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Друштво
Елементарне непогоде
„покосиле”
овогодишњи род
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Хроника
Пацијенте препознајем
по слици органа на
екрану ултразвука
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Друштво
Ухапшена банда која је
пљачкала поште

У СВЕТЛУ ОБЕЛЕЖАВАЊА ВЕЛИКОГ ЈУБИЛЕЈА

ИГРЕ КОЈЕ СПАЈАЈУ НАРОДЕ
Два и по века старчевачке
католичке жупе
Богат програм зачињен
фантастичним концертом
фолклора
Када нешто траје два и по века – неоспорно је вредно сваке пажње. Овог пута
реч је о великом јубилеју католичке
жупе у Старчеву. Поменута верска
институција основана је у тренутно највећем насељеном месту на територији
града Панчевa још далеке 1767. године.
Тај јубилеј достојно је обележен
протеклих дана – светом мисом у
петак, 22. септембра, баш на дан Светог Мауриција, заштитника цркве,
коју су служили великодостојници
Римокатоличке цркве у Србији; затим
нешто раније отварањем пригодне
изложбе о ношњама некадашњих
житеља Старчева и, надасве, свечаном академијом и целовечерњим концертом фолклора. Свакако најупечатљивију тежину имале су игре настале
на овим просторима...
Банатске старчевачке игре
Те суботње вечери, 23. септембра,
пред одлично попуњеном великом
салом Дома културе, ређале су се
играчке кореографије, све једна од
друге лепршавија. Изводили су их, без
дилеме, вансеријски играчи из два
доказана и вишеструко награђивана
културно-уметничка друштва. Оба су
сличног, дакле врхунског ранга, што
је само једна од неколико спона које
их чврсто везују, без обзира на удаљеност Загреба и Панчева од преко четиристо километара и друге разлике.
Поред тога што су, као што је речено, оба успешна, друштва „Хорвати” и
„Станко Пауновић НИС–РНП” спаја и

Оба ансамбла на крају наступа
сада већ дугогодишња сарадња у виду,
пре свега, културне размене.
А нашла су се управо око Старчева.
Заправо око оног што су заједнички
изнедрили његови мештани српске и
хрватске националне припадности, а
некада, до средине протеклог века, и
њихове комшије Немци.
Реч је о старчевачким банатским
играма, које су, након година падања у
заборав, светлост дана поново угледале пре нешто више од десетак година.
У тој „реанимацији” изузетно вредне културне баштине са ових простора најважнију ролу имао је Дејан Трифуновић, уметнички директор КУД-а
„Станко Пауновић НИС–РНП” и дугогодишњи фолклорни прегалац у
погледу очувања и неговања поменутих вредности.
– Банатске старчевачке игре карактерише нека врста фузије утицаја трију народа који су некада били најброј-

нији у том месту – Срба, Немаца и
Хрвата. Оне су специфичне и препознатљиве када је реч о репертоару игара насталих у региону. Можда и зато
што су најдуже опстале на сцени, и
то, пре свега, захваљујући изворној
групи која је деведесетих година прошлог века функционисала при Дому
културе. У њој су наступали сви талентовани мештани без обзира на националну припадност, а чак је и чувени
кореограф и истраживач народних
игара Добривоје Путник то забележио
– наводи Трифуновић.
Многи учествовали у истраживању
Његово интересовање за ту материју
кренуло је одавно, још средином
осамдесетих година прошлог века,
када је сарађивао с поменутом изворном групом, а први учитељ фолклора
био му је Старчевац Ивица Руптак,
који је тада водио КУД „Станко Пауновић”.

