Пиз. 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

Муж да спрема ајвар

СВЕТСКИ ДАН СРЦА
Светски дан срца, 29. септембар, Црвени крст Панчево обележиће под слоганом „Обећавам да... за моје срце, за твоје
срце, за сва наша срца”.
Кардиоваскуларне болести
су водећи узрок смрти и инвалидитета у свету. Да би се то
променило, људи широм света

„Енглески пацијент”
Мајкла Ондачија

и Улице војводе Живојина Мишића, у Градском парку, разговараће са суграђанима и суграђанкама и замолиће их да попуне анкету како би се и путем
ње додатно информисали, а заинтересовани ће моћи и да измере притисак.
Д. К.

У прошлом броју нашег листа питали смо вас када сте
последњи пут занемели. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Нема удовица” Сиднија
Шелдона и Тили Багшо за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Занемела сам оног тренутка кад ме је пољубио човек који је био и који још
увек јесте моја права и једина љубав.” 066/2073...
„Занемео сам кад сам видео прошломесечни извод из
банке. Супруга се и овог месеца малко занела с ципелама.” 063/2534...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање какав треба да буде идеалан живот у породици. Они
ће освојити по један примерак књиге „Живот у породици” Јеспера Јула.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Муж да спрема ајвар, жена колаче, баба добру пицу,
а деца да муте миксером и
све је добро.” 064/0541...
„Постоји само једно правило: ташта и свекрва треба
да буду на другом континенту. Све остало је онда у реду.” 064/3656...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ПОКЛОН ЗА СВЕ У ПОЛИЦИЈИ

УХАПШЕН ЗАХВАЉУЈУЋИ БРЗОЈ И
ЕФИКАСНОЈ АКЦИЈИ ПОЛИЦИЈЕ

ЗАПОСЛЕНИ У МУП-у ДОБИЈАЈУ
ОЛАКШИЦЕ „ТЕЛЕКОМА”

Лопов крао уз претње

У наредних шест
месеци месечно
по хиљаду динара
за мобилни телефон

Након брзе и ефикасне акције припадници панчевачке полиције ухапсили су А.
К. (1983) из нашег града, недалеко од киоска из кога је,
уз претње продавачици, украо
новац.
У моменту крађе он је био
маскиран, а продавачици у
киоску је претио пиштољем.
Крађа се догодила у насељу
Тесла.
Полицијска управа у Панчеву је саопштила да постоји основана сумња да се ухапшени терети и због постојања основа сумње да је извр-

Запослени у МУП-у добиће
од „Телекома Србија” олакшице у наредном периоду и
моћи ће да користе све услуге те компаније по повољнијим ценама. То им је омогућено након потписивања споразума о сарадњи, који су парафирали министар унутрашњих послова Небојша Стефановић и генерални директор „Телекома” Предраг Ћулибрк.
Између осталог, свако од запослених у МУП-у у наредних
шест месеци добијаће припејд
картице са по 1.000 динара месечно, а моћи ће да рачуна и
на друге олакшице када је реч
о интернету и другим услугама „Телекома”.
– То је свакако значајно за
буџет припадника МУП-а и
чланове њихових породица, али
је то и гест поверења и добре
сарадње између Министарства
унутрашњих послова и „Телекома Србија”. Наша досадашња
добра сарадња огледа се у осамнаест различитих пројекaта и
уговора у вези с развојем мобилне и фиксне телефоније,
интернета и интерне комуникације унутар Министарства
које развијамо с „Телекомом
Србија” – изјавио је министар
Стефановић.

шио више других кривичних
дела разбојништава на територији града Панчева.
Сумња се да је ухапшени
А. К. у последњих месец дана на исти начин извршио
још три разбојништва на територији града. Он је током
сва три пута у приватним трговачким радњама с касе узимао сав новац.
Ухап ше ном је по ли ци ја
најпре одредила дводневно
задржавање, а када је оно истекло, уз кривичну пријаву
је приведен надлежном тужилаштву.

ЗАВРШЕНА АКЦИЈА УДРУЖЕЊА
„ПРИЈАТЕЉИ 72. БРИГАДЕ”

Обележенагодишњица
пробојаСолунског фронта
Петнаест младића – припадника Специјалне бригаде, као
и министарстава унутрашњих
послова Србије и Републике
Српске који су прошле недеље као чланови бициклистичког тима из Панчева кренули до Грчке да би евоцирали успомене на стогодишњицу пробоја Солунског
фронта, 23. септембра су се
успешно вратили у Србију.
На платоу испред Народне
скупштине у Београду дочекали су их чланови породица, старешине, пријатељи,
као и бројни новинари.
Организатор овог пута било је удружење „Пријатељи
72. бригаде”, а путовање је
трајало десет дана. Чланови
бициклистичког тима су за
то време прешли око 1.000
километара и обишли 19 споменика српским војницима
из Првог светског рата и војничких гробаља. Свако су обновили и обележили, да би
они који дођу до њих знали
шта представљају.
– Прелазећи сваки милиметар нашег пута, осећали
смо све веће поштовање према тим јунацима. Свуда смо
настојали да подсетимо и на
догађаје, али и на све оне
мале непознате људе који су
чинили херојска дела. Мо-

О сарадњи с МУП-ом, која
ће бити још садржајнија, говорио је Предраг Ћулибрк, генерални директор „Телекома”. Он
је истакао да та компанија припад ни ци ма МУП-а же ли да
омогући да уштеде у кућним
буџетима, а да заузврат добију
најквалитетније услуге.
Овај споразум је похвалио
Синдикат полиције „Слога”.
„Евидентно је да ће радници
МУП-а и чланови њихових породица имати велике користи
од овог споразума. Запослени
у МУП-у вредно раде у интересу грађана, често остају на
послу прековремено и одвојени су од својих породица. Зато

је природно да им држава узврати на неки начин”, пише у
саопштењу тог синдиката.

Ту се може прочитати и да у
западном свету државе брину
о својим полицајцима и да им
омогућују разне олакшице, у
виду повољности при плаћању
регистрације и пореза, куповине аутомобила и др. На тај начин се смањује корупција, а запослени су мотивисанији за
рад.
Синдикат „Слога” је захвалио министру унутрашњих посло ва, ње го вом по моћ ни ку
Слободану Недељковићу и другима у МУП-у који су допринели потписивању овог споразума.
– По др жа ће мо и дру ге по год но сти ко је ће нам убу ду ће обез бе ди ти чел ни ци
на шег ми ни ст ар ст ва, јер
нам је за јед нич ки ин те рес
по бољ ша ње усло ва ра да и
обез бе ђи ва ње бо љег жи во та
– из ја вио је пред сед ник син ди ка та „Сло га” Дра ган Же бе љан.

ОПО ЗИ ЦИ ЈА ЉУТА
Опозициони политичари Саша Јанковић, Вук Јеремић и Драган Ђилас изјавили су поводом споразума МУП-а и „Телекома” да је то доказ да су запослени у МУП-у каста
повлашћених и захвалних службеника оданих власти.
На ово је реаговала Катарина Томашевић, саветница и
шеф кабинета министра унутрашњих послова. Она је изјавила да ће руководство МУП-а наставити да се и даље бори
за запослене, јер они то заслужују.
– Срећа па се ви овако не борите за њих, јер онда не би
имали ништа – додала је она.

АЛАРМАНТНО УПОЗОРЕЊЕ МУП-а

Нова и опасна дрога у Србији
Припадници Службе за борбу
против криминала (СБОК) ухапсили су крајем прошле недеље
Р. А. из Београда и код њега –
први пут до сада на територији
Србије – запленили нову течну
дрогу ДМТ (диметилтриптамин) или „божју дрогу”.
Р. А. је притворен под сумњом да је починио кривично
дело неовлашћена производња
и стављање у промет опојних
дрога. Приликом хапшења код
њега су пронађена три литра
овог наркотика, који му је поштанском пошиљком послат
из Колумбије у Србију. Р. А. је
ухапшен захваљујући сарадњи
СБОК-а и сродних полицијских служби у Немачкој. Осумњиченом је најпре одређено
48-часовно задржавање у притвору, а онда је спроведен уз
кривичну пријаву Вишем јавном тужилаштву.
На интернету се може прочитати да „божја дрога” интен-

лимо нашу државу да спасе
од за бо ра ва свих оних
1.200.000 наших сународника који су страдали у Првом
светском рату да бисмо ми
данас живели у слободи. Захваљујем Министарству одбране Србије, Министарству
унутрашњих послова Србије, Војнообавештајној агенцији, министру унутрашњих
послова Републике Српске,
амбасадорки Србије у Македонији и генералном конзулу у Солуну на томе што
су помогли овај маратон –
изјавио је вођа овог пута,
пензионисани пуковник Миодраг Капор.

зивно делује на сва чула, као и
да су некадашње састојке те
дроге узимали врачеви и шамани у урођеничким племенима да би пали у транс.
Та дрога је примамљива конзументима јер су многи који

су је на Западу до сада пробали тврдили како су осетили
да им је подстакла креативност, да постоји додатна реалност осим већ постојеће, да
су престали да се боје смрти,
имали сусрете с непознатим

бићима ван постојеће димензије итд.
„Божја дрога” може да се
удише у цигаретама и да се
убризгава инјекцијама, а опасно је што постоји могућност
да се пије као чај. ДМТ је назван и „божја дрога” зато што
су они који су га пробали после тога причали да су имали
сусрет с богом.
Узимање ДМТ-а у дужем периоду, поготово ако су питању
веће количине те дроге, може
имати озбиљне и тешке здравствене последице. У том случају може доћи до интензивних халуцинација, поремећених схватања о времену, снажног и необјашњивог страха,
јаке температуре, иритације
плућа и до интензивних аритмија. У најтежим случајевима
наркомани који су под дејством
ДМТ-а могу изненада да доживе снажан осећај гушења, да
падну у кому и да умру.

ВЕЛИКИ БРОЈ ПАНЧЕВАЦА ПРИСУСТВОВАО ТРИБИНИ ГОРАНА ШАРИЋА

Хрват који одушевљава Србе
Наши суграђани испунили су
прошле среде велику салу Градске библиотеке до последњег
места да би видели и чули доктора Горана Шарића, хрватског интелектуалца, који изазива велику пажњу јавности у
Србији својим храбрим изјавама у којима осуђује антисрпску кампању у Хрватској.
Сусрет Панчеваца са Шарићем, коме због његових изјава
у земљи у којој живи свакодневно прете смрћу, организовало je удружење „Лас хентес”
из нашег града. У најави је писало да ће он „изнети нове и
до сада необјављене документе и презентирати најновија
знанствена открића из археологије, генетике и хисториографије”. Посетиоци трибине

су све то могли да чују, али им
је Шарић понудио и нешто више – причу о Косову. Он је између осталог изјавио:
– Сваки пристојан човјек на
Балкану, без обзира на то које
је нације, требало би да буде на
страни Срба и Руса. Зато што
нас Запад овде већ 200 година
силује. Узмите само Косово, погледајте колико је тамо српских
светиња. Шта су стубови српског идентитета? Ћирилица, слава и косовски завет. И сада нам
с највиших позиција власти кажу: „Мијењајмо свијест. Одрекнимо се себе. Одрекнимо се косовског завета. Боље нам је да
се вјечно разграничимо са Албанцима”. Међутим, сетите се
случаја Судетске области, пред
почетак Другог светског рата.

Да ли је спречило тај до сада
највећи сукоб на свету то што је
Запад дао ту територију Хитлеру? Не, није. Или ево још један,
нама ближи пример: 1939. године је кнез Павле на наговор
Енглеске дозволио стварање Бановине Хрватске. Да ли је то
разграничење Срба и Хрвата
спречило страдање Срба у Другом светском рату и у Јасеновцу? Није. Докле год Албанци
имају велику подршку на Западу, неће стати и неће се смирити. Ако Србија призна Косово,
то ће бити јединствен пример у
историји да је један народ издао сам себе.
Он је говорио и о садашњој
економској ситуацији у Србији и Хрватској. Рекао је да су
досадашња српска руководства

од 5. октобра 2000. године готово будзашто у процесу приватизације продала готово све
што вреди у нашој држави, а
да у Хрватској није тако.
Према његовим речима, државни врх у тој земљи је и те
како водио рачуна да српски капитал не уђе у великој мери у ту
земљу да не би могао да купује
тамошње фабрике и тиме угрожава хрватску економију. Шарић је додао да Хрватска много
више води рачуна о заштити
своје привреде и својих националних интереса него Србија.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ОДРЖАНИ СЕДМИ „ДАНИ РУМУНА” У ГЛОГОЊУ

„ВЕСЕЛИЈА” ПРИРЕДИЛА ВЕСЕЉЕ
ЗА НЕЗАБОРАВ

Преко двеста
учесника из земље
и иностранства

Протеклог викенда у Глогоњу
су приређени седми „Дани Румуна” у организацији локалног
Културно-уметничког друштва
„Веселија”. Том згодом поменуто удружење уједно је обележило осамдесети рођендан.
Првог дана манифестације,
у суботу, 22. септембра, у просторијама Дома културе отворена је изложба народне ношње и старих фотографија, с
мотивима из живота глогоњских Румуна, које су пре свега
чланови „Веселије” скупљали
по селу из приватних колекција. Има их и чак од пре стотинак година, као на пример
једна која приказује породицу
Боару у ношњи с кирваја из
1903. године, а израдио ју је
Те о дор Фи ли пе ску, вла сник
штампарије у Земуну. У поставци су се нашле и фотографије Тамиша, свињокоља, школе и цркве. Забележени су и
догађаји пре Првог светског рата, као и одлазак чланова фанфара из Глогоња и Месића у
борбу против фашизма.
Изложба је остала и у недељу, 23. септембра, током дана,
када су јој придодати традиционални колачи, попут штрудли
с маком и ролата с пекмезом.
У поподневним часовима на
летњој сцени културне установе почео је главни програм, који је отворио председник КУД-а

„Веселија” Идворјан Корнелију. Он је захвалио гостима, апострофирајући званице из Града Панчева и Амбасаде Румуније у Београду, чији је представник прочитао поздравно
писмо амбасадорке Оане Кристине Попе. Потом је почео је
концерт традиционалне музике, на коме су се представили
фолклораши из Културног центра из румунске Дете, а фанфара „Дојна” из Ритишева извела је традиционалне румунске песме. Наступиле су и вокалне солисткиње Флорика Николи из Темишвара (КУД „Лумина”) и Исидора Јовица из

Јанковог Моста, коју је пратио
оркестар КУД-а „Стеауа” из Овче. То друштво се представило
хором и фолклором. Певале су
и Новосељанке Моника Блаж
и Кристина и Теодора Мик, која, иако тек осмогодишњакиња, увек направи феноменалну атмосферу. Хумориста Јонел Лазар је у костиму бабе засмевао публику сеоским причама, малишани из домаћег
Културног центра „Инфинитум” су рецитовали, а на крају
су свирали и играли чланови
КУД-а „Веселија”.
Било је укупно преко двеста
учесника, а сви они су након

званичног програма наставили дружење уз свирку, иће и
пиће. Диригент КУД-а „Веселија” Дорел Марјану навео је
да је то традиција и захвалио
свима који су им помогли при
организацији ове манифестације.
– Не бисмо успели да све ово
приредимо без подршке Министарства за Румуне из дијаспоре, покрајинских секретаријата за културу и националне заједнице и Града Панчева,
као ни без наших суграђана који су учествовали у излагању
народних ношњи и припреми
колача – истакао је Марјану.

ДВАНАЕСТИ СУСРЕТИ ГАЈДАША У КАЧАРЕВУ

И млади негују традицију
С доласком у Војводину Македонци су донели највредније што су имали – језик, културу, обичаје, традицију, а у склопу тога и аутентичан звук гајди. Зато већ дванаест година
поједини Качаревци, пореклом
из земље нашег јужног суседа,
негују сећање на један од најзаступљенијих музичких инструмената у фолклорној традицији својих предака.
Тако је још једанпут удружење „Вардар – Качарево”, уз
помоћ локалног Дома културе
и Покрајинске и Републичке
владе, у суботу, 22. септембра,
у Дому омладине приредило
сусрет гајдаша – „Сличности и
разлике”.

Манифестацију је, уз претходну здравицу, отворио Лазар Савић из Сврљига, који је,
свирајући поменути инструмент, направио дивну атмосферу за сам почетак. Уводни
говор је одржао председник
Националног савета Македонаца у Србији Борче Велич-

ковски, а потом су се ређали
гајдаши интерпретирајући мелодије по сопственом избору,
углавном из својих завичаја.
Учесници су дошли из Скопља,
Штипа, Београда, Новог Сада,
Крагујевца, Лебана, Трговишта,
Јабуке, Качарева... Интересантно је да је међу њима била и

једна припадница лепшег пола, која има свега шеснаест година.
Први пут у дванаест година
било је младих свирача гајди,
попут наведене девојке из Оџака, што улива оптимизам у опстанак тог инструмента. С тим
у вези, у поподневним сатима
је одржан округли сто на тему
како то спровести у дело.
Као и досад, домаћини су се
побринули да учеснике максимално угосте у својим просторијама, а они су узвратили одличним музицирањем, па су се
те ноћи, поред гајди, могли чути и звуци зурли, кавала, тапана, гајди, трубе, кларинета, фруле, хармонике...

Месне актуелности
Банатски Брестовац: По налогу Месне заједнице постављене су огласне табле на три
локацијe – код цркве, гробља
и у центру, а накнадно, када
буде одређена локација, биће монтирана још једна. Урађене су банкине од ризле у
Улици 1. маја и у делу улица
Моше Пијаде и Млинске. Ученици другог разреда ОШ „Олга Петров” били су у понедељак, 24. септембра, на Сајму
спорта, а ђаци прваци су два
дана касније учествовали у
активностима на саобраћајном полигону у градској школи „Бранко Радичевић”.
Банатско Ново Село: Бесплатни превентивни здравствени
прегледи (мерење шећера, масноће, телесне тежине...) биће спроведени у суботу, 29.
септембра, у Малој сали Дома културе. У организацији
Удружења жена „Новосељанке/Boboacele”, наредног дана
од 12 сати у спортској хали
биће одржана манифестација „Банатски хлеб”.
Долово: Удружења жена „Доловке” и винара и виноградара „Свети Трифун”, као и
Културно-уметничко друштво
„Банатски вез” учествовала су
протекле суботе, 22. септембра, на деветом Етно-фестивалу у Варварину и постигла
запажене успехе.
Глогоњ: Завршени су радови
на изградњи тротоара планирани за ову годину. „Дани Румуна” одржани су протеклог
ви кен да. Деч ја фол клор на
секција Дома културе наступила је у суботу, 22. септембра, у Врбасу, на покрајинској смотри фолклора у категорији изворно стваралаштво, а наредне суботе, 29.
септембра, представиће се у
Јасенову.
Иваново: Предавање на тему
„Превенција агресивног пона ша ња код ма ло лет ни ка”
одржано је у уторак, 25. септембра, у Основној школи
„Моша Пијаде”. Ученици првог разреда те установе били
су на саобраћајном полигону

у „Бранковој школи”, а у четвртак на предавању Саобраћајне полиције.
Јабука: Детектори брзине кретања возила (LED дисплеји с
радаром) постављени су на
две локације у Јабуци. Сео-

ска депонија поново је упаљена у петак, 21. септембра,
па Месна заједница апелује
на несавесне мештане да то
не раде, јер наносе огромну
штету, како материјалну, тако и по људско здравље.
Ка ча ре во: Су срет гај да ша
уприличен је у суботу, 22. септембра, у Дому омладине, а
организовало га је Удружење
Македонаца „Вардар – Качарево”. На тој манифестацији
су учествовали уметници из
разних делова Србије, као и
студенти етномузикологије из
Скопља.
Омољица: По налогу Месне
заједнице комунално предузеће сређује дечја игралишта
и поправља клупе покрај Поњавице. Око двеста ученика
нижих разреда учествовало је
на Сајму спорта у Панчеву.
Удружење жена обележава
своју славу у четвртак, 27.
септембра.
Старчево: По налогу Месне
заједнице у току је израда
пројекта за капелу на римокатоличком гробљу. Детектори брзине кретања возила постављени су у Улици Иве Лоле Рибара. Јесења сезона у
Креативном културном клубу почеће у петак, 28. септембра, свирком бенда „Порив”. Одред извиђача „Надел”
имао је запажене активности
протекле недеље: две екипе
су учествовале на вишебоју у
Новом Пазару, а три на кикиндским „Данима лудаје”.

НА ДЕВЕТОМ ЕТНО-ФЕСТИВАЛУ

Доловци успешни у
Варварину

ВАСА ПЕТРОВИЋ, НАЈУСПЕШНИЈИ ФРУЛАШ ИЗ ОВИХ КРАЈЕВА

Врсни уметник племените душе
Мало ко је у околини толико
постигао када је реч о свирању
неког инструмента као фрулаш Васа Петровић. Он је већ
годинама познато телевизијско лице, тачније од 2011, откад са успехом наступа за оркестар Радио Београда. На фрули свира деветнаест година,
тачније од своје једанаесте године.
– Било је то баш у време
бомбардовања, када сам почео
да играм фолклор и да у паузама проба на школској фрулици скидам мелодије. То су
чули Видомир Јелесијевић, тадашњи директор Дома културе у Старчеву, где сам у то време живео, и кореограф Зоран
Радојчић, па су одлучили да
ми набаве инструмент. Нешто
касније ме је корепетитор Паја Убовић примио у његов оркестар, да бисмо ускоро контактирали с легендарним Бором Дугићем, па сам се појавио на еминентном фестивалу

„Златна фрула”. Тамо сам упознао многе феноменалне музичаре, а од поменутог маестра сам као најмлађи учесник
добио на поклон фрулу – сећа
се Петровић.
Још једна важна личност у
свету тог дувачког инструмента – Драган Јововић, који је и
одличан педагог, научио је мла-

дог панчевачког уметника свему што је неопходно.
– Потом су ме позвали у баваништанско друштво, где је
радио извесни Братомир Лачковић, који је водио и београдски КУД „Рад”. Он ме је позвао у оркестар и тамо сам се
калио до 2010. године, када
сам почео да свирам и саксо-

фон, како бих могао да зарађујем, јер је у комерцијалним
свиркама тај инструмент све
траженији. Ипак, круна мог
успеха је улазак у оркестар Радио Београда 2011. године, на
иницијативу виолинисте Ненада Станковића, који ме је
видео на једној панчевачкој
музичкој забави. То је одмах
одобрио и чувени Бранимир
Ђокић, па се већ седам година
тамо водим као запослен. Лепо сам се ускладио и не бих то
никад мењао. Пробе и снимања за архив имамо свакодневно у Студију 13 Радио Београда, а свирамо и на разним концертима и у емисијама попут
„Шаренице” или „60 народних
песама” – истиче Петровић.
Можда је најважније то што
овај талентовани млади човек
има племениту душу, па неизоставно учествује у свим хуманитарним акцијама, нарочито
када је реч о помоћи деци и
оболелима.

Бројни Доловци су протекле
суботе, 22. септембра, посетили Варварин, како би учествовали на тамошњем деветом Етно-фестивалу.
Други пут заредом су се на
поменутој манифестацији појавила удружења жена „Доловке” и винара и виноградара „Свети Трифун”, као и Културно-уметничко друштво „Банатски вез”. Након срдачног
дочека који су им приредили
домаћини, они су уживали у
гостопримству и дружењу с
људима из целе Србије и притом приказали своје умеће
наступима и производима, за
шта су, пре ма од лу ка ма

стручног жирија, заслужили
и вредне награде.
Тако је „Банатски вез” заузео
друго место у категорији „најбоље културно-уметничко друштво”, жене су биле треће у дисциплини „најбољи колачи и
торте”, а винари су имали треће „најбоље пиће”. Појединачно је награђен и доловачки уметник Живко Новковић, који је
освојио друго место у категорији „најбољи уметнички рад”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 27. септембар, 21 сат, фоаје Културног центра:
вече салсе.
Петак, 28. септембар, 20 сати, сцена Културног центра: концерт Небојше и Бојане Брдарић (фестивал „Ethno.com”).
Петак, 28. септембар, 21.10, сцена Културног центра: концерт састава „Бело платно” (фестивал „Ethno.com”).
Субота, 29. септембар, 20 сати, сцена Културног центра: јеврејска музичка представа „Јосиф и његова браћа” (фестивал „Ethno.com”).
Субота, 29. септембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бенда „Тровачи” (Немачка).

Тематски програм
Петак, 28. септембар, 19 сати, Градска библиотека: мултимедијално предавање „Dолина краљева – епоха Немањића”.
Учествују Јања Тодоровић, православни публициста, и Драган Тодоровић, публициста и графички дизајнер.
Петак, 28. септембар, 19.30, Свечана сала Народног музеја: промоција књиге Николе Влајића „Куће и људи” – водич
кроз културну историју града Панчева.
Уторак, 2. октобар, 20 сати, биоскоп „Војводина”: свечано
отварање интернационалне изложбе „Европско наслеђе у савременом ауторском стрипу и илустрацији”.
Среда, 3. октобар, 18 сати, Кафе-галерија: отварање стрип-изложбе и „ГРРР!Програм”. Излажу Никлас Нензен (Шведска) и Џоел Вајт (САД).

ДВОРАНА „АПОЛО”

Концерт групе
„Тровачи”
Дом омладине Панчево у сарадњи с „Гете институтом”
из Београда организоваће
концерт бенда „Тровачи” у
дворани „Аполо” у суботу, 29.
септембра.
Бенд „Тровачи” чине четири диселдорфска музичара југословенског порекла,
појачана немачком дувачком
секцијом. Бенд окупљен око
екс „Балканајзера” Данка Рабреновића повезују двадесетогодишње искуство живота
у Немачкој, динамични бал-

МОЈ

кански ска, реге и панк. Тај
спој музичких стилова подлога је за симпатичне, духовите и аутоироничне стихове на српском, немачком и
енглеском језику.
У саставу су Данко Рабреновић (вокал и гитара), Борис Рабреновић (гитара и
пратећи вокал), Александар
Глишић (бубњеви), Атила
Ђембер (бас и пратећи вокал), Свен Хајлман (труба) и
Петер Паул Хајнен (тромбон).

избор МОЈ
Молекули

Тијана Шурбатовић,
студенткиња
СЕРИЈА: Као некоме ко прати огроман број серија, најтеже ми је било да одаберем
препоруку за ову категорију.
Ипак, иако волим разне жанрове, одлучићу се за добру
стару фантастику. Британска
серија „Црно огледало”, чија
је радња смештена у ближу
или даљу будућност, бави се
утицајем медија и савремене
технологије на наш живот.
Серија је веома смела и ефектна, конципирана тако да натера на преиспитивање. Није
искључено да ће вам изазвати нелагодност – мени јесте,
више пута. Све епизоде су
урађене као мини-филмови
и углавном трају између четрдесет и деведесет минута.
КЊИГА: Књига „Молекули”
домаћег писца Ивана Токина збирка је његових прича
написаних у периоду између 2009. и 2015. године. Већина тих прича била је писана за „City Magazine”, где
сам заправо и сазнала за њега. Редовно сам одлазила по
часопис и своју порцију уживања, док коначно нису објављене у оквиру једне књиге. Једна од омиљених прича из ове збирке ми је дефинитивно „Линдбург”. Приче
су кратке и изузетно живо
написане. Ако неким случајем још нисте открили Токина, сада је сјајно време за то.

Петак, 28. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЧИЊЕ ФЕСТИВАЛ „НОВА”

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА РАДОВА
ЧЕТРДЕСЕТ ДВОЈЕ АУТОРА
Европско наслеђе у
савременом
ауторском стрипу и
илустрацији
Улаз на све програме
бесплатан
Четврти фестивал „Нова”, који
ће бити одржан у Панчеву, Ковину и Београду од 2. до 12.
октобра, у организацији удружења „КомуникАрт”, посвећен
је обележавању Године европског културног наслеђа. У оквиру фестивалског програма биће отворене две изложбе и одржани два концерта, један перформанс и презентација, уз учешће бројних гостију из Италије, Аустрије, САД, Шведске и
Јужне Кореје. Улаз на све програме је бесплатан.
Свечаним отварањем велике интернационалне изложбе
„Европско наслеђе у савременом ауторском стрипу и илустрацији” у уторак, 2. октобра,
у 20 сати, у старом биоскопу
„Војводина” у Панчеву почеће
четврти фестивал „Нова”.
На изложби, која је уврштена у национални програм Министарства културе и информисања Републике Србије као
део обележавања Године европског културног наслеђа, биће
представљени радови четрдесет двоје аутора из двадесет пет
земаља. Гости свечаног отварања биће и стрип-цртачи Алберто Коради (Италија), Томас

Фацинек (Аустрија), Никлас
Нензен (Шведска), Џоел Вајт
(САД) и бројни домаћи аутори, попут Александра Зографа
(селектора стрип-програма),
Ане Петровић, Бориса Станића, Данила Милошева Wostoka, Дарка Дацовића, Драгане
Купрешанин, Кејт Возницки,
Владана Николића и других.
Изложбу ће отворити господин
Јоханес Иршик, председник
кластера EUNIC Србија.
Друге фестивалске вечери, у
среду, 3. октобра, у 18 сати, у
Кафе-галерији биће отворена
изложба стрипова двојице иностраних стрип-цртача: Никласа Нензена из Шведске и Џоела Вајта из САД. Након отварања Саша Ракезић (алијас Александар Зограф) одржаће посебан „ГРРР!Програм”, намењен

гостима и младим стрип-ауторима из Србије.
У четвртак, 4. октобра, програм фестивала „Нова” сели се
у Ковин, када ће од 20 сати у
Центру за културу бити одржан концерт Ивана Вукосављевића (Србија) и Il Hoon Сoon-a
(Јужна Кореја). Иван Вукосављевић, млади композитор из
Ковина, и јужнокорејски пијаниста Il Hoon Сoоn су свој заједнички рад први пут представили на престижном фестивалу „Rewire”, на коме су наступале и светске величине
авангардне музике Лори Андерсон, Матс Густафсон и други. Том приликом су представили пројекат који ћемо слушати на фестивалу „Нова”, у
коме је електрична гитара постављена унутар клавира, кре-

ирајући тако својеврстан хибридни инструмент.
Гостовање италијанске театарске трупе „Laminarie” биће
на програму у петак, 5. октобра,
од 21 сат, у старом биоскопу
„Војводина” у Панчеву. Ова
угледна трупа из Болоње представиће се перформансом „Dentro le cose”, који је инспирисан
уметношћу Џексона Полока,
Варлама Шаламова и Константина Бранкушија. Трупа „Laminarie” говориће о свом раду на
посебној презентацији у Београду, 7. октобра, од 18.30, у „Магацину” у Краљевића Марка.
Последњег дана фестивала
„Нова”, у недељу, 7. октобра, у
21 сат, у Народном музеју Панчево на програму ће бити специјални концерт аустријскоиранског састава „Gabbeh”, који ће публику повести на несвакидашње музичко путовање од древне Персије до модерног Беча. Интернационални трио „Gabbeh” пред во ди
Иранка с канадским пасошем,
вокалисткиња Голнар Схаyхар.
Њена земљакиња по месту рођења, Mona Matbou Riahi, свира кларинет, а Аустријанац Manu Mayr – контрабас.
Фестивал „Нова” се ове године одржава уз покровитељство
Министарства културе и информисања Републике Србије и Покрајинског секретаријата за културу, информисање и односе с
верским заједницама, а уз подршку Аустријског културног
форума и Италијанског института за културу у Београду.

УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ЗА КАРИКАТУРЕ

Признања за наставника и ђака
Панчевачки илустратор и карикатуриста Никола Драгаш освојио је треће место за карикатуру
на педесетој „Шабачкој чивијади”. На конкурс је пристигло
двеста радова педесетак аутора
из Србије и региона. Тема овогодишњег конкурса била је, као
и сваке године, Србија. На овом
конкурсу Драгаш је два пута био
трећи и једном други.
„Шабачка чивијада” се одржава сваке године у септембру
пред малогоспојински „Шабачки вашар”. Ова културно-туристичка манифестација настала
је 1968. године под слоганом
„Белосветски вашар хумора и
сатире”. Њен циљ је неговање

изворног хумора народа на поднебљу Мачве, Посавотамнаве и
Поцерине и града Шапца. Манифестација одсликава дух Шапчана и њихову спремност на шалу и доскочицу, како на туђи,
тако и на сопствени рачун.
Велики успех је остварила и
полазница Школе карикатуре
Дома омладине Панчево Ања
Атанацков (15), која је освојила специјално признање на Међународном конкурсу за карикатуру „Чаковец 2018” у Хрватској. Тема је била „Компјутерско размишљање”. На конкурс је пристигао сто тридесет
један рад од сто једанаест аутора из шест држава.

ЏЕНЕТ САДЕРЛАНД У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Гостовање британске песникиње
МУЗИКА: Како за серије, тако ни за музику не постоји
неки жанр који бих посебно
издвојила. Волим баш разноврсну музику и увек се
трудим да се не ограничавам, па тако у обзир долазе
најразличитији спојеви. Тренутно бих препоручила „Зостер”, мостарски бенд који
ових дана доста слушам. Први пут сам их запазила пре
неколико година када сам
чула албум „Имачи када”.
„Зостер” је започео каријеру као реге бенд, али у последње време код њега је
присутан нешто тврђи звук.
Иако сам, иначе, већи фан
гитарске музике, кад су они
у питању, не умем да одлучим шта је боље. Ако икада
будете у прилици да одете
на њихов наступ, нипошто
не пропуштајте, то је нешто
посебно.

Панчевачка публика је имала
прилику да у понедељак, 24.
септембра, упозна британску
песникињу Џенет Садерланд
(Janet Sutherland), која је гостовала у Градској библиотеци. У програму су учествовали
Иванка Радмановић, књижевница и преводилац, и Видак
М. Масловарић, књижевни критичар, есејиста и књижевник.
Ово је њена прва посета Србији, а позвана је као гошћа
Међународних песничких сусрета, које сваког септембра
традиционално организује Удружење књижевника Србије.
Џенет Садерланд је студирала енглеску књижевност на
Универзитету у Кардифу (Велс)
и америчку поезију на Универзитету у Есексу. Аутор је трију
збирки поезије, које је објавио
„Ширсман букс”: „Паљење сржи” (2006), „Џе ла тов врт”
(2009) и „Скелетни мајмун”
(2014). Четврта збирка, под насловом „Наше газдинство”, у
сарадњи са истим издавачем,

планирана је за почетак 2019.
године.
Добитница је стипендије „Хоторнден” за 2018. годину, а
2017. године је освојила прву
награду на фестивалу поезије
у Кенту и Сасексу.
Њене песме су објављене у
пре сти жним ан то ло ги ја ма,
књижевним часописима и на
ин тер не ту. Пре во ђе на је на
пољски, португалски, италијански, српски, словеначки и
малајаламски. Живи и ради у

Источном Есексу у Великој Британији.
– Теме моје поезије су успомене и заборав, старење, свет
природе, нехуманост човека
према човеку. Инспиришу ме
приче других, древне приче,
савремене анегдоте, идеје о томе шта значи бити човек. Често су то ситнице које сам видела, сећања и оно што се чини да значе ствари које су преостале – каже Џенет Садерланд о свом стваралаштву.

Током боравка у Србији књижевница ће посетити и градове
и места којима је давне 1846. и
1847. године, у праскозорје историјских догађаја у Европи и надолазеће опасности од Отоманске империје, путовао њен чукундеда Џорџ Дејвис, као пријатељ и пратилац гласника Краљевског кабинета Велике Британије, господина Гача. Резултат
тих путовања су два руком писана и илустрована дневника у којима је Џорџ Дејвис свакодневно
документовао своја запажања у
вези с путовањима и бележио, с
младалачким ентузијазмом, своју очараност пределима, мишљења људи које је упознао, описе
локалних обичаја и утиске о томе како је изгледало путовати по
Србији и Европи у то време.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 28. септембар 2018.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ГОЛФ 5, 2.0 дизел,
2005. годиште, екстра. 062/504-504.
(266597)
РОВЕР 45, хеч-бек,
2004, БМВ мотор,
регистрован, перфектан, 1.800.
061/150-05-03.
(266736)
ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу, Котеж 2,
на углу код Пиваре.
063/354-221.
(266907
ПУНТО 2009, гас, кука, музика, гаражиран, први власник.
064/240-93-84.
(266941)
ПУНТО 1.3, мултиџет
дизел, 2005, петора
врата, фул опрема.
064/587-50-24.
(266958)
ПОЛО 1.4, ТДИ, дизел, 2007, петора
врата, фул опрема, у
првој боји. 064/58750-24. (266958)
ФИЈАТ браво 1.9
мултиџет 2007, фул
опрема, на име.
064/587-50-24.
(266958)
ПУНТО 1, 1.1, 1996,
троје врата, регистрован до краја године. 064/587-50-24.
(266958)
ПЕЖО 307, 1.6 бензин, 2001, децембар,
петора врата, фул
опрема, прва боја,
156.000 км, на име.
064/587-50-24.
(266958)
АСТРА Г караван,
2001, 1.6, са плином,
регистрована.
063/345-837.
(266963)
ОКТАВИЈУ А 4, 1.9
ТДИ, 2008, регистрован, власник.
063/345-837.
(266963)

КАМИОН ривал
ивеко 1998. годиште, нерегистрован,
1300 евра, продајем.
062/465-777.
(266975)
РЕНО меган 2007,
дизел, 106 кс, шест
брзина, 2/3 врата,
клима, власник.
064/246-05-71.
(266686)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
шкода октавију 2.0
ТДИ, караван, 2008.
годиште. 064/888-4288. (267010)
ПРОДАЈЕМ пежо
307, 2005. 063/80124-45. (267015)
ФИЈАТ пунто 1,3,
мултиџет, дизел, регистрован, одличан,
2004. годиште.
061/110-24-85
(267182)
ПРОДАЈЕМ заставу
101, 2005. годиште,
регистрован, повољно. 062/193-36-05.
(267198)
ПЕЖО 106, 1998, 1.0
мотор регистрован
дуго, одлично стање,
850 евра. 069/641124. (267162)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(260599)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(260599)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25.
(2671767)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању
од 70 до 2.000 евра.
062/193-36-05.
(267198)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до
2.000 евра. 063/16583-75. (267198)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ растуривач за ђубре, дрљачу
са 4 крила, повољно.
069/617-059.
(267159)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ монтажну
гаражу, локација 11
Дринска, гаражно
место бр. 36 (II зона). 069/369-69-93.
(267046)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте видео-касета квалитетно преснимавам на ДВД.
343-563,
063/288-278.
(266190)
ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер, замрзивач и половни делови
од веш-машина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(266131)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ казан за
печење ракије 120 л
са превозом и монтажом 063/ 315-381.
(СМС)
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ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим
услужно печење на
дрва, ражањ. Повољно. 064/997-79-09.
(265878)
ПРОДАЈЕМ очуван
шпорет алфа 90 Х,
десни и бензински
мотор за мешалицу.
064/319-35-67.
(266874)
ТВ ЛЦД 22 м2, 80
евра, ТА пећ, 3.5 кв,
150 евра. 060/09933-68. (266932)
ОГРЕВ преостали,
стајско ђубре краве,
бибер цреп, салонит
плоче. 063/711-7754. (266903)
ОРМАР, душек, сто,
столице, витрине, комоде, ходник вешалица, грејалице.
065/353-07-57.
(266902)
ПРОДАЈЕМ две крека весо пећи, камин
алфа плам, круњачпрекрупач. 060/03662-05. (266910)
ДВА КАУЧА кликклак, две фотеље,
сточић, ормарић за
обућу, пећ алфа
плам. 063/325-566.
(266822)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА
пећи свих кв, достава, монтажа, гаранција, повољно.
061/641-30-36.
(266894)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА
пећи као нове, компензација, договор.
Достава, монтажа,
гаранција. 062/15068-54. (266923)
ПРОДАЈЕМ веш-машину горење, електронку, новији тип,
са гаранцијом.
013/361-361,
064/122-68-05.
(267117)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи – 2, 3,
4 и 6 кв, достава,
монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335930. (267133)
ПРЕПЕЛИЧЈА јаја,
смедеревац, сточић
за ТВ, собни сточић
масиван. 061/15005-03. (267076)
НОВИЈИ шпорет
плин-струја, веш-машина горење, канди,
фрижидеер 280 л,
судо-машина, угаона
гарнитура, кухињсаки радни висећи, чивилук са ципеларником, лежаји. Тел.
063/861-82-66.
(267082)
ПРОДАЈЕМ томосов
мотор за чамаца, 3,5
кв, има пловидбену
дозволу. Тел.
064/178-38-92.
(267091)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, шпорет, фрижидер, замрзивач,
кревет, регал.
060/344-32-34.
(267093)
ПРОДАЈЕМ инвалидска колица. Тел.
060/752-18-20.