– Много касније, 2003. године, у
договору са Савезом аматера Војводине одабрао сам старчевачке игре
као тему за истраживање, што сам и
започео у сарадњи с директором Дома
културе Видомиром Јелесијевићем,
играчима млађе генерације Сандром
и Николом Паулићем, као и старијим
као што су Марица и Никола Радочај,
и Ката Цвејић. Они су ми показали
неке од наведених игара, а као извор
сам користио и снимке поменуте
изворне групе. Све то сам поновио
десет година касније пред фестивал
фолклорних традиција Војводине,
када је КУД „Станко Пауновић” припремао приказ поменутих игара. Тада
је фокус био на ношњама, облачењу,
чешљању..., што је забележено и на
фотографијама приказаним на недавној изложби. Том приликом сам
открио још неке игре, а у будућности
планирам да наставим теренски рад
и обогаћујем задату тему – наставља
искусни кореограф.
Труфуновићу се у међувремену
јавио признати етнолог из Хрватске,
који је у то време био посвећен пројекту о сународницима ван матице.
– Прихватио сам позив, па је уследила интересантна сарадња која је
подразумевала неколико одлазака у
Загреб, припреме кореографија, а био
сам и на концерту када су поменуте
игре премијерно презентовали „Хорвати”. Након тога они су гостовали на
нашем „Етно гласу” и том приликом
су посетили и Старчево. Остали смо у
блиском контакту, па смо радо прихватили наступ на концерту поводом
250 година католичке цркве у Старчеву, а у плану је и наше гостовање у
Загребу – истиче руководилац КУД-а
„Станко Пауновић”.
» Наставак на страни 29
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Просвета/екологија
Нови кабинети и
савремена опрема
» страна 10

Село
Октобарски дани
у Опову
» страна 11

Култура
Повратак у ауторске
воде
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Спорт
Коначно – пун погодак!

» страна 30
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Моја другарица Слађа још од пунолетства, благо њој, живи у Шведској.
Дао бог, те има друштвених мрежа, па се чујемо сваки дан. Питам је једаред како им је тамо. Мислим се, мора да је све скупо, стерилно, па дуги
дани, хладно, сиво... Као одговор, стиже линк за „Јутјуб” снимак „Црногорац у Стокхолму”. Иде момак улицом – лепом, осунчаном, нимало сивом,
снима се телефоном и прича. Штета би било препричавати тај говор, па
преносим део, у нади да ми аутор, Алекс Алексић, неће замерити.
Дели он своје утиске о Шведској: „Превише имају тих паркова. Кад
дођем у велики град, имам навику да га оњушим, да осетим смог велеграда, да ми мало засмрди... Али овде – не! Помиришеш, а ваздух ко на
Жабљаку. Они никад нису чули за смог, а два милиона становника! Па то
је ненормално! Они не знају шта су прашкасте материје. И нека их, нека
живе у незнању. Додуше, живе најдуже у Европи, али шта ће им такав
живот кад стално нешто штеде? Знате ли, на пример, колико шуме имају? Пола Шведске су шуме. Наравно, има паметних земаља које им извозе шуме. Посеку дебла, извезу, узму им лепе паре, па нек они штеде!
Добро, имају највише компјутера по глави становника, то им свака част.
Бесплатно је и школство за децу, и то им свака част. Али срачунали су се
они добро, не купују више ни књиге за децу, него им купују таблете.
Добре су им и плате, и пензије, и услови за особе са инвалидитетом, признајем им и то. Али да Стокхолм има 70 музеја! Ало, друже? Седамдесет? Рачунам колико је тих директора музеја, па сваки по ’мерцедес’, па
то је трошак! Међутим, не можеш их ни ту преварити. Знаш шта они
раде? Ти министри не долазе ’мерцедесима’ на посао, нема ту она затамњена стакла, па изађе овај из ’мерцедеса’, па отвори врата министру,
некако да се осети она раскош... Они метроом иду на посао! Не знам
чему слуте стварно! А има и неких смешних ствари. Рецимо, они с времена на време увозе смеће! Ја их питам: чекај, где је ваше смеће? Па
кажу, као, прифали нам. Прифали вам? Питам: колико ви имате језера?
Кажу, имамо 95.000. Деведесет пет хиљада језера, а немате смеће? Па
дођите код нас, имамо ми језера, да покупите смеће да се измерачите!
Па почистите и наше реке и ето вам га смеће, ето вам га џабе! Јер шта
они раде од смећа? Праве струју! Само динар да зараде! Не слути то
мени на добро...”
Јесте човек духовит, али застане кнедла у грлу, зар не? А ја такве приче слушам свакодневно... Дође ми, на пример, дете први дан из школе и,
таман кад ми је лакнуло што смо књиге отплатили на рате, доноси списак: да се купе још три радне свеске, фрулица, шестар и тона прибора за
ликовно. Па родитељски динар и осигурање. Ту су, наравно, и нове патике, чизме, гардероба... А где су рачуни и станарина? Јадам се Слађи, а
она се чудом чуди. Њена ћерка још средином августа кренула у школу.
Првог дана донела уџбенике и нови таблет. Колико то кошта, питам. И
стварно не кошта ништа. Послодавац је у обавези, каже Слађа, да на твоју плату обрачуна још 33% и то уплати држави за школовање детета. И
тако оно не плаћа уџбенике, храну (кувану!) коју једе у школи, екскурзије... ма, апсолутно ништа. И тако све до краја факултета! С правом Слађу
њена ћерка пита како је онда то у Србији школовање бесплатно, а ако
није бесплатно, како је онда обавезно. С правом се и ми то питамо. И с
правом та иста ћерка не верује мајци кад јој каже да ми овде радимо за
200 евра. Јер тамо је минималац 1.800 евра, а изнајмљени стан од 70 квадрата, са све рачунима, изађе око 700 евра. Цене у продавницама, тврди
Слађа – као у Србији, понекад и ниже.
И да, Слађа је самохрана мајка. Прошлог месеца ми јавља како је решила да не плати станарину. Куку, црна Слађо, па како да не платиш, уређена држава, казниће те. Слађа се смеје. Каже, била је мало депресивна и
морала је да путује да се растерети, па се истрошила. И тако је рекла и
социјалној служби. И у року од три дана социјално платило све уместо
ње. Јер дете не може на улицу, а самохрана мајка не сме бити тужна. Без
пенала. Колико Слађина мала не може да поверује у наше бесплатно
школовање, толико ја не верујем колико смо дубоко заглибили. Имам
још примера са севера, али нећу даље. Мало сам депресивна, али пошто
социјално неће да ми плати стан, да ми дете не би остало на улици, идем
да се латим паметнијег посла. Док Слађа не пошаље авионску карту за
Шведску. У једном смеру.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Паралелне реалности

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Буђење свастике
Завршени су и трећи у низу избори
под слоганом „бити или не бити” за
Европску унију. И то вероватно они
најважнији – у нама пријатељској и
по свим „светоназорима” узорној
Немачкој.
Прва импресија: након Холандије
и Француске и овог пута је уједињена
Европа „преживела”! Иако не тако убедљиво, с другим освојеним најнижим

процентом у новијој историји годинама неприкосновене Хришћанско-демократске уније, њена још неприкосновенија лидерка готово извесно
наставиће да влада, чиме дефинитивно стаје на постоље најутицајнијих
политичара модерног доба те земље,
уз Конрада Аденауера и Хелмута
Кола, њеног политичког оца.
Али неће Ангели бити нимало лако
да заснује четврти мандат на месту
канцеларке, будући да нема довољно
посланика у Бундестагу да сама води
државу. Како су њени донедавни коалициони партнери, социјалдемократе, на овим изборима остварили најгори историјски резултат и, свесни да
их је народ казнио, сами себе спровели у опозицију (таква одлука овде
би се граничила с научном фантастиком), Меркелова ће по неопходне
гласове морати чак на Јамајку.
Наравно, фигуративно, јер тако зову
потенцијалну коалицију демохришћана с либералима и „зеленима”.
Но биће и ту прилично натезања, али
намеће се утисак да је црно-жутозелена комбинација тренутно једина
могућа у германском политичком
спектру.
Међутим, теоретски у власт могу и
два најекстремнија чиниоца у немачком парламенту. За једне – Левицу –
то важи условно. Питање је да ли се
присталице левичарске идеологије
могу назвати екстремним. Јар, како
неко ко се залаже за антимилитаризам или антикапитализам може бити
тако грубо окарактерисан и смештен
у исти кош са заговорницима десне
идеологије.
Или, ултрадесне, попут оне коју
негују присташе „Алтернативе за
Немачку”, партије која је први пут од