ПРОДАЈЕМ пећ „термомонт”, за централно грејање, за 100
м2. Тел. 063/831-4874. л(266941)
ПРОДАЈЕМ трупац
ораха дужине 215
цм, пречника 60 цм.
064/848-85-21.
(266969)
ПРОДАЈЕМ ловачке
пушке, муљару за
грожђе, вагу 200 кг,
прозоре и врата.
064/271-58-12.
(266972)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, гаранција, повољно.
063/898-00-82.
(266974)
РАСПРОДАЈА кока
носиља у пуној носивости са фарме „Дабић” у Панчеву, по
цени од 200 динара
комад. Упис вршимо
за 13. октобар 2018.
013/377-901.

ПРОДАЈЕМ полован
трпезаријски сто са
шест столица, добро
стање. 064/323-9480. (266967)
ПРОДАЈЕМ трпезаријски сто и четири
столице. 060/362-7871. (266981)
ПРОДАЈЕМ врата са
прозором од алоксираног алуминијума,
димензије 240 х 150
и дрвена гаражна
врата. 064/393-1475. (266984)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ јарац,
две козе и јарићи.
Тел. 065/961-92-14.
(266995)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ и
компјутерски писаћи
сто. Повољно. Тел.
064/483-50-90.
(267011)
ТОПЛОТНЕ пумпе од
1.950 евра, за објекте
од 70 до 400 м2.
062/118-26-81.
(267016)
ШАРПЛАНИНЦЕ старе три месеца, продајем. Тел. 063/83333-86. (267031)
ПРОДАЈЕМ кашу од
шипка за џем, 5 литара 600 динара.
064/979-07-19,
063/864-70-44.
(267032)
ПРОДАЈЕМ акваријум за рибице, хаубу
за косу, два браника
и инструмент таблу за
југа и две штаке.
065/417-50-35.
(267037)
ПРОДАЈЕМ краву.
Тел. 060/313-87-86.
(267038)
ПРОДАЈЕМ десет кубика букових дрва,
две пећи на чврсто
гориво и ТА пећ. Тел.
061/660-80-44,
013/366-474.
(267067)
ПРОДАЈЕМ пет стабала ораха од 60 година. 013/400-468.
(267060)

БАЛКОНСКА врата,
255/140, прозор
170/100, преградна
алуминијумска ограда за терасе 385/160,
црево за ваздух 25 м,
женски бицикл R06.
062/893-07-09.
(267181)
БАЛИРАНА детелина,
прасићи на продају.
Мића, 064/303-28-68.
(267202)
ПОЛОВАН намештај,
на продају. Позив на
060/752-22-28.
(267204)
ПРОДАЈЕМ фрижидер 140 – 300 литара,
веш-машину.
064/129-73-60,
013/346-790.
(267205)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце,
ТА пећи, перје, старо
гвожђе и остало.
066/900-79-04. (2668)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи
свих кв, најбоље плаћам, долазак одмах.
061/641-30-36.
(266894)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, сатове,
новац, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.

КУПУЈЕМ перје, старински намештај,
слике, сатове, пенкала, стрипове, играчке, бижутерију и
остало. 063/705-1818, 335-974, 335-930.
(267133)
КУПУЈЕМО обојене
метале, гвожђе, акумулаторе, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, шпорете.
061/206-26-24.
(207183)
КУПУЈЕМО гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум, олово, вешмашине, замрзиваче,
телевизоре, долазим.
061/321-77-93.
(267183)
КУПУЈЕМО метални
отпад, гвожђе, алуминијум, олово, месинг, веш-машине,
замрзиваче, фрижидере. 061/322-04-94.
(267183)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ два покретна излога, 50
евра комад, хитно.
Тел. 062/821-44-94.
(267055)
ПРОДАЈЕМ паркет,
нов, јасен, 28 м2.
066/346-690.
(267151)
ПРОДАЈЕМ машину
за прављење папирних џакова, обука и
купци обезбеђени.
Тел. 064/424-95-10.
(267154)
ПРОДАЈЕМ фрижидер са замрзивачем,
горење 90 евра.
064/329-37-84.
(267169)

ПРОДАЈЕМ повољно,
судопере, радне елементе, кухиње.
060/180-10-20,
013/371-568.
(267180)

ПРОДАЈЕМ лепе куће на свим локацијама. „Весна”,
066/937-00-13.
(СМС)
КУЋА, Тесла, екстра
локација за приватан
бизнис, инвеститоре
КУПУЈЕМ полован на- и становање.
мештај, ТА пећи, сто- 066/001-050. (4783)
лове, столице, остало ИВАНОВО, 60 м2 7,5
ари плаца, сређена,
покућство. 061/14938-93. (266974)
укњижена.
063/372-428.
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, за- (266112)
мрзиваче, веш-маши- ПРОДАЈЕМ нову и
не, телевизоре.
стару кућу, Улица
064/158-44-10,
Ослобођења 38-а.
0673/101-11-47.
013/320-144,
(266957)
063/116-77-76.
КУПУЈЕМ гвожђе, ба- КУЋА, Стари Тамиш,
кар, месинг, старе
продаја/замена за
славине, акумулатостан у Панчеву, 350
ре, веш-машине,
м2, двориште, пофрижидере, замрзи- друм, поткровље, поваче, остали метални моћни објекти,
отпад.
гаража.
060/521-93-40.
062/844-33-04.
(267134)
(266149)
СТАРА кућа са великим плацем, Синђелићева 89, 11 ари,
власник, 1/1 у фронту 19,5 метара, Цена
51.000 евра. Тел.
063/820-53-34.
(265720)
КУПУЈЕМ ТА пећи,
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
исправност није
кућу у Иванову, 29.
битна.
новембра бр. 80.
064/366-57-87,
335-930.
062/415-359.
(267133)
(266231)

КУЋЕ, центар, лукс,
код Народне баште,
близина болнице,
103 м2, 227, 65.000,
двориште. (67),
„Милка”, 063/74428-66. (266848)
КУЋУ, почетак Војловице, прелепа, уњижена, вреди погледати, ПР + ПК, 40.000.
(67), „Милка”,
063/744-28-66.
(266848)
НОВОСЕЉАНСКИ,
плац до пута, 32.90,
укњижена, идеалан
за било који бизнис.
(67), „Милка”,
063/744-28-66.
(266848)
СТРЕЛИШТЕ, кућа,
хитно, три стана,
одвојено, преко пута
„Авива”, лукс, двориште, терасе. (67),
„Милка”, 063/74428-66. (266848)
СЕЛО БРЕСТОВАЦ,
нова укњижена,
16.000, само, Владимировац, 10.000,
Старчево, до пута,
26.000. (67), „Милка”, 063/744-28-66.
(266848)
КУЋА, шири центар,
прелепа, ПР + двориште, локал, гаража,
сређена, 36.000.
(67), „Милка”,
063/744-28-66.
(266848)
ВИКЕНДИЦА, Долово, плац, воћњак 25
ари, повољно, приколицу путничку. 313716. (266898)
ПРОДАЈЕМ уличну и
дворишну кућу, Синђелићева 38. Повољно за инвеститоре.
(266933)

КУЋА, 7. јула, комплетно сређена.
064/424-71-26.
(266493)
СТРЕЛИШТЕ, кућа
95 м2, подрум, гаража, шупа (огрев), 3
ара. 064/407-73-77,
063/850-97-19. (и)
ПРОДАЈЕМ плац на
Кудељарцу. 062/97685-76. (265278)
СТАРА кућа за рушење, Цара Душана 73.
8 ари, власник, 1/1, у
фронту 12 метара,
цена 51.000 евра.
Тел. 063/820-53-34.
(265780)
ПРОДАЈЕМ воћњак
према Иванову, 12
ари, са објектом цена по договору. Тел.
060/308-97-78.
(266047)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, 30 ари , дозвољена градња. Братства јединства, други
просек. 366-234.
(265475)
ПРОДАЈЕ се кућа у
изградњи у Банатском Новом Селу,
200 м2, цена 25.000
евра. Тел. 063/19363-59. (265831)
ИВАНОВО, кућа на
3.5 ара плаца, Војвођанска 71. 013/629343, 063/763-62-12.
(266795)
МРАМОРАК, хитна
продаја или замена
комфорне куће.
069/255-87-86.
(266652)

КУЋА, Омољица, 120
м2, 26 ари, воћњак,
грејање. 064/959-9367. (266717)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 56 ари, грађевинско земљиште са
викендицом, помоћним просторијама,
вода, струја.
064/280-60-53.
(266591)
ПРОДАЈЕМ кућу, легализовану на Кудељарцу, на 9 ари плаца. 064/040-82-72.
(266636)
МИСА, кућа ПР +
спрат, одлична локација, код болнице,
школе, само 55.000.
(67), „Милка”,
063/744-28-66.
(266848)

ПРОДАЈЕМ плац 7.5
ари са свом инфраструктуром, повољно. 060/332-74-04,
065/849-09-38.
(266911)
КУЋА, Стрелиште, 53
м2 + помоћне просторије 27 м2, све легализовано, на 3 ара,
22.000 евра.
063/771-42-24.
(266928)
ПРОДАЈЕМ плац 15
ари у Банатском Новом Селу. 064/19515-65. (266888)
НОВА КУЋА, центар,
са лепим двориштем,
за бизнис, уживање,
196 м2, власник,
125.000 евра, договор. 063/232-757.
(266763)
МИСА, грађевински
плац на продају, 7
ари. 064/169-02-56.
(67065)

ПРОДАЈЕМ у Улици
Милке Марковић,
Тесла, дворишно две
стамбене јединице,
са око два и по ара
плаца. 064/326-3837. (266893)
КУЋА, Горњи град,
220 м2, комплетно
сређена, у мирном
делу града. 064/64042-80. (267049)
ОМОЉИЦА, плац
11.5 ари, гаража,
објекат, 200 м2, вода,
струја. 064/260-0504. (267064)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, Максима Горког, плац 3.8 ари.
063/301-360.
(267050)
КУЋА, Цара Душана,
90 м2, 2 ара, 86 м2
плаца, 50.000 евра.
Звати од 18 до 20 сати. 064/832-13-35.
(267073)
ПРОДАЈЕМ нову кућу, завршни радови,
нова Миса. Власништво, 1/1. 064/22136-12. (267058)
ЦЕНТАР, кућа 120
м2, 5 ари, 75.000; Котеж 1, 3.5 ара, 160
м2, 105.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(266949)
МАРГИТА, кућа 160
м2, 2.5 ара, 55.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (266949)
НА ПРОДАЈУ укњижени грађевински
плацеви, Стрелиште.
064/119-04-31.
(266949)
УСЕЉИВА кућа, 65
м2, 6.5 ари, помоћни
објекти, легализована. 064/961-00-70.
(266956)
КУЋА, старија, Ослобођења 44, 3.2 ара,
продаје власник.
062/465-777.
(266975)
ПРОДАЈЕМ два грађевинска плаца,
ограђена, укњижена,
5 ари + 4.5 ара под
воћем. 063/805-6354. (266986)
НА ПРОДАЈУ кућа са
5 ари плаца, Цара
Душана бр. 109. Тел.
063/864-09-85.
(266989)
ПРОДАЈЕМ плац у
Мраморку, 7,29 ари,
повољно. Николић.
Тел. 063/808-57-35.
(266988)
КУЋА у Тополи, сређена, са двориштем,
22.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
(267002)
ПРОДАЈЕМ четири
ланца земље на малом Наделу.
063/241-7589.
(267004)

ПРОДАЈЕМ башту 30
ари, на Јабучком путу, Караула 2, друга
дуж од пута. Тел.
343-847. (267007)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици. 013/23221-30, 063/162-5000. (267013)
ВОЋЊАК 18 ари,
1/1, Кудељарски насип, ограђен, уређен.
063/472-669.
(267106)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Синђелићевом насељу и кућу на Новосељанском путу.
063/894-84-23.
(267085)
ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона, инфраструктура комплетна,
само 15.000 евра.
063/894-84-23.
(267085)
ВОЈЛОВИЦА, 120 м2,
за реновирање, 15
ари, 18.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (267081)

ВОЈЛОВИЦА, две лепе куће на 7 ари,
трофазна, канализација, 38.000, фиксно.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(267081)
ВИШЕ повољних кућа у селима: Дебељача, Качарево, и др.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(267081)
НОВА МИСА, три
етаже, 6 х 10, изворно, 57.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (267081)
ЈАБУКА, двособна,
64 м2, 4 ара плаца,
чврста градња,
20.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(267105)
КУЋА у изградњи, Јабука, Николе Тесле
34, на углу. Озидано
приземље, спрат са
пуном циглом, до
плаца доведена струја, вода, гас, телефонска линија.
013/262-42-70.
ПРОДАЈЕМ део куће
у центру града, повољно. 064/548-2929. (267111)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу у
Војловици, две стамбене јединице, ЦГ.
013/348-137,
062/348-137.
(267097)
БЛИЗУ центра салонска кућа на 7.8 ари,
кућа на 4 ара,
68.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(267083)

ЦЕНТАР, дворишни
51 м2, 14.000, дворишна кућа-стан, 50 м2,
25.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(267083)

БЛИЗИНА центра,
кућа за бизнис, 550
м2, 10 ари, 160.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(267109)

ЦАРА ЛАЗАРА, 140
м2, 4 ара, приземна
кућа, 82.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(267109)
КУДЕЉАРАЦ, сређена, 120 м2, 2 ара,
55.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (267109)
ТЕСЛА, 180, ЕГ,
80.000; Миса, три
етаже, 68.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(267178)

ПРЕСПАНСКА, 88
м2, трособна на 4.85
ари плаца, два помоћна објекта,
35.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(267123)
СТАРЧЕВО, приземна троипособна, реновирана, укњижена,
17 ари, 29.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(267123)
ПРОДАЈЕМ кућу са
парцелом у Скореновцу.
064/366-92-92,
063/160-50-78.
(267138)
ВОЈЛОВИЦА, нова
кућа, 170 м2, 3 ара,
хитно. 063/784-7134, 063/771-75-96.
(267139)

ОГЛАСИ

ГОРЊИ ГРАД, 5 ари
плаца, са старијом
кућом, власник, 1/1.
065/357-81-38.
(267144)
СОДАРА, max, 58 м2,
ЦГ, лифт, комплетно
намештен, 150 евра.
064/320-05-42.
(267142)
СТАРА МИСА, 100
м2, 4 ара, 20.000
евра. 065/800-77-70.
(267158)
КУЋА 104 м2, на 4.66
ари плаца, повољно,
Старчево, окретница,
главни пут. 061/18724-22. (267165)
ПЛАЦ, 40 ари са кућом, струја, вода, гаража, на Караули.
064/205-53-32.
(267166)
ЦЕНТАР, 6 ари, Б. Јовановић, 75.000
евра. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(266959)
ТЕСЛА, кућа 90 м2,
3.5 ара, одлична локација, 55.000 евра.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(267206)

ТРОСОБАН стан, 77
м2, др Синише Станковић 1/8, II спрат,
Стрелиште.
311-019,
066/311-019.
(266214)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ИМАМ станове и куће на Котежу 1 и 2,
Тесли, центру и осталим локацијама.
066/937-00-13.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан на Тесли, једнособан, високо приземље. 065/428-48-61.
(266855)
ТЕСЛА, трособан +
трпезарија + 3 терасе, двостран, ЦГ, 80
м2, 52.000 евра, власник. 013/331-079.
(265635)
МИСА, 34 м2, 13.500,
66 м2, 23.500.
063/377-835.
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ПРОДАЈЕМ дворишни стан до улице,
Жарка Зрењанина,
власник.
061/382-88-88.
(266689)
НОВА МИСА, стан
85 м2, сређен, продајем. 063/272-594,
063/225-928.
(266681)

СОДАРА, 73 м2, ЦГ,
поред обданишта,
35.000.
060/077-78-20.
(266796)
ТРОСОБАН, шири
центар, ПР, 25.500;
Стрелиште, преко пута „Авив парка”, прелеп, укњижен, вреди.
(67), „Милка”,
064/744-28-66.
(266848)
ХИТНО мањи двоипособан, 42 м2, III,
укњижен, само
17.500. (67),
„Милка”,
063/744-28-66.
(266848)
ДВОРИШНИ, центар,
17.000; Доњи град,
14.500; Горњи град,
18.000. (67), „Милка”, 063/744-28-66.
(266848)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
Горњи град, I, 53 м2;
Горњи град, 18.500.
(67), „Милка”,
063/744-28-66.
(266848)

ЈЕДНОСОБАН, Миса,
I, 35, 19.500; Тип
Станко, 18.500. (67),
„Милка”, 063/74428-66. (266848)

ЗЛАТИБОР, апартман, I, 36 м2, од кружног лево 5 минута,
прелепо место, договор, Голубац, рај, ПР
+ ПК, поред Дунава,
договор. (67), „Милка”, 063/744-28-66.
ЦЕНТАР, новоградња, 47 м2, II спрат,
лифт, паркинг, гаража, 14 м2, гас, укњижен, власник.
063/449-798.

БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2, дворишни стан
на продају. 061/65176-45. (266900)
ПАНЧЕВО, Содара,
Савска 10, екстра
двособан, стан без
улагања, III спрат,
лифт, одмах усељив,
власник. 063/637673. (266906)
МЛАДОСТ, 83 м2,
ТА, ВПР, две терасе,
укњижен, 42.000
евра. 063/262-675.
(267062)
ПРОДАЈЕМ новоизграђени незавршен
трособан стан,
40.000 евра. Тел.
341-789.
(267054)
СТАН, Тесла, V
спрат, надградња,
без лифта и ЦГ.
063/779-72-94.
(267052)
ЦЕНТАР, стан, други
спрат, двособан, ЦГ,
климатизован, 64 м2.
064/394-06-58.
(266938)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, дворишни
стан, 50 м2, 20.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (266949)
ТЕСЛА, 39 м2,
19.000, хитно, 40 м2,
двособан, 22.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (266949)
СОДАРА, 64 м2, двоипособан, 39.000,
трособан 70 м2,
44.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(266949)
СТРОГИ центар, 30
м2, ЦГ, IV, без улагања, 25.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (266959)
СОДАРА, двособан
претворен у двоипособан, ЦГ, VIII, није
задњи, 32.500. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (266959)
КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ,
V, Радова зграда,
Ослобођења, потребно реновирање,
32.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(266959)
СТРЕЛИШТЕ, 37, ЦГ,
ПР, леп, без већих
улагања, 21.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(266959)
ПРОДАЈЕМО четврособан и двособан
стан у центру, замена за ауто.
060/312-90-00.
(266963)

ПРОДАЈЕМ или издајем зграду, 1.650 м2,
може и замена.
060/312-90-00.
(266963)

ТЕСЛА, једнособан,
34 м2, ВП, ТА,
25.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(266991)
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, II, ЕГ, галерија,
тераса, одличан,
28.500. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(266991)
КОТЕЖ 1, двособан,
58 м2, IV, ЦГ, лифт,
усељив, 32.500.
(300), „Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(266991)
НОВА МИСА, 54 м2,
I, TA, тераса, нов
стан, 33.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(266991)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 62 м2, III, ЦГ, тераса, 32.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(266991)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, II спрат, 27.000.
(926), „Купола”,
065/328-66-94.
(267002)
ПОВОЉНО трособан, велика тераса, I
спрат, стара Миса,
28.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(267010)
СОДАРА, двособан,
први спрат, ЦГ, одржаван, усељив.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(267010)
КОТЕЖ 2, двособан,
велика тераса, од
31.000 евра. (470),
„Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(267010)
СТАН, 56 м2, центар,
XII спрат, преко пута
Суда, одувек власник, 32.000 евра.
064/980-41-02.
(и)

СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, двособан, 61
м2, III, гаража, подрум, ЦГ, гас. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (267017)
НОВА МИСА, двоипособан, 68 м2, ЦГ,
II, 35.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50.(267017)
ТЕСЛА, новотградња,
I, 50 м2, етажно грејање, лифт. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50.(267017)
ТЕСЛА, новија градња, четворособан,
110 м2, 65.000 евра.
(188), „UnaDalli”,
064/255-8750.(267017)
ТЕСЛА, 32 м2, једнособан, 24.000; троипособан, 45.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(267018)
КОТЕЖ, 57 м2, двособан, 28.000; двоипособан, 44.000, договор. (324), „Ме-

диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(267018)
СТРЕЛИШТЕ, 40 м2,
једноипособан, усељив, 22.000. двособан, 27.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(267018)
ПРОДАЈЕМ стан у
строгом центру, 37
м2, ЦГ, III спрат.
063/716-48-68.
(267042)
СТРЕЛИШТЕ, 45 м2,
ВП, ЦГ, једноипособан, двостран, ПВЦ,
27.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(267075)
ЗЕЛЕНГОРА, 38 м2,
IV, ТА, сређен, једноипособан, 23.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(267075)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ЦЕНТАР, 45 м2, VI,
ЦГ, мањи двособан,
37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(267075)
НОВА МИСА, 50 м2,
једноипособан, ТA, I,
сређен, 25.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(267075)
ТЕСЛА, 54 м2, IV, ТА,
одличан распоред,
25.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(267075)
ШИРИ ЦЕНТАР, 70
м2, трособан, II, ЕГ,
новија градња, одличан, 62.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(267075)
ТЕСЛА, једнособан,
IV, ЦГ, 24.000; једнособан, новији, ЦГ,
приземље, 27.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (267082)

ТЕСЛА, двособан,
леп, III, ЦГ, 35.000;
троипособан, сређен,
ЦГ, IV, без лифта,
50.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(267082)
КОТЕЖ 2, двособан,
III, 33.000; Стрелиште, трособан, I,
52.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(267082)
СОДАРА, трособан,
III, ТА, ПВЦ, 39.000;
трособан, V, ЦГ, сређен, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(267082)
ГОРЊИ ГРАД, двоипособан, новоградња, 60 м2, приземље,
39.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(267081)
СОДАРА, трособан,
75 м2, ЦГ, VI, добра
зграда, два лифта,
38.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(267081)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

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

Цена: 400 динара

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

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

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

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

•

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

др Небојша Тасић

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

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

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
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ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, двособан, 61
м2, VII, ЦГ, светао,
29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(267081)
КОТЕЖ 1, мањи двоипособан, 62 м2, II,
ЦГ, изворно, 35.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(267081)
КОТЕЖ 1, двособан,
ВП, ЦГ, 58 м2,
32.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (267081)
ГОРЊИ ГРАД, Кутков, двособан, 57 м2,
I, плин, 38.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (267081)
ТЕСЛА, двособан, 53
м2, IV, сређен, TA,
27.000. (49), „Мустанг”, 064/151-1893. (267081)
СТРОГИ центар, дуплекс, 44 + 15, тераса, II, ТА, 29.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(267081)
СТРОГИ центар, једнособан са галеријом, 16 м2, 11.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(267081)
ЗЕЛЕНГОРА, двособан, 38 м2, ТА, III,
22.500. (49), „Мустанг”, 064/151-1893. (267081)
СТРОГИ центар, 53
м2, реновиран, четврти спрат, ЦГ, 36.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(267105)
ТЕСЛА, двособан, 53
м2, ТА, други спрат,
28.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(267105)
СОДАРА, двособан,
52 м2, пети спрат,
лифт, 32.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(267105)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, пети
спрат, лифт, ЦГ,
28.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(267105)
ТЕСЛА, трособан, 67
м2, други спрат, ТА
грејање, 36.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(267105)
СТРОГИ центар, једнособан, 37 м2, III,
29.900, нов, једноипособан, I, 40 м2, 850
евра/м2. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(267109)
ЦЕНТАР, 1.0, 31 м2,
22.000; Содара, 2.0,
ТА, 25.000 (338),
„Јанковић”,
348-025.
(267118)
ШИРИ ЦЕНТАР, 34,
ТА, 15.000, Ослобођења, део куће, 55,
25.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(267118)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева.
060/505-54-25.
(267122)

ЦЕНТАР, дворишни
трособан, 68 м2,
28.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
СОДАРА, двособан,
47 м2, 25.000; двособан, 52 м2, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
ЦЕНТАР, мањи двоипособан, 49 м2, III,
новоградња, 34.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
ТЕСЛА, трособан, 67
м2, ТА, 26.500; двособан 61 м2, 29.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(267123)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, II, ЦГ, тераса, 26.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(267152)
ЈЕДНОСОБАН, Тесла,
ЦГ, 32 м2, 24.000
евра, усељив. (470),
„Дива”. 345534,
064/246-05-71.
(267168)
ТИП СТАНКО, једнособан, I, 32 м2, TA,
20.000, договор.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(267120)

ЦЕНТАР, двоипособан, II, 58 м2, ТА,
34.000. (353), „Премиер”, 063/800-4430. (267120)
НОВА МИСА, двособан, II, 46 м2, ТА,
19.500. (353), „Премиер”, 063/800-4430. (267120)
ТЕСЛА, једноипособан, I, 39 м2, ЦГ,
25.000. (353), „Премиер”, 063/800-4430. (267120)
СОДАРА, трособан,
V, 68 м2, ЦГ; 45.000,
договор. (353), „Премиер”, 063/800-4430. (267120)
ПРОДАЈЕМ стан у
центру града, од 32
м2, у завршној фази.
060/634-01-26.
(267182)
ТЕСЛА, 34 м2, IV
спрат, лифт, 24.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(267206)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 45 м2, ВПР,
ЦГ, 23.000. „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(267206)
КОТЕЖ 2, двособан,
III спрат, 33.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(267206)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, ВПР, 37 м2,
21.000. (353), „Премиер”, 063/800-4430. (266720)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан у Качареву, помоћни објекти, 10
ари земље, укњижен
062/163-37-26.
(267196)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан на Тесли, до 22.000 евра,
власник. 063/304943. (266924)
АГЕНЦИЈА „Дива”,
Жарка Зрењанина
14, потпуна правна
сигурност, купујем
стан у згради. Исплата одмах. 345-534,
064/246-05-71.

ХИТНО купујем двособан, једноипособан, ТА или ЦГ, Содара, Тесла, Котеж,
кеш. 063/836-23-83,
„Трем 01”.
(266959)
АГЕНЦИЈИ „Купола”
потребни станови.
(926), „Купола”,
065/328-66-94.
(267002)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах.
064/206-55-74,
013/362-027.
(267105)
АГЕНЦИЈИ „Лајф”
потребни станови и
куће у Панчеву за
познате купце.
061/662-91-48,
062/191-75-35.
(267083)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(267123)
КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (353),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(267120)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Содари.
065/809-45-52.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту, до две
особе, повољно.
062/856-91-34.
(2665654)
ИЗДАЈЕМ мањи стан
у кућу на Стрелишту.
063/101-28-16.
(266853)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси.
063/839-56-81,
013/370-398.
(266865)
КОД „Авива” издајем
комплетно намештену гарсоњеру самцу,
130 евра. 065/35307-57. (266856)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на новој
Миси, 90 евра, плус
депозит. 063/281891. (266895)
КОД „Авива” издајем
комплетно намештену гарсоњеру самцу,
130 евра.
065/353-07-57.
(266904)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан код Стоматолошког факултета. Тел.
063/864-07-97.
(266908)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, II, ЦГ, празан,
Војвођански булевар
14, Котеж 1. Тел.
352-677. (266914)
ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом
кухиње и купатила.
Тел. 060/031-07-26.
(260921)
ИЗДАЈЕМ стан на
Миси у сутерену, 100
евра, урачунато грејање. 064/142-20-63.
(266915)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
полунамештено, Стевана Сремца 80.
Стрелиште. 061/16640-38. (266912)
ИЗДАЈЕМ стан на
атрактивној локацији, строги центар града, 72 м2, паркет,
централно грејање,
лифт, кабловска телевизија, интерфон,
клима, може се издати и фирмама. Налази се у Змај Јовиној
улици, одмах усељив.
013/343-223,
063/702-29-10.
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан, двособан, 64 м2 +8 м2
тераса. Информације
– тел. 063/319-133.
(266968)
ИЗДАЈЕМ у строгом
центру једноипособан и полунамештен
стан, 170 евра. (300),
„Ћурчић”, 063/80310-52. (266991)
АГЕНЦИЈИ „Ћурчић”
потребни станови за
издавање. (300),
063/803-10-52.
(266991)
ИЗДАЈЕМ собу на
Содари за студенте и
ученике. Тел.
064/439-40-89.
(267005)
ПОЛУНАМЕТШЕНА
гарсоњера у центру,
дворишни стан за
самце. Тел. 063/73302-53. (266998)
ГАРСОЊЕРА 32 м2,
намештена, поткровље, на Котежу 2.
Тел. 062/246-906.
(267000)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
у Самачком хотелу, I
спрат, Синђелићева
21-б. 060/629-41-50.
(267014)
ПОВОЉНО издајем
мањи намештен стан,
ужи центар. 063/81092-39. (267103)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Котеж 2, намештен, клима, ЦГ,
063/271-248.
(267080

СТАН, трособан, дворишни, парно грејање, намештен, празан, мирно, центар.
061/225-16-43.
(267090)
НАМЕШТЕНА гарсоњера за самца или
самицу, депозит обавезан. 064/866-2113. (267051)
СТАН 25 м2, ученици-самици, комплетно намештен, клима,
кабловска, код Хотела „Тамиш”.
013/400-468.
(267060)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан (IV спрат, полунамештен), Котеж 1.
064/131-44-08.
(267063)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Миси.
061/132-54-21.
(1267059
ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан,
преко пута Народне
баште, намештена.
Тел. 066/400-702,
066/335-578.
(267044)
ИЗДАЈЕМ собе за
смештај радника.
Тел. 063/233-558.
(266292)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, намештен, Тесла, ВП, ЦГ, кабловска. 060/079-74-80.
(266954)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, све ново,
нова зграда, ЦГ по
потрошњи, Ослобођења 72.
064/320-84-32.
(267100)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ двособан
дворишни стан, намештен, у Маргити.
064/187-20-13.
(267108)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, нова Миса, грејање, намештен, 100
евра. Тел. 060/30151-13. (267115)
ИЗДАЈЕМ стан на
Содари, III спрат,
ТА. 062/612-22-20.
(2671569
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
намештену, Жарка
Фогараша 37-а.
060/400-34-74.
(267160)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште.
064/157-29-00,
063/742-38-80.
(267170)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену гарсоњеру и
локал, 28 м2, центар,
паркинг. 065/691-8823. (267174)
ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, 47 м2, двособан,
ТА, СББ, интернет.
064/151-84-95.
(267188)
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локал 52
м2, Змај Јовина 2.
Тел. 060/562-62-96.
(266812)
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру, у центру града.
Повољно.
063/206-996.
(266838)
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ЛОКАЛ издајем/продајем, 18 м2, излог,
клима, изолован,
близу Максија, новоградња. 063/752-0400. (266858)
ЛОКАЛ 18 м2 и 20
м2, један до другог,
приземље, центар,
улаз из Његошеве,
легализовано, власник, продајем.
062/706-060. (4782)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал од 39 м2, центар
Стрелишта. Тел.
064/267-71-74.
(266309)
ПРОДАЈЕМ локал 21
м2, угао Карађорђеве
15 и Б. Јовановић,
13.000 евра.
065/849-71-94.
(266905)
ЦЕНТАР, локал – део
куће, уређен угоститељски објекат, код
Гимназије, продајем.
064/394-06-58.
(266938)
ИЗДАЈЕМ два локала, 46 м2 и 16 м2, у
Улици Цара Лазара.
Тел. 063/502-211.
(266944)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор у центру, за
све намене, 100 и
210 м2. 060/312-9000. (266966)
ИЗДАВАЊЕ сале на
сат, за спортске активности. 060/31290-00. (266966)
ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту са два
улаза. 060/157-0015. (266992)

ИЗДАЈЕМ локала 40
м2, Војвођанска 33.
064/319-76-67.
(267008)
ЛОКАЛ разрађен, 25
+ 8 м2, употребна,
власник, Ж. Зрењанина 32, замена.
345-534, 064/246-0571. (267010)
ИЗДАЈЕМ локал 18
м2, Тржни центар
„Трубач”, В. Радомира Путника 1.
013/347-000,
064/440-34-82.
ИЗДАЈЕМ два локала, Цара Душана 2.
Тел. 063/239-588.

ИЗДАЈЕМ локал 110
м2, Тржни центар
„Трубач”, погодан за
више делатности.
063/194-81-95,
064/148-85-39.
(267095)
ИЗДАЈЕМ опремљен
локал, веома прометна улица, Милоша
Требињца, код
СУП-а.
065/543-21-41.
(267079)
ИЗДАЈЕМ нов локал,
код Малог Максија
на Тесли.
Повољно.
065/205-92-33.
(267102)

ГАРАЖЕ издајем, дупла струја, грејање
гратис, зидана, Тесла, 30 м2. 06125-1643. (267090)
ИЗДАЈЕМ канцеларију 15 м2, у Његошевој, „Панпројектова”
зграда. 063/314-907.
(267074)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор у старој
„Утви” за смештај
радника, канцеларија, мањи магацин.
Тел. 063/233-558.
ИЗДАЈЕМ сређен салон за масажу, може
на проценат.
060/362-22-21.
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ЛОКАЛИ

ХИТНО локал, 40 м2,
издајем код Зелене
пијаце, Кочина 1-а,
поред Аутопрема
„Марган”. 069/26698-20. (267191)
ИЗДАЈЕМ локал на
Котежу 2, 20 м2. Тел.
060/362-22-25.
(267148)
ИЗДАЈЕМ нов локал,
опремљен салон лепоте, може и празан,
центар. 063/734-8231. (267157)
ИЗДАЈЕМ локал 45
м2 и канцеларијски
простор, „Звезда”,
Стевана Шупљикца
88, 063/278-250.
(271184)
ИЗДАЈЕМ локале 15
и 30 м2, у пролазу
Војводе Путника 29.
063/278-250.
(271184)
ПОСАО
ПОНУДА

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребан пица-мајстор и раднице за палачинке. 063/820-8761. (266314)
ПЕРИОНИЦИ „Бибац” потребан радник. 077/001-050.
(4783)
РЕСТОРАНУ „Royal
burger” у Авив парку,
потребни кувари, конобари и помоћни
радници. 063/216788. (266109)
ПОТРЕБАН возач Б
категорије за дистрибуцију новина. Звати
од 9 до 15 сати.
069/867-72-07.
(266879)
ПОТРЕБНА озбиљна
жена за чување и вођење аутистичне девојчице у школу. Ангажованост у просеку четири сата дневно. Тел. 065/246-1808. (2656823)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад на шалтеру и
на роштиљу, Ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/897-55-04.
(265745)

ПОТРЕБНЕ жене за
рад у кухињи, Ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/897-55-04.
(265745)
ПОТРЕБНЕ жене са
искуством за рад на
индустријским шиваћим машинама.
062/471-951.

ЛИМАРСКОЈ радњи
потребни радници:
лимар, помоћник лимара, ученици за
праксу. 060/571-5522. (266901)
САЛОНУ у Жарка
Зрењанина (у раду
15 година), потребан
фризер са искуством.
Услови одлични. Тел.
065/555-54-44.
(266939)
ПОТРЕБНИ радници
за грађевинску лимарију и браварију.
Може и без искуства.
063/663-464.
(266951)
BEDEM ENERGY SOLUTIONS потребан
точилац на гасној
станици. Пријаве на
060/763-13-03. ivana.milosavljevic@
bedemes.com.
(266997)
ПОТРЕБНЕ раднице
или радник за рад у
маркетима „Бомбончић”. За све информације звати на
064/444-66-74.
(267021)
РЕСТОРАНУ домаће
кухиње потребне конобарице. Тел.
064/349-93-43.
(267039)
ПОТРЕБНА радница
у продавници. Тел.
064/169-32-35.
(267066)
ПОТРЕБНЕ раднице
између 35 – 40 година, за рад у локалу
брзе хране, на припреми салата и продаји. Тел. 065/90050-08. (267061)
ФРИЗЕРСКОМ салону потребна мушкоженска фризерка.
Услови одлични.
064/255-57-31.
(267018)
ПОТРЕБАН радник –
„Зоки стакло”.
064/131-72-85.
(267078)
ПОТРЕБАН радник
за рад у перионици
тепиха и аутомобила.
Дамир, 061/551-9531. (267124)
ПОТРЕБНА конобарица, годиште
небитно.
060/362-22-21.
(267127)
ПОТРЕБАН домар на
тениским теренима.
060/362-22-21.
(267121)
РЕСТОРАНУ ROYAL
BURGER у Авив парку потребни кувари и
конобари. 063/216788. (267128)
POCO-LOCO потребни кувари, посластичари, шанкери и особље за рад у продаји.
064/874-03-01.
(267208)
ГРИЛ БУМ потребне
жене за рад на роштиљу.
064/323-92-77.
(267208)
НОВОМ ресторану
потребан шеф кухиње, кувар и пицамајстор.
061/155-20-70.
(267203)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБАН озбиљан
и одговоран радник.
Услови одлични.
060/707-67-25
(267247)
ТР МАМА КИФЛА И
КИФЛИЦЕ због проширења пословања
потребни радници у
продаји и производњи кифлица. Контакт. 063/356-189,
060/693-30-99.
(267149)
АУТО-СЕРВИСУ потребни млађи помоћни радници, обезбеђена стручна обука.
066/908-66-58.
(267153)
ТРАЖИ се возач за
рад и развоз у пекари. Тражи се жена са
искуством која зна
да прави мекике, ванилице, мафине,
проје, пите разне,
итд. 060/309-64-55
(267155)
ТРАЖИ се пекар да
зна да пече и прави
све од пецива.
060/309-64-55.
(267155)

ПОТРЕБНИ конобари и аниматори за
рад у играоници
„Острво са благом”
Авив. 061/201-75-02.
(267264)
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ПОТРЕБАН помоћни
радник у штампарији, са или без искуства, Б категорија, 25
– 45 година.
063/295-789.
(267196)

ПОТЕБАН радник за
рад у ауто-сервису,
вулканизер. 062/309370. (267179)
КАФЕУ „ПАЦИФИКО” потребна конобарица. 061/236-3287, 060/319-05-77.
(267199)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБАН посластичар. 062/404-144.
(267173)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари.
062/404-144.
(267173)
ПОТРЕБНИ конобари. Ресторан „Звезда”, Стевана Шупљикца 88.
063/278-250.
(267184)
ПОТРЕБНО више возача кипера и машиниста у утоваривачу.
064/648-24-51.
(267185)

ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим кипером, до два
кубика. 064/664-8531, 013/342-338
(СМС)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, душека. Наташа, 060/361-47-41,
066/361-474, 361474. (265483)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни.
064/181-25-00.