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ћуд.
Ових дана изнад града
Снимио Владимир Ђурђевић

оснивања у Бундестагу. И не само то
– први пут да таква опција уопште
уђе у највиши немачки дом након
Другог светског рата. А сви добро знамо шта се догађало у том сукобу најширих размера у историји човечанства, када је као последица сличног
размишљања појединих (боље рећи,
многих) житеља једне од најутицајнијих земаља Европе страдало преко
педесет милиона људи.
Није згорег подсетити да се и својевремено Националсоцијалистичка
партија појавила у турбулентним временима и успешно заиграла на карту
узвишених националних осећања,
али с друге стране, и антисемитских
начела. Врло индикативно је то што
је „Алтернатива за Немачку” прошле
године усвојила антиисламску платформу. Можда зато што им је недавно само из Сирије ушло милион
муслимана, кад Јевреја у Немачкој
напросто нема, нарочито ако се зна
колико су нацисти „добро” обавили
свој монструозни посао.
Дакле, сличан сценарио догађао се
тридесетих година прошлог века
усред турбулентних економских и
политичких гибања. Сви знамо шта
је после било... Или су неки можда
заборавили?!
Ипак, упркос несумњивој аналогији, утехе ради, осамдесет седам одсто
Немаца не мисли „алтернативно”.
Засад... Али и тих „баксузних” тринаест процената и те како тера на опрез.
У сваком случају, никад нису сувишна подсећања на Аушвиц, Маутхаузен, Треблинку...
Јер, ђаво (у овом случају у облику
озлоглашене свастике) очигледно не
спава...
Ј. Ф.

Кинеска пословица

АКО СИ СТРПЉИВ У ЈЕДНОМ МОМЕНТУ ЉУТЊЕ,
ИЗБЕЋИ ЋЕШ СТО ДАНА ТУГЕ.
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ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” У СВЕМУ ПРВИ

ЈЕФТИНА КОНТРОЛА ИЛИ СКУПО
ЛЕЧЕЊЕ – ОДЛУЧИТЕ САМИ

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

Нова признања
за „Динамо”

Већина резултата
хематолошко-биохемијске
лабораторије
за само сат времена
Дуго чекање и високе
цене више нису
валидан изговор
за небригу о здрављу
Брзина, квалитет и
повољни пакети услуга
у Вука Караџића 1
Правила у данашњем свету
често су нелогична: водимо
хипербрзе животе, али на
резултат једноставне анализе,
као што су крвна слика или
преглед урина, неретко чекамо
макар четири сата. Стога и не
чуди чињеница да ужурбаном,
модерном човеку на попису
дневних обавеза никада нису
превентивне анализе крви,
урина и столице, јер он за чекање једноставно нема времена.
Међутим, изговорима да се
не посвети мо свом здра вљу
више нема места, јер је у Панчеву већ добро познато да сваки пацијент већину строго контролисаних, сумираних и
верификованих
резултата
хематолошко-биохемијске лабораторије у Заводу за здравствену заштиту радника „Панчевац” може имати у рукама за
само један сат. Било да је реч о
превентиви или да вам је анализа хитно потребна због нарушеног здравља, у Заводу „Панчевац” добићете је најбрже.
Ипак, како наглашава mr ph
Ивана Вуковић, медицински
биохемичар из лабораторије