ПЕЧЕЊЕ прасића,
јагњића, јарића и кетеринг печења.
062/219-120,
065/626-83-70.
(266817)
ПОПРАВЉАМО,
уграђујемо ПВЦ, АЛУ
и дрвену столарију,
ролетне, комарници,
сигурносна врата,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04.
(266666)
АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери,
тракасте завесе,
уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(266286)
ИЗРАДА/МОНТАЖА
хала, биндера, гаража, тенди, кованије,
грађевиска лимарија.
064/068-10-85.
(2662308)

РУШЕЊЕ старих
објеката, копање канала, шахти, септичких јама. Кошење
траве, крчење плацева, викендица, лупање и сечење бетона,
лупање купатила, одвоз тог шута.
061/171-51-45,
063/882-72-60.
(266918)

УСЛУЖНО сечем и
цепам дрва, на дизел.
063/833-12-14.
(266922)
ПРЕВОЗИМ мањим
кипером, повољно:
шљунак, песак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94.
(266883)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитаЕЛЕКТРИЧАР. Полизација вашег ТВ-а,
правке бојлера, шпо- ИПТВ и антена плус.
рета, разводних та064/866-20-70.
бли, индикатора, ин- л(266877)
сталација. Мића.
МАТЕМАТИКА, фи064/310-44-88.
зика, хемија, механи(264945)
ка, часови.
МОЛЕРСКО-ФАРТел. 251-19-81,
БАРСКИ радови,
063/852-22-43.
кречење, глетовање, (266884)
столарија, веома по- ПРОФЕСИОНАЛНА
вољно.
МАСАЖА. Може до064/280-26-15.
лазак и на адресу.
(265747)
064/000-55-39.
ВОДОИНСТАЛАТЕР: (267041)
уградња, одржавање КОМПЈУТЕРИ: серводе, канализације,
вис, поправка, уградкабине, славина,
ња нових компоненбојлера,
ти, чишћење, брзо,
котлића.
повољно.
063/836-84-76
060/351-03-54.
(265747)
(267022)

СВЕ врсте зидарских
и тесарских послова
обављам: брзо, квалитетно. Паја,
064/953-25-39.
(266996)
ОБАРАЊЕ стабала,
крчење плацева, чишћења подрума, одношење ствари, итд.
060/035-47-40.

РАДИМО све физичке послове: рушења
кућа, бетона, бетонирања, обарање дрвећа, итд. 064/122-6978. (266990)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, лакирање паркета као и бродских
подова. 060/643-2153. (266970)

ОРЕМ и култивирам
баште. 063/855-9270. (266943)
РАДИМ изолацију
равних кровова, гаража, купатила.
013/345-874,
062/235-839. (26694)
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ, израда/монтажа тенди, надстрешница, ограда, гаража,. 060/424-29-93.
(267081)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЗАВАРИВАЊЕ алуминијума, прохрома,
инокс, челика, гуса,
ТИГ и РЕГ техникама.
065/913-74-28.
(267086)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови.
065/535-24-56.
(267192)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови,
гипс, ламинат, повољно, проверите.
061/141-38-02.
(267110)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије,
гипс радови, чисто,
повољно, педантно.
063/304-476.
(267116)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало. Најповољније. 065/361-1313. (266920)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-8049. (266196)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, тражи посао. 064/12077-64. (267077)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (267087)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
замене, поправке, повољно, одмах.
013/331-657,
064/495-77-59.
(267101)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(265747)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76
(265747)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
064/157-20-03.
(267023)
СЕЛИДБЕ, превоз секундарних сировина.
Откуп беле технике.
Јован,
061/616-27-87.
(267023)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим,
јефтино, 24 године
искуства. 013/251-7897, 063/782-51-48.
(267028)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846
(267035)
ЕНГЛЕСКИ, италијански, латински, часови,
превођење. 063/73069-06. (267172)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила, вентили, славине,
одгушење канализације одмах. 061/19300-09. (267171)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова, пеглање
веша. 061/412-44-50.
(267175)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, повољно. 013/377-930,
063/115-71-67.
(267161)
ЧИСТИМО таване,
подруме, шут, радимо
све послове најповољније. 061/321-7793. (267183)
ЧИСТИМО шут, подруме, таване, старе
шупе и дворишта.
061/631-51-46.
(267183)

ОГЛАСИ
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„BEOKOM” d. o. o. BEOGRAD,
Ul. ČIKA MIŠE ĐURIĆA 67,

ОБАВЕШТЕЊЕ

za rad u Pančevu traži:

КОРИСНИЦИМА УСЛУГА ЈКП
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПАНЧЕВО

POMOĆNI RADNIK – VIŠE IZVRŠILACA
MEHANIČAR ZA TERETNA VOZILA -1 IZVRŠILAC
Prijave dostaviti lično od 08 do16 sati na adresu: Prvomajska
10-a
Pančevo
ili
mejlom
na
beoplex@yahoo.com najkasnije do 05. 10. 2018.
Informacije na telefon 013/365-000.

Предузеће „Циљ” д. о. о. Панчево, Новосељански пут 17, расписује конкурс за пријем у
радни однос до повратка раднице са породиљског:
Књиговођа-администратор – 1 извршилац
Најмање ССС – економског смера
Најмање 5 година радног искуства.
Контакт особа Милан Дамњановић, тел.
063/245-224.
Заинтересовани могу да се јаве од 9 до 16 сати,
сваким радним даном осим недеље.

(265850)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(265724)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа, серУСЛУГЕ
вис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
064/771-24-16,
013/301-300.
(25066111)
ПАРКЕТ постављам и
СЕЛИДБЕ, превоз
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим иску- друге робе, Панчевоством из Дебељаче, с даље. Цена договор.
материјалом или без 013/366-843,
063/193-22-29.
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220, (265390)
063/847-74-38.

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Измене и допуне Плана детаљне регулације
подручја „ Мали Рит” у Панчеву
Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне
Плана детаљне регулације „Хиподром” у Панчеву (у
даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15
дана и то почев од 05. 10. 2018.
Наведени плански документ, биће изложен на рани
јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9
до 15 сати. Све информације у вези са огласом могу
се добити путем телефона 013/353-304.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида,
искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Обавештавају се корисници услуга ЈКП „Водовод и
канализација” Панчево, да ако имају примедбе на
обрачун, односно на износ јулског рачуна за 2018.
годину, за воду и канализацију, а с обзиром на то
да је цена воде повећана дана 30. 06. 2018. године,
могу поднети писмени захтев за корекцију јулског
рачуна.
Захтев се може поднети на шалтеру за рекламације у шалтер сали ЈКП „Водовод и канализација”
Панчево, до краја октобра 2018. године.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПАНЧЕВО

ПОПУСТ

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

objavljuje
OGLAS
za prijem u radni odnos

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа
1) За избор једног НАСТАВНИКА (сва звања) за ужу
научну област Клиничка медицина.
Услови: докторат из области медицинских наука,
здравствена специјализација из интерне медицине,
као и остали услови предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.
88/2018) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година, изузев за наставника изабраног у звање редовног професора.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити
на телефон: 013/235-12-92.

1. Diplomirani mašinski inženjer
2. Vozač – kategorije B, C i E
Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-i na
e-mail adrese aoffice@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 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број 135/04
и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 25. 09.
2018. године на основу захтева носиoца пројекта
„Messer Tehnogas” а. д. Београд из Београда, Бањички
пут бр. 62, донео решење број: XV-07-501-196/2018
којим је утврђено да за пројекат Пунионице специјалних гасова и дистрибутивни центар хелијума на кат.
парцели бр. 15379/1 к.о. Панчево, Ул. Спољностарчевачка бб, на територији Града Панчева, није потребна
процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити
у просторијама Секретаријата за заштиту животне
средине Градске управе Града Панчева, Панчево, Трг
краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, радним даном од 10
до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко овог
органа.

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на кат.
парцели бр. 5621/2 К.О. Панчево, за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности По+П+3+Пк и помоћног објекта -гараже, спратности Су+0 (сутерен са кровном терасом намењеном
за паркирање) у улици Цара Лазара бр. 39-41, израђен
од стране ДОО „Мега Модулор” Панчево, Светог Саве
бр. 29, за инвеститора ДОО „Кутко” Панчево, Војводе
Радомира Путника 27/1.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон
013/331-130, канцеларија 609 и 610, у времену од 10
до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7
дана, почев од 28. 09. 2018.
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, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг
краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.
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УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута са
утоваром, рушење.
Аутопревозник Атанацков. 063/771-5544. (266878)
ИЗДАЈЕМ рамску
скелу, металне подупираче, мешалице за
бетон. 064/351-1173. л(266893)

МОЛЕРСКО-ФАРАРСКИ радови, ламинат. 064/317-10-05.
(266929)
СЕЛИДБЕ комбијем
И КАМИОНОМ Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољније, Иван.
063/107-78-66.
(267021)
СЕЛИДБЕ, робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван,
063/107-78-66.
(267021)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(267027)
ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзиваче, климе, поправљамо квалитетно с
гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.
(267110)

ИЗДАЈЕМ кафић за
журке.
060/362-22-21.
(267127)
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.
(266961)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправка
старих нових кровова, разне изолације.
013/664-491,
063/162-53-89.
(267141)

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, 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 (267021)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-6674.(267021)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(267021)

marketing@pancevac-online.rs

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, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (267021)
АНТИБАКТЕРИЈСКО
и дезинфекционо
прање намештаја у
вашем стану.
066/001-050.
(4782)

ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде
и канализације. Од 0
- 24 сата, пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26,
„Електроизградња”.
(267141)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26,„Електроизградња”.(267141)

ТЕПИСИ, квалитетно
прање, акцијска цена
у Аутоперионици
„Бибац”, бесплатан
превоз. 066/001-050.
(4782)
РАЗНО

СЛОБОДАН, 45 година, жели познанство
даме до 55 година.
062/141-17-94 (СМС)
ОГЛАШАВАМ неважећом дозволу за
УМЧ бр. 51586/11,
издату 1. априла
2011, у Панчеву на
име Владимир Радовановић.
(267071)
ОГЛАШАВАМ неважећом дозволу за
УМЧ бр. 51583/11,
издату 1. априла
2011, у Панчеву, на
име Мирјкана Пецикоза. (267070)

ОГЛАШАВАМ неважећом пловидбену
дозволу бр. 342-248/04. Издату 27. 5.
2004, у ЛК Београд,
на име Жарко Нинковић, Курсулина 41,
Београд, регистарског броја
„БГД-П-1244”.
(267072)
ТРАЖИМ жену од 60
до 70 година.
061/189-43-01.
(267033)
ТРАЖИМ жену до 50
година, ради брака.
064/437-63-59.
(267143)
ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора,
повољно.
063/709-44-97.
(266599)

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

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој колегиници

Последњи поздрав најдражој

шији

ПОПУСТ

ВЕЉКУ

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

СНЕЖАНИ
АНОВИЋ

ЈЕЦИ

од СУЗАНЕ и ДРАГИЊЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
ИВАНА ВЕМИЋ
с породицом и
РУЖИЦА МИЛУТИНОВИЋ

(79/267107)

(68/

од станара
од породице
ТРАЈКОВИЋ

у Карађорђевој 2-б

(86/267125)

(82/267114)

20. септембра 2018. године трагично је настрадала наша љубав

СНЕЖАНА АНОВИЋ
22. III 1964 – 20. IX 2018.
Када уместо радости и среће смрт изненади и нестану сва надања
и снови, твој лик и љубав коју си нам несебично пружала водиће
нас даље.
Успомену на тебе са поносом заувек чувају твоји: МИЛОВАН,
БОЈАН и ДАМЈАН

СНЕЖАНА АНОВИЋ
1964–2018.

СНЕЖИ
АНОВИЋ

Последњи поздрав нашој милој

СНЕЖИ
АНОВИЋ
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Породице
МРВАЉЕВИЋ и БИСАК
(67/267048)

(70/267056)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Последњи поздрав нашој драгој

Твоји: тата, ГОГА, ЉИЉА и СТЕФАН
(37/266964)

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

СНЕЖАНИ АНОВИЋ

СНЕЖАНА АНОВИЋ

од стрица БРАНКА МИЈОВИЋА с породицом

Последњи поздрав од колега СКН ПАНЧЕВО

(84/267129)

(100/ф)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 28. септембар 2018.
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25. септембра 2018, стало је срце, у 87. години наше драге и вољене

22. септембра 2018. преминуо је наш вољени

ДРАГИЦЕ ДИЗИЈЕ
1932–2018.
Бићеш увек у нашим срцима и сећањима.
Нека те Бог и анђели чувају.
Сахрана ће бити обављена 27. септембра
2018. у 14 сати, на православном гробљу у
Старчеву.
Ожалошћени: ћерка БИЉАНА,
унука ИВАНА, праунуци МАРКО,
ХЕЛЕНА и СТЕФАН и зет МИЛАН

НЕНАД ЗЛАТАНОВИЋ
1979–2018.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је
наша драга

(97/267150)

Последњи поздрав од мајке МАРИЈЕ, брата СЛАВИШЕ

Последњи поздрав драгој мајци

МАРИЈА ЋИТИЋ

и ћерки МАРИЈЕ и ТЕОДОРЕ

1944–2018.

(40/266976)

преминула 22. септембра 2018. године.
Сахрана је одржана 25. септембра 2018,
на гробљу Лешће, парцела 36-а

Последњи поздрав

(99/и)

ЈЕЛЕНИ БОГУТ

од ћерки ИВАНЕ и САЊЕ с породицама

Напустио нас је наш вољени супруг, отац, деда
и прадеда

Последњи поздрав

(85/267

НЕНАДУ ЗЛАТАНОВИЋУ
1979–2018.
Нема речи да се опише туга. Више те нема међу нама, али живећеш у нашем сећању...

Последњи поздрав нашем драгом

Драгој

Твоји другари из разреда: СНЕКИ, КРИЛЕ, ЈОВАНЧИЋ, ПИКАЦ,
ПОПА, ОРБАН, САМАРЏИЈА, ЦИМИ, БОРА, МУШКИЊА,
МАНЧИЋ, ЛИСАЦ, ЧОЛОВИЋ, САВА, ПЕШЕВСКИ, ДИМЕ,
ПЕТРОВ, МОЈИН, ЖИВАНОВИЋ, БОРКОВИЋ, ДАРКО,
МИЉКОВИЋ, ПАУН, КРЛЕ, НЕГОВАНОВИЋ, ЖИВКОВ и ДЕНЧИЋ

АДАМ БАЛОГ
1941–2018.

ЈЕЛЕНИ БОГУТ

(65/

НЕНАДУ
ЗЛАТАНОВИЋУ
Последњи поздрав драгој мами, баки, свекрви и
ташти

АДАМУ
БАЛОГУ

Последњи поздрав драгом пријатељу, куму

1952–2018.

Преминуо је 20. септембра 2018. Сахрана је
обављена 21. септембра
2018, на војловачком
гробљу.

Породица ПОЉАК

Последњи поздрав од
СЛАВИЦЕ, ИГОРА,
ИВАНА и СЛОБОДАНА

Последњи поздрав од
супруге ЕСТИ

(98/267163)

(29/266941)

(10/26

од сина ЕРВИНА
и снаје ТАЊЕ
(12/266896)

Последњи поздрав

Последњи поздрав вољеној мајци и баки

НЕНАДУ
ЗЛАТАНОВИЋУ

ЈЕЛИЦИ СТАЈИЋ
Син АЛЕКСАНДАР, снаја САЊА,
ћерка АЛЕКСАНДРА, зет ЖЕЉКО
и унуци МАТЕЈА и АНДРЕЈ
(31/266946)

КАЈА и ДРАГАН ВАРДА
и породице ЖИВКОВ
и МАРИНКОВИЋ

АДАМУ
БАЛОГУ
НЕНАД ЗЛАТАНОВИЋ
Верујемо да си отишао на неко лепше, мирније место.
У нашем си срцу, мислима заувек.
ОЉИЦА и ћерка ТЕОДОРА

од ћерке ЈОЛИКЕ, зета
ГАШЕ и унука
САНДРЕ и НЕВЕНЕ

(66/7267047)

(88/2671299

КАТИ НАЂ

(11/266896)

20. XII 1937 – 24. IX 2018.
Последњи поздрав

ЈЕЛИЦИ
СТАЈИЋ

Драгој куми

Последњи поздрав

ЈЕЦИ

АДАМУ
БАЛОГУ

Последњи поздрав

АДАМУ
БАЛОГУ

од брата ПЕРЕ
с породицом

НОРЕ и САШЕ с децом

од прије ИРЕНЕ

од унуке ВИОЛЕТЕ,
зета МАКИЈА
и праунуке МИЛИЦЕ

(30/266946)

(56/267011)

(15/266896)

(13/266896)

последњи поздрав од

Последњи поздрав вољеној мајци

Последњи поздрав
Мајко, бако, хвала ти за
сву љубав што си нам
дала.
Твој син МИША, ћерка
МАРИЈАНА, унуци
ТОМИСЛАВ, ИГОР,
НИКОЛА и БРАНКО
и зет ГОРАН

КАТИ НАЂ
Мама остаћеш вечно
вољена.
Твоја ћерка МАРИЈАНА
(45/266985)

(44/266985)

АДАМУ
БАЛОГУ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

од унуке СНЕЖЕ, зета
МИХАЈЛА и праунука
АЛЕКСЕ
(14/266896)
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Осмех твој ћемо свуда тражити

Последњи поздрав

ДЕБЕЛИ
Зашто,
зашто,
зашто...???
Остало је још много тога недореченог. Увек
ћеш бити у нашим
срцима!!! Волећемо те
увек и заувек.
САЛЕ, ЈАСМИНА
и АНДРЕЈА

СТЈЕПАН ПАВИЋ
1962–2018.

СТЈЕПАНУ ПАВИЋУ

Тешко је живети са раном у души, видети те свуда а нигде те не наћи. С љубављу коју смрт не прекида живећеш
вечно у срцима нашим.

1962–2018.

(105/267179)

С великом љубављу и тугом заувек ћеш живети у нашим
Заувек твоји: супруга ВЕСНА, син МАРИО, унук МАТЕО
и снаја АЛЕКСАНДРА

Спавај
наш

мирно

добри

мислима и сећањима.

Сахрана ће се обавити у четвртак 27. септембра, у 15 сати, на Новом гробљу.

Брат ЉУБА, снаја ЉИЉА, МАЈА и МИМА

(93/267135)

(94/267136)

СТЈЕПАНЕ
Последњи поздрав нашем пријатељу

Последњи поздрав

Твоје одељење IV-5 из
Гимназије
(104/267178)

ПАНЧЕВАЦ

СТЈЕПАН ПАВИЋ
Био си нам велики пријатељ. Хвала ти на томе.
ЈОЦА, КОСТА, ЦВЕЈА и САЛЕ

СТЈЕПАНУ ПАВИЋУ

ВЛАДИМИРУ
СТАНОЈЕВИЋУ

(106/267189)

телефон:
013/301-150

од породице РИСТИЋ
Последњи поздрав нашем драгом тати, деки и
тасту

У нашим срцима ћемо чувати успомену на твој
драги лик и племенитост.

1955–2018.

(103/267177)

Ни све сузе света, ни све речи утехе, не
могу да ублаже бол који осећам.
Много је лепих успомена да те вечно памтим и да те никад не заборавим.
С љубављу и болом твоја мама ВЕЛИНКА

ЂОРЂЕ
ДЕМИЈАНЕНКО

(101/267177)

Последњи поздрав мом брату

ЂОРЂЕ ДЕМИЈАНЕНКО
1. VI 1940 – 23. IX 2018.
Последњи поздрав нашем драгом супругу, оцу и
деди. Цео живот си био борац, али са задњом
битком ниси могао да се избориш.
Вечно захвални за све твоји: супруга ЉИЉАНА,
син ЗОРАН, снаја МИЛКА и унуци КАТАРИНА
и НИКОЛА

Хвала ти што си ми био
отац.

СЛАВКУ ЖАРКОВУ
1939–2018.
Хвала ти за све дивне дане које смо провели заједно.
С љубављу: ћерка ЈАСМИНА, унуке ОЉА
и ИВАНА, унук МИХАЈЛО и зет СЛАВКО

ЗОРАН

(48/266994)

(92/267131)

Последњи поздрав вољеном стрицу

(90/267139)

ВЛАДИМИРУ СТАНОЈЕВИЋУ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

1955–2018.