Чувајте оно највредније што имате
Завода „Панчевац”, акценат
управо треба да буде на превентивним прегледима.
– Ослушкујте свој организам
и пратите рад органа хематолошким, биохемијским, имунохемијским и другим анализама, јер ће вас вредности
параметара упозорити на време уколико треба да мењате
животне навике, да спречите
могуће инвалидитете или
фатални исход. Болести као
што су реума, леукемија, рак
лимфних жлезда и обољења
виталних органа – срца, јетре,
бубрега, као и дијабетес могу
се констатовати већ самим
лабораторијским прегледом
крви и урина. Нагласила бих
да малигне болести, међу којима је све чешћа и леукемија са

брзим смртним исходом, узимају маха. Назнака леукемије
може се детектовати за само
двадесетак минута од узорковања крви анализом крвне слике. Чак је довољан убод јагодице прста као олакшавајућа
околност, уколико вас непријатност венепункције спречава
да се подвргнете процедури –
истиче Ивана Вуковић.
Препорука је да се рутинске,
лабораторијске анализе, као
што су крвна слика и преглед
урина, и биохемијске анализе,
попут глукозе, урее, креатинина, липидног статуса, AST-а,
ALT-а и гвожђа, раде макар једном годишње. Сасвим је јасно
да врло често постоји финансијска препрека при одлучивању да се одраде анализе, али

треба одмах имати у виду и
висину издатака уколико се
поремећај у раду органа не
детектује на време – од цене
медикаментне терапије до
последица могућег губитка
радне способности. Стога преузмите одговорност за своје
здравље и побрините се да га
унапредите већ данас.
А како ни цена више не би
била изговор да запоставите
оно највредније што имате –
себе и свој организам, на
рекламним странама нашег
листа информишите се о пакетима услуга, попустима и
погодностима, као и о другим
новитетима које у Заводу „Панчевац” можете очекивати током
октобра.
Д. Кожан

ИЗЛОЖБА РАДОВА АРПАДА ПУЛАИЈА И МИЛИЦЕ ЈАКШИЋ

Спој уметничких сензибилитета
Изложбе „Интроспекција / Надреализам као одбрамбени механизам сањара” Арпада Пулаија
и „Испод воде – изнад воде /
Људска фигура у покрету”
Милице Јакшић отворене су у
уторак, 19. септембра, у Галерији савремене уметности.
Том приликом је Арпад
Пулаи представио своје скулптуре настале у последњих годину дана, које су начињене од
вуне (техника филц). Овим
скулптурама је хтео да скрене
пажњу савременом друштву на
неке заборављене технике које
опет почињу да живе.
– Бавио сам се интроспекцијом, размишљањем о околини
где тренутно живим и радим,
којим проблемима се бавим, а

сама вуна и материјал којим
сам радио наводили су ме на
нешто што је потпуно другачије и неочекивано – рекао је
Пулаи.
У раду младог уметника препознаје се изражена еколошка свест.
– Вуна као природни мате-

ријал не ремети околину, а
опет је функционална у неком
смислу. Радови су декоративног карактера, а фигуре имају
преносиву поруку. Ја радим и
неке функционалне предмете,
али водим рачуна да су еколошког типа – изјавио је Пулаи.

Милица Јакшић је на изложби представила своје радове
од керамике и порцелана (техника каменина), који су настали 2013. године.
– Занимала ме је људска фигура и од тога сам кренула. Пошто
је тема испод воде, изнад воде,
занимало ме је пливање и то шта
се види. Постоје четири целине –
скок, уметност, слободни и лептир, које су симболичне и различите и због тога захвалне за различита тумачења – рекла је
Милица Јакшић. Она је истакла
да је израда ових предмета трајала око годину дана и то је био њен
мастер-рад на Факултету примењених уметности у Београду.
Изложба ће бити отворена до
29. септембра.
М. М. В.

У Београду је прошлог
викенда одржан један од
турнира из серије Европског џудо купа, на којем се
надметало 237 бораца из 30
земаља. ЏК Динамо је представљала Анђела Ранђеловић у категорији до 63 кг,
али већ у првом колу изгубила је од Чехиње Михаеле
Куликове.
На церемонији отварања
турнира додељене су плакете за остварене врхунске
резултате и развој џуда у
Републици Србији у категоријама тренера и такмичара.
Из ЏК-а „Динамо” признања су заслужили тренер
Љубомир Станишић, такмичарка Андреа Стојадинов и
ветеран Славко Станишић.