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

Ожалошћени брат ВОЈА са синовима
НИКОЛОМ и ИЛИЈОМ
(102/267175)

СЛАВКУ ЖАРКОВУ
Последњи поздрав Емином тати

Последњи поздрав колеги

ЂОРЂЕ ДЕМИЈАНЕНКО
Заувек захвални за све што си нас научио и на свом
времену које смо провели са тобом.
Воле те твоји унуци КАТАРИНА и НИКОЛА

од ТОМЕ с породицом
(74/267069)

(91/267131)

Последњи поздрав драгом деки

ВЛАДИМИРУ
СТАНОЈЕВИЋУ

22. септембра 2018. преминуо је наш драги супруг и отац

Последњи поздрав комшији

ЂОРЂУ
ДАМЈАНЕНКУ
наставник

Њено II-3

од пензионера ОШ
„Браца Петров”

(57/267020)

(107/267195)

СЛАВКО ЖАРКОВ

СЛАВКУ ЖАРКОВУ
од његове унуке ОЉЕ и зета ВЛАДЕ
(49/2669949

1939–2018.
Ожалошћени: супруга РУЖИЦА, син ЗЛАТОМИР
и ћерка ЈАСМИНА

Породица ШТРБАН

(50/266994)

(77/267093)

СЛАВКУ
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Вољеној супрузи
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23. септембра 2018. године преминуо је
наш драги

25. септембра стало је срце нашег драгог
и вољеног

МИРКА ЈУРЈЕВИЋА

ИЛОНИ КОЧИЋ

ИЛИЈА ЈОВАНОВ

1949–2018.

1944–2018.

1927–2018.

Бићеш увек у нашим срцима. Нека те анђели чувају.

Ожалошћени: син ЂУРИЦА, снаја АНА,
унуци ЈАСНА, КСЕНИЈА, ОЛГА,
ДИМИТРИЈЕ, унук РАСТКО с породицом
и унука ЈЕЛЕНА с породицом

С љубављу супруга ДРАГИЦА, ћерке
ГОРДАНА и ЉИЉАНА, унуци ГОРАН
и САША, зетови ЖЕЉКО и ЗОРАН, сестра
РАНКА с породицом и остала родбина

(83/267119)

(96/267147)

последњи поздрав од супруга СТОЈАНА
(3/266811)

Мила наша

Последњи поздрав

24. септембра 2018, у
74. години, преминуо је
наш драги

СОЊА ВЕЉКОВИЋ

ИЛОНА КОЧИЋ
1944–2018.

Последњи поздрав вољеној Соњи од ћерке АЛЕКСАНДРЕ, сина
АЛЕКСАНДРА, снаје БИЉАНЕ, унука МИХАЈЛА и унуке ИВЕ

Последњи поздрав од ћерке ВЕРИЦЕ,
зета ДРАГАНА и унуке МАРИЈЕ ПАНТЕЛИЋ

Заувек у нашим срцима.

ТОМИСЛАВ
ЈОВИЋ

СОЊИ

од МОМИРА

(5/266891)
(18/266902)

(19/266909)

Ожалошћени: супруга
ДРАГАНА, син МИЛЕН,
ћерка МИЛЕНА, снаја
БИЉАНА, зет ЈОЦА
и унуци АЛЕКСАНДРА,
АЛЕКСА, ВЛАДИМИР
и НИКОЛА
(1/266879)

После кратке болести
преминуо је наш

Мила наша

МИОМИР
МАКСИМОВИЋ

ИЛОНА КОЧИЋ
1944–2018.

Последњи поздрав од сина САШЕ,
снаје НАДИЦЕ и унука ДЕЈАНА и ДАНИЈЕЛА
(4/266811)

11. I 1935 – 19. IX 2018.
Ожалошћена ћерка
БРАНКА, зет ДРАГАН,
унуке ТИЈАНА
и ЖЕЉАНА и синовица
ГОЦА с породицом
(95/267140)

28. септембра 2018. навршило се осам година
откако није са нама вољени супруг и тата

ДУШКО
САВУЛОВ
1946–2010.
Живећеш вечно у нашим срцима.
Супруга БОЖАНА
и ћерка ВЕСНА
с породицом

Опростили смо се од наше
најстарије комшинице

С поштовањем и великом захвалношћу опраштамо се
од наше

РУЖЕ
ВУЈАНОВИЋ

КАТИЦЕ НАЂ
1937–2018.
ГОГА и БОБА РАЛЕВИЋ

Станари у Дунавској 3

(73/267068)

(34/266956)

ПАНЧЕВАЦ

Драгом брату

29. септембра 2018. одржаћемо шестомесечни
помен нашем драгом

телефон:
013/301-150

(108/267207)

Прошло је шест месеци
откако није с нама наш
вољени

ЂУРАЂЕВИЋ

ПОПУСТ

СЛОБОДАНУ
МИКИЋУ

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

2. октобра 2018. године
навршава се девет година од смрти нашег драгог

У среду, 3. октобра
2018. навршиће се четрдесет дана од смрти нашег

ТРАЈЧЕ

ДРАГАНА

СЛАВОЉУБ

1973–1997.
1950–2014.
Време, оно и даље иде.
АНГЕЛИНА, ГОРДАНА и ЈЕЛЕНА

С љубављу и поштовањем чувамо успомене
на тебе.
Сестра СЛОБОДАНКА
с децом НЕБОЈШОМ
и НАТАШОМ

ЖИВОРАДУ
СРЕЋКОВИЋУ
Твоји најмилији

(52/266994)

(42/266980)

(46/266987)

СИМЈАНОВСКИ
СЕЋАЊЕ

Успомену на њега чувају
синови МИРОСЛАВ и
БЛАГОЈЕ с породицама

Године пролазе, сећања
остају

Година дана, мила моја

(72/267056)

СЕЋАЊЕ

АНДРЕЈЕ
ПАВЛОВИЋА
1934–2009.

ТОМИСЛАВА
ТОМИЋА
1947–2018.

Волели смо те, волимо
те и волећемо те док постојимо.

Помен ће се давати у
Житорађи. Увек ћемо те
се сећати.

28. IX 2013 – 28. IX 2018.
Почивај у миру.
Супруга РУЖИЦА

Супруга СПАСА, ћерка
ЕМИЛИЈА, унука
СИМОНА и зет ГОРАН

Твоји: син САША
и ћерка ДАНИЈЕЛА
с породицама

(47/266993)

(41/266978)

(78/267095)

ПЕТАР ЛЕПЕДАТ

СОЊА
ПЕТКОВСКИ
рођ. Глигоровски
1972–2003.
Петнаест година ниси
са нама мила кћери.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Мајка ЉУБИНКА, отац
ИЛИЈА, брат
МИРОСЛАВ и син СРЂАН
(51/267001)

СВЕТОЗАР
АНОВИЋ
29. IX 2002 – 29. IX 2018.
Успомене чувају син
МИЛОВАН и унуци
БОКИ и ДАЧА
(71/267056)

ДРАГАН
ТОМАШЕВИЋ
24. IX 2006.
Дунав нам те је узео,
али не из наших срца и
сећања

ДУКИ
Не, не верујем!
Како ми недостајеш..

Сестра и зет са децом

Твоја ИЧКА

(38/266971)

(76/267083)
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Прошло је четрдесет дана откако није с нама мој тата и Микин дека

3. октобра 2018. навршава се двадесет година откада није с нама

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВИЋ

ЈАЊА

СЛОБОДАН МИКИЋ
Четрдесетодневни помен одржаћемо у понедељак, 1. октобра
2018, у 12 сати, на гробљу Котеж.

МИЛИВОЈ
ВИШЊИЧКИ

МИЛАНКО

1939–2007.
1935–2013.
Време пролази, остаје сећање испуњено тугом, љубављу и поштовањем.
Ваша ћерка АНА

1940–1998.
Чувамо те од заборава.
Твоји: супруга РАДА,
син ИВИЦА и кћерка
БЕБА с породицама
(35/266960)

(17/266757)

Позивамо родбину и пријатеље да тада буду са нама.
СВЕТЛАНА и МИЛАНА
(24/266914)

У суботу, 29. септембра 2018, у 11 сати, на Старом гробљу, даћемо годишњи помен нашем драгом

ЖУТИЋ

ПОМЕН

ДРАГАНУ СТАНКОВИЋУ

eк. БРАНКО

СОФИЈА

финансијски
инспектор СДК-а
2001–2018.

1997–2018.

Твоји најмилији: РАДИЦА, НАЂА, ТИНА,
ТЕА и ДАРИО

ДЕЈАН и МАЈА

(58/267024)

(8/266890)

МИОДРАГ КОСТИЋ

Прошло је шест месеци без наше драге

26. септембра навршавају се четири године без
нашег драгог

Четрдесетодневни помен драгом нам покојнику одржаће се 1. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу.
Породица КОСТИЋ
(33/260593)

2. октобра 2018, у 10.30, даваћемо четрдесетодневни помен, на Православном гробљу

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ће се четрдесетодневни парастос обавити 28. септембра на Православном
гробљу у Омољици, нашем

МИРЈАНЕ ВУЧКОВИЋ

БОГДАНА ПЕТРОВИЋА

Боли сваки дан без ње и свака мисао на будуће
дане у којима нема ње. Боли и туга и неисплакане сузе које прате успомену на њу.
Помен је 29. септембра 2018, у 12 сати.
Твоји ЗОРАНА и ВЛАДА

С љубављу и тугом чувамо га од заборава.
Његови: ЗОРИЦА, БРАНИСЛАВА, ДРАШКО,
СРЂАН, АЛЕКСАНДРА, СОФИЈА, МИРОСЛАВ
и МИЛОШ

(26/266926)

(32/

Прошло је девет година откако ниси с нама

4. октобра навршавају се три године од смрти нашег
драгог

МИЛАНИ БАРАЛИЋ
Како да живимо без тебе, Господе помози нам.
Породица и сви који су те волели
(75/267081)

СТАНИМИР ЛЕМАЈИЋ

ЈОСИПУ
ЛУКИЋУ

ДУШАНА МИШКОВИЋА

1937–2009.
Недостајеш нам.
Твоја породица

2015–2018.
Много нам недостајеш.
Твоја породица

(89/267130)

(43/266982)

1947–2018.
У нашим срцима, у нашим мислима, увек и заувек

ГУТЕША

Супруга ЦИЦА, син
МИЛОРАД и кћерка
РАДА с породицама

4. октобра 2018. године навршава се пет година од
смрти наше

(81/267113)

МИЛАН КОРБА
29. VIII 2018 – 7. X 2018.
7. oктобра 2018. године даваће се четрдесетодневни
помен нашем оцу.
Ожалошћени: син БРАНИСЛАВ и ћерка ЉИЉАНА
с породицама

30. септембра навршава
се годину дана откако
није с нама

ИЛИЈА

МИЛКЕ АРБУТИНЕ

КАТИЦА

1923–1999.

1930–2015.
Њихова деца, велика и мала

рођ. Матић
Сећања на тебе трају и трајаће.

Породица ПЕРОВИЋ

(62/267030)

(63/267036)

30. септембра навршава се годину дана откако није са
нама

СЕЋАЊЕ

(60/267025)

Сећање на наше драге

БЕЉИН

МИЛИШИЋ

ДУШАН
МИХАЈЛОВИЋ
ДУШАН МИХАЈЛОВИЋ
Успомену на њега чувају ћерка ВЕРА с породицом
(53/267002)

Неутешна
супруга ЉУБА
(54/267002)

МИЛОРАД

СУЗАНА

2001–2018.
Нисмо вас заборавили.

2009–2018.

СТАНА

ГОЈКО

Син ЗОРАН и ДУШИЦА

1921–2015.
1914–1998.
Чуваћемо успомену на њих док смо живи.
Породица

(61/267029)

(39/266913)

Петак, 28. септембар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Прошло је четрдесет дана откако није с
нама

Трогодишњи помен

Сећање на драге родитеље, деку и баку

ДРАГАН ГАЧИЋ

ЖИВОРАД ТОПАЛОВИЋ

СИМИЋ

1965–2015.
Живећеш вечно у нашим срцима, а твоја
доброта ће нас увек, увек грејати.

Био је наш стуб сигурности и подршке, пример упорности, стабилности и успеха.
Заувек ће живети у нашим мислима и срцу. Вечна му
слава и хвала.

Супруга ТАЊА и син САВА

Твоји најмилији
(80/267111)

ЖИВКО

ДУШАНКА

2. X 1979 – 2018.

14. IV 2009 – 2018.

25. септембра навршило се двадесет година откако није с нама наш

(2/ф)

МИЛЕВА

У четвртак, 27. септембра 2018. навршава се девет година откако
није са нама наш вољени Рођа

ЧЕДА

16. XI 1972 – 2018.
8. II 1979 – 2018.
Живе у сећањима оних који не могу и неће никада
да их забораве.
Кћерка и унука ЈЕЛА с породицом

САВА ПАНЧЕВАЧКИ

(55/267067)

Увек ћеш остати у нашим успоменама и срцима.
Супруга САВКА, син СЛАВОЉУБ
и унуци МЛАДЕН, ВЛАДИСЛАВ и АНЂЕЛА

30. септембра навршавају се две године од смрти нашег вољеног

(20/266909)

МИЛОШ БЕГОВИЋ
У нашим си срцима, причи, сећању.
Породица

У четвртак, 27. септембра навршиће се четрдесет дана од смрти

БРАНКА ЈОВАНОВИЋА

(21/266953)

1954–2016.
У уторак, 2. октобра, у 11 сати, на Католичком
гробљу обележавамо четрдесетодневни помен
нашој стрини и баби

Остаћеш заувек у нашим срцима.

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији

Тога дана у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо
помен.
Твоји најмилији

МИТА КОСАРА

МАРИЈИ СКРОБАН
рођ. Сфера
Стрина, сећања на тебе неће избледети, била си
уз нас и ми уз тебе.
Почивај у миру са твојим Пајом.
Породица ПЕРОВИЋ
(59/267025)

(64/267040)

МИЛИЦЕ МАКСИМОВИЋ

Прошло је осамнаест
година откако није с нама наша драга

(7/266899)

2010–2018.
Памтићемо те по доброти и чувати од заборава.
Заувек ожалошћени:
супруга МАРГИТА, син
ТИБОР, снаја АНИЦА
и унуке НАТАЛИЈА
и КАТАРИНА

СЛОБОДАН
ШАЈИН БОЋА

(69/267053)

У суботу, 29. септембра 2018, у 10.30, дајемо четрдесетодневни парастос нашем

У среду, 3. октобра 2018
навршава се четрдесет
дана откада са нама није наша

СПИРИ ЈОВАНОВИЋУ
Твоји најмилији: ћерка ЉИЉАНА, зет ДЕЈАН и унуке
САЊА, МАРИНА, МАЈА и СИМОНИДА
(22/266915)

ДРАГИЦА
МАТИЈАШЕВИЋ

СПИРИ ЈОВАНОВИЋУ

Тога дана одржаће се
помен, у 11 сати, на гробљу Котеж. Тужни дани
пролазе, љубав и сећања не бледе, много нам
недостајеш.

(23/266917)

БЛАГОЈА
СТАМЕНКОВСКИ
2010–2018.
Тешко је живети с патњом у души, видети те
свуда, а нигде те не наћи. Недостајеш...
Твоји: супруга НАДА,
ћерке ВЕРИЦА
и ЉИЉА и унуци
ВЛАДАН и ДАЛИБОР

НИКОЛА
ТОДОРОВ
ШИШКОВ
1. октобра навршава се
двадесет шест година
откако ниси са нама.
Само сећања на тебе
остају заувек.
Супруга са децом

Успомену на њу чувају
њени најмилији

Док је нас бићеш у нашим срцима, причама и
сећању.
Твоја БРАНКА
с најмилијима

(25/266922)

(36/260962)

СЕЋАЊЕ

Душо наша!

(28/266934)

(27/266923)

У суботу, 29. септембра 2018, у 10.30, дајемо четрдесетодневни парастос нашем оцу

5. V 1926 – 23. VIII 2018.
Твоји најмилији: син СЛОБОДАН, снаја ИВАНА
и унука ВУКИЦА

4. X 2014 – 4. X 2018.

МАГДАЛЕНА
ПЕШИЋ

У суботу, 29. септембра даваћемо једногодишњи помен нашем

ЈЕГДОМИР
ДРЧЕЛИЋ
ЈЕШО

РАДОМИР
ГЛУМАЦ

Твоја породица

Успомену на њега чувају његови најмилији.
Породица МИТИЋ

27. IX 1981 – 27. IX 2018.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

Три тужне године...
увек у нашим срцима.
ИРЕНА, ИВИЦА
са МАЈОМ, ЗЛАТКО
са ЈАДРАНКОМ
и РАТКО

(87/4783)

(9/266891)

(16/266897)

(6/266887)

ДРАГАНУ МИТИЋУ
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ
Добили ћерку
16. августа: Александру – Драгана Штикавац и Александар Новаков; 20. августа: Сару
– Данијела Јон; 23. августа: Сташу – Милена Матовић; 25. августа: Тамару – Есма Асанов; 27. августа: Каролину – Вукосава Ђукић и Перица Ердељан; 1. септембра: Анђелију
– Елизабета Станчуљ и Рама Новаков, 8. септембра: Машу – Марина Недељков и Новица Алић; 12. септембра: Дуњу – Александра и Саша Манчић, Елу – Мелани и Даниел Кукучка; 13. септембра: Софију – Јелена и Игор Комароми, Лару – Светлана и Марко Илић;
14. септембра: Александру – Наташа и Тибериу Оморјан, Уну – Тамара Пешовски и Дејан Ђукановић; 16. септембра: Ленку – Марија и Гојко Лојаница; 17. септембра: Ирину
– Ивана и Марин Лацку; 18. септембра: Милу – Слађана и Дејан Павловић.
18. августа: Матеја – Маријана Ковач и Јанош Либер; 4. септембра: Страхињу –
Зорана Михајлов и Стјепан Стојановић; 9. септембра: Младена – Драгана Савков
и Дејан Дракулић; 10. септембра: Јасмина – Марија Тоневски; 12. септембра: Јована – Јелена Ган Јон и Драган Јон, Ивана – Ирена Чех и Јанко Стреховски; 13. септембра: Николу – Анита и Ненад Стругар, Алексу – Бојана и Ненад Шкоро, Михаила – Милица Ускоковић и Иван Ковачевић, Вукашина – Слађана Вулетић и Бојан
Стаменковић; 14. септембра: Луку – Марија и Никола Борак, Луку – Маја Радојчин и Александар Попов, Александра – Марина и Бранислав Ћосић, Марка – Марија Станишић и Влада Младеновски; 15. септембра: Рељу – Јована и Саша Мутавџић; 18. септембра: Александра – Соња Спасовски и Дејан Милин.

КОКТЕЛ

УКРШТЕНИЦА

1
2
3
4
5

3

4

5

6

7

8

Ипак, мало успорите. То што неке
ствари пожурујете, не значи да ће се
оне и реализовати. Све у своје време. Помало сте романтични, сетни,
спремни да полетите на крилима
љубави, без обзира на то да ли сте
у вези или сте слободни. Уживајте.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Понекад стварно знате да будете
незасити. Трошите и оно што немате, а предстоје вам непланирани издаци. Не знате тачно ни шта
ни где, али ни с ким бисте били.
Останите код куће и пробајте да
средите мисли. Заузети проводе
лепе тренутке с партнером.

Изненадни новчани добици ће
само поправити ваше расположење. Приуштите себи оно што желите, макар то била нека крупна скупа ствар. Уморни сте од пословних
обавеза и осећате да вам је потребна пауза. Позовите пријатеље,
направите журку, скитајте...

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ове недеље ћете се бавити про-

Чини вам се да се не померате

шлошћу и наћи ћете снаге да то
напокон стварно остане прошлост.
Поново ће бити актуелна сарадња
са старим партнерима. Будите
флексибилни и склопићете више
него добар посао. Уносите више
витамина и једите редовније.

с једног места, али све иде по
плану. Мање причајте, нису сви
људи искрени. Кријте своје идеје, да се други не окористе. Није
баш најбоље време за рашчишћавање љубавних заврзлама.
Пустите, решиће се само.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)
Трудите се да покажете свима и
себи да можете решити све постављене задатке. Пазите шта потписујете, ваши сарадници су неискрени. Непланирани трошкови. Осећате велику нежност према особи која вам је близак пријатељ. Пробајте, волите, неће вас то убити.

2

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Хвата вас празнична еуфорија, а
ту су и напетост у вези с партнером и појава нове особе у вашем
животу. Мањи неспоразуми с колегама решаваће се у ходу. Поведите мало више рачуна о својим
жељама и о свом здрављу.