У суботу, 23. септембра,
најмлађи џудисти „Динама”
надметали су се на турниру
у Лаћарку, у конкуренцији
са 217 такмичара из Србије
и Босне и Херцеговине.
Наше мале суграђане предводио је тренер Алекса Стојадинов, а они су поред
десет медаља заслужили и
пехар намењен најбољој
екипи млађих пионира.
Највреднија одличја зарадили су Алекса Ђуровић,
Милош Ђорђевић, Милица
Секуловић, Матеја Зубовић
и Огњен Ђуришић. Сребром
су се окитили Никола Митић
и Петар Мљач, а бронзе су
заслужили Дејан Долинга,
Милош Божић и Ђорђе Јакимовски.
А. Ж.-

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Попуст на
протетичке услуге
Од самог отварања, крајем
прошле године, Центар за
хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик”
истиче се по квалитету услуга, савременој
опреми, професионалном и љубазном
особљу и пријатном
амбијенту.
Осим тога, све
већи број наших
суграђана одлучује се
за услуге ове стоматолошке ординације,
којом руководи др Ђорђе
Николић, због атрактивних
цена и могућности плаћања
на одложено.

Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки, у „Никоденту” су одлучили да поново покрену акцију
у оквиру које сви они
којима су неопходне
услуге из области протетике остварују право
на чак 30% попуста.
Искористите ову
прилику и закажите
преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај
савремени и модерно
опремљени
центар
налази се преко пута старе
робне куће, у Улици Максима Горког 2.
Д. К.

У ПЕТАК У КАСАРНИ „РАСТКО НЕМАЊИЋ”

Обележавање дана
Специјалне бригаде

ЈОШ ЈЕДАН ЗАНИМЉИВ ВИКЕНД

Дани авантуре, четврти пут
Планинарско-еколошки клуб
„Соко” и ове године, четврти
пут заредом, организује манифестацију под називом „Дани
авантуре” ради промоције
здравих стилова живота и
авантуристичког туризма, али
и с намером да на најбољи
начин представи потенцијале
Панчева у области активног
туризма.
Уводни програм биће одржан
у петак, 29. септембра, када ће
у Народној башти, од 16 до 18
сати, малишани моћи да учествују у „авантура полигону”.
Централни догађаји овогодишње манифестације биће на
програму у суботу и недељу, 30.
септембра и 1. октобра, а сви ће
бити одржани у парку Барутана.

Државно првенство у спортском пењању на вештачкој стени трајаће од 9 до 19 сати у
суботу, а то ће уједно бити први
пут у нашој земљи да се у
брзинском такмичењу користи

систем мерења времена по
светским стандардима. Тог
дана Панчево ће угостити најбоље пењаче из целе Србије.
Спортско пењање је проглашено за нови олимпијски спорт,

а премијеру ће имати на Олимпијским играма у Токију 2020.
године.
Бројна удружења и клубови
представиће на многобројним
полигонима своје активности,
у којима ће моћи да учествују
сви посетиоци, у недељу, 1.
октобра, од 11 до 17 сати.
Спортско пењање, спуштање
низ котурачу, извиђачки полигони и вештине, гађање савременим и традиционалним
луком, оријентиринг и соколарство само су неке од вештина које ће бити бесплатно
представљене посетиоцима.
Тог дана први пут ће бити
пуштен и нови зип-лајн у парку Барутана, у дужини од 50
метара.
А. Ж.