Напета недеља на пословном
плану. Колико год да сте у праву,
не реагујте исхитрено у разговору са сарадницима, јер ћете наићи на тихи бојкот. Избегавајте
авантуре и започињање нових
веза. Ако сте заузети, посветите
се потпуно партнеру.

СУДОКУ

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

1

Пуни сте идеја и радног елана.

(23. 8 – 22. 9)

ВОДОРАВНО: 1. фино понашање, учтивост (фр.), 2. европска острвска
држава – београдски музички поп састав, 3. ниједна особа – лична заменица, 4. име и презиме некадашњег главног и одговорног уредника „Панчевца”, 5. узвик нестрпљења (ама) – име књижевника Драинца, 6. скупови птица – име француске глумице Жирардо, 7. књижевни и филозофски правац с краја 19. века.
УСПРАВНО: 1. једно од имена египатског државника Насера – староиндијски еп, 2. група од 14 хемијских елемената – тетоважа, 3. симбол
телура – корпа, котарица – симбол радијума, 4. мантија свештеника –
узори, замисли, 5. име и презиме наше глумице („Истине и лажи”) –
војник у Турској царевини.

6

(23. 10 – 21. 11)

Девица

TO
БИЋ(E)
JE СAН
ФАНОВА

9

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

с партнером, само не одржавајте
ватру без пламена. Искрснуће
много обавеза, путовања и нових
послова, али и планова које ћете
морати да одложите. Напетост
попушта крајем седмице у веселом друштву.

НАША
ГЛУМИЦА

Окренути сте себи и својим
плановима. Поставили сте себи
високе циљеве и храбро идете ка
њима. Опустите се у кругу породице, с партнером, пријатељима.
Дајте себи слободу да будете све
што пожелите. Могућа прехлада
неће вас спречити да уживате.

Бик

Поправите или завршите однос

АНАГРАМ

ВОДОРАВНО: 1. индијска конопља, 2. река у Србији, 3. Шекспиров
јунак (краљ), 4. држава у Азији, 5. симбол јода – наг, 6. покретне степенице, 7. учинити дубљим, 8. муслиманско мушко име – име глумца и певача Монтана – ознака за Немачку, 9. симбол дидима – у четири ока, 10. упијач мириса, 11. име немачког фудбалера Хенеса –
дивљи першун – ауто-ознака Ниша, 12. врста мача – надимак Ернеста
Геваре, 13. убеђивати, 14. хигијеничар.
УСПРАВНО: 1. археолошки локалитет на Пелопонезу (позориште!),
2. наше женско име, 3. скуп страних дипломата – НБА кошаркаш
(Скоти), 4. град у Мађарској – језеро у Северној Америци, 5. симбол
лутецијума – роман Лајоша Зилахија, 6. име и презиме оперске певачице пореклом из Војловице (на слици) – ауто-ознака Ваљева, 7.
утицање, увирање – град у Црној Гори – драж, 8. румунски музички
инструмент – валута неке земље, 9. симбол актинијума – путање којима лете авиони – инфрацрвени (скр.).

(23. 9 – 22. 10)

Страствени сте, импулсивни,
имате потребу да угодите себи. Све
што сте одлагали, био то пут или
непријатан разговор, мораћете да
обавите. Чувајте своје ствари, не
улазите у конфликте са сарадницима. Могуће су јутарње главобоље и
мањи стомачни проблеми.

УМРЛИ
11. септембра: Стојанка Радека (1945); 12. септембра: Мирко Хржина (1933), Нада
Карбунар (1927); 14. септембра: Савета Пуркар (1929), Радмила Момчиловић
(1944); 15. септембра: Милева Чечарић (1933), Милош Марковић (1936), Душан Павловић (1947), Михал Колај, Станиша Јосимов (1983); 16. септембра: Љубен Деспинић (1956), Коста Јосимов; 17. септембра: Ева Ђембер (1928), Зорица Живанов
(1957), Душица Димитријевски (1939), Стојан Вацић (1928); 18. септембра: Милена
Калаба (1935), Бранко Устић (1957), Марија Чортан (1932); 19. септембра: Васа Царан (1955); 20. септембра: Соња Вељковић (1959), Адам Балог (1941), Јелица Стајић (1950), Слободанка Драмићанин (1945); 21. септембра: Ђуро Вењарски (1954).

Вага

(21. 3 – 20. 4)
успорили сте, па вам поједине
ствари измичу контроли. Чувајте
документа, пажљиво возите. Немојте одмах одустајати. Посветите се партнеру, направите неку
малу лудост. Слободни, не улећите пребрзо у нову везу.

ВЕНЧАНИ
15. септембра: Јасмина Раданов и Владимир Чикара, Анђелија Рогић и Милан
Илић, Александра Кундаковић и Ђурађ Радојичић, Николета Вуковић и Драгослав
Лазић, Александра Цветковић и Огњен Рашковић; 16. септембра: Александра Вулановић и Ђуро Дабић, Невена Милеуснић и Никола Срданов; 20. септембра: Јелена Крчадинац и Зоран Штулић, Драгана Кекић и Миодраг Субић, Ивана Казаков
и Давид Панић; 21. септембра: Биљана Ивановски и Марко Момиров; 22. септембра: Весна Милановић и Ђорђе Лазаревић, Слађана Ђорђевић и Бранимир Ерор,
Драгана Дејановић и Никола Љеваја, Даниела Бејкман и Горан Кирбус, Бојана
Дробњак и Жељко Гајан, Марија Веселић и Урош Митровић.

Ован
Некако сте упали у колотечину,

Добили сина
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ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОД НАСТАНКА 51. МЕХАНИЗОВАНЕ БРИГАДЕ

ОЧУВАЊЕ ЈЕДНЕ СВЕТЛЕ ТРАДИЦИЈЕ
Удружење које окупља некадашње припаднике 51. механизо ва не бри га де, фор ми ра не
1968. у Панчеву, приредило је
велику прославу поводом педесетогодишњице од настанка
у четвртак, 20. септембра, у Дому војске.
Реч је о формацији која је
двадесет девет година функционисала, плодно сарађивала с
народом и његовим представницима и тако, на најбољи начин, чувала традиције Народноослободилачке борбе 12. војвођанске бригаде партизанске
војске.
За време свог постојања 51. механизована бригада двапут је
била најбоља у ЈНА, и то 1978.
и 1988. године, више пута је
била без премца у Првој армији и новосадском и крагујевачком корпусу, а 1975. године
добила је Октобарску награду
Панчева.
Њен први командант био је
пуковник Миле Узелац, а можда најпознатији Енес Тасо,

„Молитва”

који је, заједно с другим припадницима те бригаде, за време ратних вихора у Хрватској
деведесетих година прошлог
века показао на делу шта значе војничка храброст, посвећеност и част. Ова јединица изнедрила је четири генерала, од
којих је најпознатији Живота
Панић, некадашњи начелник
Генералштаба.
На основу одлуке државног
и војног врха 1997. године бригада је угашена, а последњи и
уједно први командант 51. моторизоване бригаде, која је наставила те светле тековине, био
је Зо ран Кан дић, ак ту ел ни
председник Удружења за неговање традиција 51. механизоване бригаде.
– Припадници ове бригаде
били су ентузијасти и заљубљеници у свој посао и са истим
жаром су 2002. године форми-

рали поменуто удружење. За
то време успешно радимо, сарађујемо са свим релевантним
структурама и обележавамо све
важније ратове из наше историје. Надамо се да ће то наставити и поколења која долазе –
истакао је Кандић.

Заслугом те организације покренута је иницијатива, за коју
је добијена сагласност с надлежних места у Министарству
одбране и Града Панчева, да
се покрај Дома војске постави скулптура „Молитва”, рад
панчевачког уметника Нико-

Пола века „Марка Кулића”

Страну припремио

Јордан
Филиповић

уведемо у материју. Но докле
год је овакво стање, радо ћемо
и свесрдно подржавати све оне
који код нас желе да одржавају
своје манифестације, попут „Екорегате”, „Дана Дунава”, пливања за часни крст... – истакао је
Вукадиновић.
Потом је представљена књига „Тамиш и Потамишје”, својеврсна енциклопедија којa са
бави прелепом банатском реком и њеним окружењем, детаљно описујући околна места,
као и тамошње знамените личности, попут Оље Ивањицки,
иначе рођене у Руској болници у Панчеву. На преко двеста
страна, уз педесетак аутентичних фотографија, обрађени су
и флора и фауна, а нарочито
риболов, што је био и један од
разлога због којих је дело промовисано баш поводом овог великог јубилеја.
Поред тога, под сводовима
зграде „Марка Кулића” Градска библиотека Панчево приказала је део онога што поседује на тему риболова и наутике. Та установа, према речима
њеног запосленог Горана Тра-

ним чла но ви ма и го сти ма,
председник Зоран Кандић одржао садржајан говор. Подељене су и захвалнице свим пријатељима бригаде.
Усле дио је кул тур но-умет нич ки про грам, у окви ру ко јег су на сту пи ли гу слар Ми ла дин Кар ли чић, глу мац
Ми ро слав Жу жић и број ни

ћена униформама и одликовањима војних лица из пука којем припада и бригада, а друга
– радовима ткачке радионице
Катарине Мандић.
Након тога је уприличена
свечана седница удружења, која је почела српском химном
„Боже правде”, да би, пред број-

ансамбли КУД-а „Станко Пау но вић”.
Напослетку су припадници
Удружења и њихови гости наставили дружење и једни другима пожелели да се у истом
саставу и расположењу виде
поново догодине, када ће 51.
бригада славити 51. рођендан.

Сви команданти

ЈУБИЛЕЈ ПАНЧЕВАЧКОГ УДРУЖЕЊА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА
Удружење спортских риболоваца „Херој Марко Кулић” приредило је садржајно дружење
у суботу, 22. септембра, поводом изузетно вредног јубилеја
– педесетогодишњице постојања. Иако је сам рођендан те
организације тек за неколико
месеци (15. децембра), њено
руководство одлучило је да чланове и пријатеље окупи у ово,
топлије доба године.
Том згодом приређена је свечана седница, када је Бранко
Ву ка ди но вић, пред сед ник
удружења, подсетио да су га
1968. године основали удружење „Шаран” и Синдикат железнице.
– Некако опстајемо већ пуних пола века, иако је некада
било дупло више чланова од
садашњих око двеста, па нам
је једна од ставки у статуту да
подмладимо друштво. Имали
смо и простор у власништву,
из којег смо привремено исељени у садашњи, додуше веома атрактиван објекат, а већ
извесно време га закупљујемо
од ЈКП-а „Хигијена”. Жеља нам
је да га одржимо у беспрекорно функционалном стању и мислим да у томе успевамо, нарочито ако се зна да је, када
смо у њега ушли, био сметлиште и јавни ве-це. С тим у вези, имамо уговор с Дирекцијом да нам се изгради нов објекат, што се из нама нејасног
разлога није догодило, па смо
у некој врсти небраног грожђа.
Спремни смо за све врсте договора, али се с друге стране
врло брзо смењују титулари, па
не успевамо ни честито да их

ле Рикановића. То дело симболизује нашу прошлост, ратове и страдања, с поруком
да треба да тежимо миру, слободи, култури...
Испред ње је у четвртак, 20.
септембра, почела свечаност у
оквиру обележавања великог
јубилеја. Потом су отворене две
изложбе – једна је била посве-

иловића, као поклон за годишњицу, члановима удружења
даваће попуст на чланарину до
краја године. На спрату, у простору где су кабине, на десет
паноа могла се видети изложба грађе из Историјског ар-

графије самог Марка Кулића,
истинског хероја из Другог светског рата, преко информација
о поплави из 1988, до докумената о формирању еснафа рибара из 1802. године.
За то време чланови удружења – Јова, Здравко, Трба,
Зенг и други, под будним оком
председника организационог
одбора прославе Светомира Недељкова, припремали су рибљу
чорбу и пржили рибу, што су,
потом, у сласт појели заједно с
бројним гостима.
Посебан печат свему дала су
деца из организације особа са
интелектуалним потешкоћама
„На пола пута”, која су помагала у кувању, а могла су да
науче и како се вози чамац, да
присуствују школи пецања, као
и мини-такмичењу у спортском
риболову. Они су се, с друге
стране, према речима млађаног Немање Јовића, представили уникатним ручним радовима у техници декупаж, као

Председник удружења Зоран Кандић

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.

Бркица
Ова црна женкица, слична теријеру,
остављена је непокретна у гајби испред
градског прихватилишта. Није могла да
стане на задње ноге, али је била веома
живахна и није се предавала. Лечена је
и излечена, тако да сада трчкара и прилази свакоме.
Куца је микрочипована, вакцинисана, стерилисана и спремна за удомљавање, па у градском прихватилишту нестрпљиво чека неког
одговорнијег власника, који је неће као смеће избацити на
улицу.
Контакт-телефон: 352-148.

Вижлица
Изузетно дружељубива женка која
подсећа на мађарску вижлу пронађена је недавно у центру града.
С обзиром на то да јој је реп исечен, претпоставља се да је донедавно имала власника, којег је немогуће пронаћи, јер ова куца није
обележена микрочипом.
Ако је неко препозна или жели
да је удоми, може да контактира с градским прихватилиштем.
Пас ће бити стерилисан и микрочипован, а све друге информације могу се добити на телефон 352-148.

хива, у име којег је Марјан Дакић навео да је реч о широком
дијапазону података – од био-

и накитом, а специјално за ову
прилику направили су сатове
и послужавнике с риболовачким мотивима.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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КРЕЋУ И „ЛАВИЦЕ” И БОРАЦ
Поред тога што имају могућност да прате утакмице
Светског првенства и у мушкој и у женској конкуренцији, љубитељи одбојке у
нашој земљи од наредног
викенда моћи ће да присуствују и мечевима домаћих
шампионата.
Одбојкашице Динама крећу у нову трку за бодове у
Суперлиги, али с још млађим тимом него што су имале прошле године. Под вођством тренера Николе Јерковића, популарне „лавице”
вредно раде још од 6. августа, али већ сада је јасно да
ће имати много проблема
да очувају суперлигашки статус.
– Иако смо имали сјајне
припреме и паклено радили, извесно је да смо ми, уз
Клек, главни кандидати за
испадање из лиге. Један тим
ће директно у нижи ранг, а
други ће у бараж. Имамо
врло млад и неискусан тим,
јер смо остали без Саре Павловић, Јане Ћук, Даше Михаиловић..., а дошла нам је
само млада Марина Ранисављевић. На Звездином тур-

ниру у Београду смо изгуби ли од до ма ћег ти ма и
Спартака, а освојили смо
турнире Радничког и Смедерева, где смо одмерили
снагу са екипама из нижег
ранга. Значи, јачи смо од
прволигаша, а слаби смо за
суперлигаше. Предстоји нам
тежак посао – рекао је тренер ЖОК-а Динамо Никола
Јерковић.
Популарне „лавице” у суботу, 29. септембра, у Хали
спортова на Стрелишту дочекују фаворизовани Тент
из Обреновца.
У години када прославља
велики јубилеј – 40 година
постојања, Одбојкашки клуб
Борац из Старчева водиће
жестоке окршаје у друштву
прволигаша.
Оно што је за навијаче
овог клуба најважније, јесте
податак да је „костур” екипе од прошле сезоне остао
на окупу и да ће Борац поново играти запажену улогу
у шампионату.
Момци које предводи тренер Душан Јовић у првом
колу Прве лиге гостују у Футогу.

АКТИВНОСТИ АК-а ДИНАМО

АЛЕКСА У ГЛАВНОЈ УЛОЗИ

У Сремској Митровици је
прошлог викенда одржано
финале Купа Србије у атлетици за пионире, на коме су
чланови Динама имали много успеха и освојили четири
трофеја.
Највише се истакао Алекса
Живанов, који је тријумфовао у бацању копља, а заслужио је и бронзу у бацању диска, док је у бацању кугле био
четврти. Поред свих бацачких дисциплина, био је и трећа измена у штафети која је
заузела шесто место (Данило
Бу ла то вић, Ог њен То пић,
Алекса Живанов и Андреја
Божанић). Сјајна је била и

Марија Mркела, која је трку
на 300 м окончала за 43 секунде, што је био трећи резултат по вредности, па она
сада води на ранг-листама
АСС-а у две дисциплине – на
300 и на 600 метара. Иако су
постигли личне рекорде, Страхиња Стевшић и Андреја Божанић остали су без одличја.
Најперспективнија млада
спринтерка Динама Нина Крсмановић повредила се у трци на 60 м, али је и без ње
женска штафета успела да се
домогне бронзаног одличја.
Трчале су: Лана Анђеловски,
Анђела Брошћанц и Анастасија и Марија Мркела.

Петак, 28. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

УСПЕШНА СУПЕРЛИГАШКА ПРЕМИЈЕРА
Динамо у суботу
дочекује Обилић
Победили и Јабука,
Долово и ОРК
Панчево
Рукометаши Динама су у нову
првенствену трку за бодове у
Суперлиги Србије ушли баш онако како су прижељкивали и њихови навијачи – победом. Момци које предводи тренер Иван
Петковић су, вољом жреба, у
првом колу путовали у Костолац на мегдан домаћем Рудару,
ривалу који им никако „не лежи”. Иако су гостовали у граду
где никада до сада нису победили, панчевачки „жуто-црни”
су играли храбро и дисциплиновано, а тактички изванредно.
Домаћину је једино преостало
да пружи руку бољем ривалу:
Рудар–Динамо 23:29 (12:17).
Од самог почетка утакмице
гости су наметнули свој ритам
игре, а посебан тон својим разиграним саиграчима давао је
голман Дејан Златановић. Сјајним интервенцијама потпуно
је неутралисао нападе Рудара
и правио је осетну разлику на
терену. Већ после првих тридесет минута игре победник је
могао да се наслути.
Одличан приступ утакмици Панчевци су имали и у другом полувремену. Није било опуштања,
играло се максимално озбиљно,
па противник у таквом односу снага није имао ни најмању шансу да
начини некакво изненађење.
Динамо је играо у саставу:
Дејан Златановић (14 одбрана), Никола Радовановић (две
одбране, један седмерац), Вељко Милошевић (пет голова),
Александар Пилиповић (три),

Милош Павловић, Миљан Буњевчевић (два), Бранко Радановић, Јован Стојановић (два),
Иван Димитријевић (три), Лазар Павловић, Лука Јовановић
(један), Иван Дистол (један),
Дарко Миленковић (осам), Милош Баруџић, Урош Павловић
и Ненад Вучковић (три гола).
– Изузетно сам задовољан како су момци играли на премијери нове суперлигашке трке. Имали смо добар приступ утакмици. Рудар нам не лежи, у Костолцу нисмо никада до сад победили, па сам се мало и прибо-

да нас подрже и да ћемо приказати још једну добру партију –
рекао је тренер рукометаша Динама Иван Петковић.
Не треба сумњати да ће у суботу, 29. септембра, Хала спортова на Стрелишту бити добро
попуњена. Панчевке и Панчевци су се ужелели рукомета...
Победама су стартовали и рукометаши Јабуке и Долова у Првој лиги група „Север”, као и
момци из ОРК Панчева, који су
у другој рунди Друге лиге „Север” на свом терену убедљиво
савладали Сенту с 32:21.

КАРАТЕ-АКТУЕЛНОСТИ

УЛИЧНА ТРКА У КРУПЊУ

СКУПЉАЊЕ БОДОВА ЗА ТОКИО

ТРИ ОДЛИЧЈА ЗА „ПАНОНКЕ”

Сениорска репрезентација Србије у каратеу наступила је 15.
и 16. септембра у Берлину на
једном из групе турнира Премијер светске лиге. То прести-

са за реперсаж. Тренер Предраг
Стојадинов истиче да нико из
репрезентације Србије није дошао до медаље, што је резултат
мањка контролних мечева и на-

жно надметање, као једно од
најјачих на планети, окупило
је велики број најбољих каратиста који су почели да се боре за бодове за наступ на Олимпијским играма у Токију.
Слободан Битевић, најбољи
српски каратиста, учествовао је
у категорији преко 84 кг, у конкуренцији 68 такмичара. Иако
је одлично започео меч, с минималних 2:1 поражен је од такмичара из Француске, који потом није успео да се домогне
финала, па је Боби пропала шан-

порних физичких и специфичних припрема на Копаонику и
Златибору, а да ће се форма брусити на наредним турнирима.
Већ наредног викенда репрезентативци Србије путују у Ријеку, на велико међународно
надметање, а у изабраном тиму наше земље наступиће и
чланови КК-а Динамо, и то:
Слободан Битевић, Александар
Здешић, Никола Ивановић,
Дарко Спасковски, Урош Петровачки, Јана Којчић и Тамара Живић.

КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РАГБИЈУ

ДОБАР СТАРТ „ВЕПРИЋА”

јавао овог дуела. Честитам момцима на залагању, на пожртвованости и борбености. Спровели су у дело све оно што смо се
договорили и што смо радили
на тренинзима. Посебно ме радује и чињеница да смо у континуитету играли добро свих шездесет минута. Идемо даље, следи нам дуел са Обилићем, по
мом мишљењу, тимом за сам врх
табеле. То је екипа која има много искусних играча и свакако да
можемо очекивати веома тежак
посао. Ипак, верујем у момке,
надам се да ће и навијачи доћи

Осма улична трка у Крупњу,
под сло га ном „Тр ча њем до
здравља”, одржана је у петак,
21. септембра. Учествовало је
око 200 атлетичара из свих крајева Србије, а манифестацију
је свечано отворио директор
АСС-а Слободан Бранковић.
Атлетски клуб Панонија из
нашег града је на овом такмичењу наступио с три такмичарке и све три су освојиле
медаље.
Ана Драгојевић је у трци девојчица из седмих разреда тријумфовала у надметању на 800 м. Успех популарних „Панонки” наставила је Катарина Њари,
која је у групи девојчица
из осмих разреда заслужила бронзано одличје, такође у трци на 800 м. Миљи
Остојин је у самом финишу измакло сребро у трци
атлетичарки првих и других разреда средњих школа, али бронза коју је освојила после свега два месеца тренирања свакако ће
јој бити подстрек за даљи
рад. У групи дечака из трећих и четвртих разреда
средњих школа доминирао
је њен брат Урош Остојин,
који ће ускоро постати атлетичар Паноније. Он је до златне
медаље стигао чак 200 метара
пре другопласираног.

Тре нер Са ша Сто ји ло вић
није крио задовољство овим
успехом, који свакако доприно си про мо ци ји ве ли ког
атлетског такмичења које ће
27. октобра бити одржано у
нашем граду. У организацији
АК-а Панонија, а уз подршку
Атлет ског са ве за Ср би је,
Спортског савеза Панчева и
Града Панчева, на Котежу 2
(на пољани код робне куће

„Симпо”) биће одржано појединачно и екипно Првенство
Србије у кросу, као и надметање за ветеране.

У СУБОТУ, 29. СЕПТЕМБРА

СЕЋАЊЕ НА ВЕСНУ БАТАЊСКИ
Рагбисти Динама 1954 освојили су први турнир у оквиру Првенства Србије за кадете, па су
тако још једном потврдили да
ће и ове сезоне бити главни кандидати за титулу шампиона.

Популарни панчевачки
„дивљи веприћи” иза себе
су оставили Победник и Црвену звезду из Београда,
ГРК Вршац и Панонију из
Руме.

Женски кошаркашки клуб Тамиш из нашег града и ове године ће организовати меморијални турнир „Весна Батањски” у
знак сећања на прерано преминулу кошаркашицу из Панчева.

Такмичење ће бити одржано у суботу, 29. септембра, на
терену у центру града, у тржном центру поред Суда, у
Улици војводе Радомира Путника.

Надметаће се три екипе
девојчица, рођених 2003. и
2004. године, из Панчева,
Опова и Вршца, као и ветерански тимови из нашег града и Опова.

Турнир почиње у 10 сати, а
организатори позивају љубитеље кошарке, као и Веснине другове и другарице да им се придруже и евоцирају успомене на
некада сјајну кошаркашицу.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СЈАЈАН УСПЕХ ТАМИША

ЗЛАТНА МИЛИЦА
Првенство Србије за млађе пионире у џуду одржано је прошлог викенда у Зрењанину. У
конкуренцији 204 такмичара
из 62 клуба Динамо је зарадио
четири трофеја.
Милица Секуловић је освојила златну медаљу, Матеја Зубо-

31

СПОРТ

Петак, 28. септембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

Жестока
конкуренција на
Ади Циганлији

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ТЕНТ
субота, 16.30

Два злата, сребро
и бронза

ПРВА ЛИГА
Футог: ФУТОГ–БОРАЦ

вић се окитио сребром, а бронзе су
зарадили Ђорђе Јакимовски и Милош Стојановић.
Такмичарка ЏК-а Панчево
Нина Албијанић заузела је треће место.

ПРАВИ
УЛТРАМАРАТОНЦИ
Првенство Србије у ултрамаратону, у трчању на дванаест и
на шест сати, одржано је про-

У петак и суботу, 21. и 22. септембра, на регатној стази на
Савском језеру одржано је најзначајније и најјаче домаће такмичење у веслању – Првенство
Србије. За титуле државних првака водиле су се борбе у свим
дисциплинама.
На дводневном такмичењу на
Ади Циганлији учествовале су
222 посаде из 14 српских клубова: Бегеја 1883, Црвене звезде, Чуруга, Данубијуса 1885, Галеба, Графичара, Палића, Једрина из Вишеграда, Партизана, Пирота, Саве, Смедерева, Сребрног
језера, Зренекса и Тамиша.
Веслачки клуб Тамиш је наступио у најјачем саставу, предвођен перјаницом панчевачког
и српског веслања – Милошем
Станојевићем. У наш град су
после овог надметања стигла
четири вредна трофеја: две златне медаље, сребро и бронза.
У трци скифова за лаке веслаче виђена је потпуна доминација панчевачких веслача
Милоша Станојевића и Михајла Атанацкова. Они су у финалној трци после првих петсто метара избили на чело трке и сигурним завеслајима до
самог циља задржали су убедљиву предност. Милош је постао шампион, а Михајло вицешампион Србије у скифу за
лаке веслаче.

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОБИЛИЋ
субота, 19 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 19 сати
Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ
субота, 16.30
жене
Долово: ДОЛОВО–РАВАНГРАД
субота, 18.30
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци
Риђица: ДАЛМАТИНАЦ – ОРК ПАНЧЕВО
жене
Сента: СЕНТА–ЈАБУКА

Фудбал
Билансу медаља освојених
на Првенству Србије Милош
Станојевић је додао и златну
медаљу у дубл-скулу за лаке
веслаче, као и бронзану медаљу у четверцу без кормилара,
који је веслао у комбинацији с
такмичарима Црвене звезде и
Графичара.
– После пеха који сам имао
на недавно завршеном Светском првенству, где сам због
јаког вируса једва издржао трке до краја да бих остао у пласману, државни шампионат ми
је био добра прилика да поправим свој овогодишњи скор.

Михајло Атанацков и ја смо у
лаком скифу остварили одличну трку и освајањем злата и
сребра показали да Панчевци
доминирају у овој дисциплини – рекао је Милош Станојевић.
Тренер Тамиша Милан Смилић, који је одмах после државног првенства бранио дипломски рад на Факултету за
спорт и физичку културу у Београду, задовољан је наступом
својих такмичара.
– Број освојених медаља показује да смо врло успешно наступили на Првенству Србије.

Поред Станчета и Михајла, издвојио бих четврто место у дубл-скулу за јуниоре које су заузели Лазар Младенов и Игњат
Радовановић, а исти пласман
остварио је и наш кадетски четверац-скул који су чинили:
Бојан Симић, Младен Угреновић, Милош Бошков и Лука
Анђелковић: Од ових момака
следеће године можемо очекивати репрезентативне резултате – истакао је тренер ВК-а
Тамиш Милан Смилић.
Клуб из нашег града је у укупном пласману заузео шесто место.

СТИГЛЕ И ПРВЕ
МЕДАЉЕ
Меморијални турнир у кик-боксу „Бојан Терзић” одржан
је у недељу, 23. септембра, у
Младеновцу. КБК Српска Спарта из нашег града представио
се на том такмичењу са два
борца, који су успели да освоје
две златне медаље.
У својим категоријама су тријумфовали Михајло Петковић и
Никола Крстески, а своју прву

ЖЕЛЕЗНИЧАР ВРАТИО „БРЕЈК”
Седмо коло Српске лиге група
„Војводина”, које је одиграно
прошлог викенда, вратило је
осмехе на лица свим љубитељима најважније споредне ствари на свету којима су боје панчевачког Железничара близу
срца. Након што је на свом терену претрпела пораз од зрењанинског Радничког, популарна „дизелка” је на програму
имала неугодно гостовање у Вршцу, где је у сусрету са истоименим домаћим тимом тражила шансу за „брејк”. Момцима
које предводи тренер Горан Мрђа није било нимало лако, али
успели су у својој намери: Вршац–Железничар 0:2 (0:2).
Ју жно ба нат ски дер би је
оправдао очекивања заљубљеника у фудбал. Била је то веома добра фудбалска представа, у којој је тим из нашег града потврдио да је у овом тренутку ипак бољи ривал.
Већ у 22. минуту гледаоци
на Градском стадиону у Вршцу морали су да устану са
својих места и да аплаузом поздраве мајсторију младог Николе Радисављевића, који је лобударцем савладао голмана Вршца и довео Железничар у толико жељено вођство. Само
осам минута касније фудбалери „дизелке” су дуплирали своју предност, а овог пута је у
центру пажње био искусни вук

вирусом, популарни Кова је за
нешто више од пола сата, колико је провео на терену, умногоме допринео једном од најважнијих тријумфа свог тима
од почетка сезоне.
Бурно је било и у финишу
првог полувремена, када је главни судија Небојша Зељковић
из Црвенке досудио непостојећи једанаестерац за Вршчане.
Евентуални погодак с беле тачке у потпуности би вратио домаћина у меч, али онда је заблистао голман Железничара
Бранислав Катанић, који је сјајном интервенцијом сачувао своју мрежу, али и додатно мотивисао своје играче да тријумфују у овом важном дуелу.
Пожртвованом и борбеном
игром у другом полувремену
фудбалери Железничара су зналачки сачували стечено вођство, освојили три велика бода
и поново се вратили на победнички колосек.
– Свака част момцима! Играли су мудро, тактички одлично. Ово је била веома важна
утакмица за нас и још важнија
победа. Успели смо да се тргнемо после пораза од Радничког на свом терену. Наставили
смо да тренирамо, да верујемо
у оно што радимо и успели смо
да вратимо „брејк” у Вршцу,
како се сад то популарно каже. Следи нам дуел са Србо-

морамо максимално озбиљно
да уђемо у дуел јер само тако
можемо да остваримо свој циљ.

и одиграмо најбоље што можемо – рекао је тренер Железничара Горан Мрђа.

ГЛО ГОЊ ЦИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ СЛА ВУ

тренерску медаљу заслужио је
и њихов „учитељ”, шампион
наше земље у кик-боксу, Огњен Драгојерац.

Стране припремио

Александар
Живковић

и велики фудбалски зналац Данило Ковачевић. Иако још увек
недовољно спреман, исцрпљен

браном на нашем терену. То
није ривал од кога бисмо морали да стрепимо, али свакако

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Селеуш: ВОЈВОДИНА–СТРЕЛА
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (У)
Дебељача: СПАРТАК–ЈУГОСЛАВИЈА
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ЈЕДИНСТВО
Гај: ПАРТИЗАН–БОРАЦ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Самош: ПОБЕДА–ГЛОГОЊ
Војловица: ВОЈЛОВИЦА 2018 – ОМЛАДИНАЦ
Панчево: МУНДИЈАЛ–СЛАВИЈА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Војловица: МЛАДОСТ – С. ТАМИШ
Долово: ДОЛОВО–ЈЕДИНСТВО
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ОМЛАДИНАЦ

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Костолац: РУДАР–ДИНАМО

23:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ЈАБУКА
Темерин: МЛАДОСТ–ДОЛОВО
жене
Темерин: ТЕМЕРИН–ДОЛОВО

28:32
28:32

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СЕНТА
жене
Јабука: ЈАБУКА–ГРАДНУЛИЦА

32:21

27:25

21:11

Фудбал

Први пут у дугој историји клуба (основан 1935. године) ФК
Глогоњ је обележио славу. Челници тог спортског колектива изабрали су да то буде Мала Госпојина, па је 21. септембра у просторијама ФК-а Глогоњ одржана права свечаност.
Уз председника клуба Сашу Веселиновића, тренера прве
екипе Стојчета Цветковића и остале домаћине, славски колач су пререзали свештеници Владимир Петковић и Жика
Митровић.
Како кажу челни људи тог спортског колектива, Мала Госпојина ће се убудуће традиционално прослављати у Глогоњу, а на првом обележавању клупске славе били су бивши
и садашњи играчи, спонзори, пријатељи клуба, као и родитељи деце која тренирају у млађим категоријама клуба.
Први тим ФК-а Глогоњ тренутно се такмичи у Другој јужнобанатској лиги, али више од двадесет година понос овог
клуба су и селекције петлића и пионира.

ТРЕ ЋИ ТРИ ЈУМФ ОМОЉ ЧА НА
Утакмицама шестог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Војвођанској лиги „Исток”. Фудбалери Младости су у Омољици савладали Раднички из
Ковина са 2:1, а оба гола за домаћина постигао је Пештерац.
Младост је тако остварила трећу победу, па сада заузима
пето место на табели, с једанаест бодова.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Козарци: СЛОБОДА–МЛАДОСТ

Прошлонедељни
резултати

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА
шлог викенда у нашем главном граду.
У конкуренцији такмичара у
дисциплини ултрамаратон на
шест сати наша суграђанка Слађана Дечермић из Долова освојила је бронзану медаљу, јер за
наведено време прешла 53,16
километара.
Члан АК-а Динамо Михаил
Шуља такође се окитио бронзом, претрчавши 70 километара за шест сати.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–СРБОБРАН
недеља, 15.30

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Вршац: ВРШАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

0:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – РАДНИЧКИ (К)

2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ–ПОТПОРАЊ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СПАРТАК
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА–ДОЛИНА

0:1
2:1
4:1
1:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Идвор: ПОЛЕТ–МУНДИЈАЛ
Ковачица: СЛАВИЈА – ВОЈЛОВИЦА 2018
Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА

6:4
3:1
0:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БУДУЋНОСТ
Ковин: КОЛОНИЈА–ДОЛОВО
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ

0:4
4:3
11:3

ШАХОВСКИ КУТАК

Haring
8
7

Не сме да буде опуштања, јер
би то могло скупо да нас кошта. И у том мечу ћемо имати
много кадровских проблема.
Сарајлин неће играти због црвеног картона, Ковачевић још
увек није довољно физички
спреман, а Катанић и Симоновић са аматерском репрезентацијом Србије путују на
турнир у Немачку. Шта је, ту
је. Морамо да збијемо редове

„Дизелка” је у Вршцу играла у
саставу: Катанић, Дринић, Агић,
Аничић, Шобат, Ковачевић, А.
Павловић, Симоновић, Трипковић, Станојковић и Радисављевић, а велики допринос значајној победи дали су и Сарајлин,
Ђ. Павловић и Шалипуровић.
У недељу, 30. септембра, Железничар на свом терену дочекује Србобран. Утакмица се игра
на СЦ-у „Младост”, од 15.30.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле4)
Избор Р. Радојевић

ЈОШ ЈЕДНА ЛЕПА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКОГ САВЕЗА

САЈАМ СПОРТА У ГРАДУ СПОРТА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

’Лад
Када је неко лењ, каже се да хвата ’лад.
Или кривину.
Уме то да буде и корисно.
Рекапитулација и регенерација.
Па – реинтеграција.
Или миграција.
’Лад може да буде решење и када се човек умори.
Или птица.

Представљене
33 дисциплине

питачима, учитељима и пратиоцима,
имали су прилику да покажу своје умеће и сазнају нове вештине у 33 спортске
дисциплине. Зато је и слоган под којим
је одржана ова манифестација био пун
погодак: „Сајам спорта у граду спорта”!
Го сте и учесни ке је најпре, у име
до ма ћи на, по здра вио пред сед ник

Продефиловало преко
2.000 малишана

Спорт ског са ве за Пан че ва Сло бо дан Би те вић. Он је захва лио сви ма
који су учествова ли у орга низа цији
ове ма нифеста ције, као и гостима
који су дошли да увелича ју Са јам
спорта у Панчеву, а посебно директорки „Дечје радости” Данијели Ђаковић. Клинце и клинцезе су поздра вили и нека да шњи истакну ти
спортски асови, пред сед ник Са веза
за школски спорт Србије Жељко Тана сковић и пред сед ник Са веза за
школ ски спорт Војводине Миха ил
Дудаш, а Сајам спорта у граду спорта зва нич но је про гла сио отво ре ним гра дона чел ник Панчева Са ша
Па влов.
Промоција различитих спортских
дисциплина на једном месту још једном се показала као одлична идеја.
Уколико било ко од малишана који
су у понедељак, 24. септембра, обишли штандове у Хали спортова одлучи да тренира било шта од онога што
су видели – Сајам спорта је испунио
своју мисију.
А. Живковић

Лед
Зна се шта се ставља на отекло колено.
Или, далеко било, чело.
Познат је и лек против топлог пића.
Коцкице...
Свима је знано да када је телу вруће, његов власник има тенденцију да га расхлади.
Па макар то било и у Тамишу.

Понедељак, 24. септембар – дан када
се Панчево још једном показало као
град с великом спортском душом, који води рачуна о својим најмлађим
становницима... Хала спортова била
је премала да прихвати све малишане из нашег града који су присуствовали другом Сајму спорта, који су организовали Град Панчево и Спортски
савез Панчева, у сарадњи са Савезом
за школски спорт Панчева и Савезом
за предшколски спорт, спортску анимацију и рекреацију.
У „храму спорта” на Стрелишту врвело је од дечје граје. Како и не би када је
халом продефиловало преко 2.000 малишана, што предшколаца, што млађих
основаца. Сви они, заједно са својим вас-

Луд

ТРОФЕЈ БЕОГРАДА У БЕНЧ-ПРЕСУ

АЛЕКСАНДАР И СТРАХИЊА НАЈБОЉИ
У суботу, 22. септембра, одржан је
турнир у бенч-пресу под називом „Трофеј Београда”, на коме су учествовали такмичари из: Србије, БиХ, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Мађарске и Шведске, међу којима је био
и велики број девојака, што је изузетно значајно за овај спорт.
И овог пута чланови Клуба дизача
тегова Динамо постигли су запажене

резултате. Александар Колоцка је у
сениорској конкуренцији, у категорији до 74 кг телесне тежине, освојио
прво место, са савладаних 142,5 кг.
Страхиња Шишков се такмичио у категорији кадета до 120 кг телесне тежине, при чему је успешно подигао
117,5 кг и такође освојио златну медаљу. Такмичаре је предводио председник клуба Филип Влајић.
А.Ж.

Исте је боје као они у Лондону.
Само, није на спрат.
Превози путнике од тачке „а” до тачке „б”.
Као свуда у свету.
Његов власник није луд.
Јер, панчевачки градски превоз је неисплатив и није самоодржив.
Па мора да троши паре пореских обвезника.
Као нигде на планети.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Вања Петров,
гимназијалка:

Анђела Грујић,
гимназијалка:

Урош Ђоровић,
гимназијалац:

– Преко дана ћу
учити и мало ћу се
одмарати, а увече
ћу изаћи с друштвом.

– За викенд ћу ићи с
другарицом на пиће.
Провешћу време у учењу и вежбању у теретани.

– Идем на журку поводом
осамнаестог рођендана.
Неко време ћу провести у
учењу, посетићу секондхенд радњу, попићу негде
кафу и ићи ћу на књижевно вече.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са ограниченом
одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик главног
и одговорног уредника: Александар Живковић • Редакција: Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Мирјана Марић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150
(редакција и огласи), 013/300-820 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415-05 код „Banca
Intesa” Панчево и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не
враћају • Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије
уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга:
marketing@pancevac-online.rs