Свечаност поводом обележавања 29. септембра, дана
Специјалне бригаде, биће
приређена у петак, у 11 сати,
у касарни „Растко Немањић”.
Како је најављено, свечаности ће присуствовати представници Министарства одбране и Генералштаба Војске
Србије, командант Копнене
војске са сарадницима, представници локалне самоуправе, званице из МО и ВС, бив-

ши припадници јединице,
представници СПЦ и МУП-а
Републике Србије, као и деца
из панчевачких вртића и
школа и пријатељи јединице.
Истог дана биће организован и отворени дан, намењен
грађанству, па ће тако капије
касарне „Растко Немањић”
бити отворене за све посетиоце. Касарна се налази на адреси Јабучки пут б. б.
Д. К.
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ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

О ПОСЛЕДИЦАМА НАТО БОМБАРДОВАЊА

За ублажавање
последица суше

ДОЋИ ДО ЧИЊЕНИЦА

Посланичка група Лиге
социјалдемократа Војводине
поднела је предлог за допуну дневног реда следеће седнице Скупштине АП Војводине, којим се тражи да се
усвоје закључци и да се
Покрајинска влада обавеже
да активира Покрајински
штаб за ванредне ситуације,
да се прогласи ванредна
ситуација за територију Војводине због суше као елементарне непогоде, изради и
донесе процена угрожености
и план заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама
услед суше, као и да се на
основу процене угрожености
у сарадњи с надлежним републичким органима предложе
и предузму мере за заштиту
пољопривредника на територији АП Војводине.

„ЛСВ је приликом усвајања ребаланса буџета АПВ
инсистирао на предузимању
мера заштите пољопривредника услед суше као елементарне непогоде и свој став је
поновио и на скупштинском
Одбору за пољопривреду.
Међутим, конкретан предлог
мера које ће бити предузете
нисмо добили ни од Покрајинске владе ни од надлежног
министарства, већ се рокови
за предузимање активности
померају на по две недеље.
Сматрамо да је крајњи моменат да се активирају механи-

зми предвиђени законом и
да Покрајински штаб за ванредне ситуације предузме
активности из своје ингеренције”, навео је Саша Шућуровић, покрајински посланик ЛСВ-а.
Према мишљењу ЛСВ-а,
потребно је извршити репрограм свих пореских давања
пољопривредницима и поново размотрити политику
давања субвенција, односно
повећати износ средстава
која се добијају по хектару
пољопривредног земљишта
за 2018.
Ова странка наводи и да је
током 2017. године забележена екстремна суша, са преко 60 дана с температуром
изнад 30 степени и минималном количином падавина. У појединим деловима
територије
АП Војводине пало је
мање од 50
процената
падавина од
вишегодишњег просека. Последице суше су
евидентне,
нарочито на
подручју АП
Војводине,
која је усмерена на ратарске културе, а оне су и највише погођене. Прве, незваничне
процене штете крећу се у
распону од 600 милиона па
до једне милијарде евра штете на усевима.
Како је ово трећа сушна
година у периоду од последњих пет, јасно је да без проглашења елементарне непогоде и озбиљне помоћи свих
нивоа власти пољопривредници у Војводини неће моћи
да поднесу настале губитке,
нити да на квалитетан начин
започну нову агроекономску
годину.

Ма, шта ми рече!
Уопште нисам размишљао о томе, јуче сам каснио на тај
састанак (београдског одбора СНС-а, прим. нов.). Небојша (Стефановић, прим. нов.) рекао је да они размишљају
о изборима који треба да буду у децембру. Ја сам рекао да
не мислим да је то баш најбоље, али нећу да се противим.
(Председник СНС-а Александар Вучић,
„Бета”, 25. септембар)

***
Опозиција нема медије, новац и питање је да ли под оваквим условима опозиција треба да изађе на изборе.
Потребна је слога у опозицији које нема, могуће је да су
људске сујете у питању, одсуство особе која има лидерску харизму да окупи опозицију, могуће је да су у питању
и неумерени апетити…
(Драматург Синиша Ковачевић, Н1, 25. септембар)
***
Нисам ја њему пришао ненајављено, зар неко заиста мисли
да је то могуће? Он је мене позвао. Хоћу да кажем да је сјајна вест да је председник САД са одушевљењем прихватио
позив да дође у Београд. То ће много значити за наше односе и да Срби коначно почну да гледају САД другим очима.
(Ивица Дачић, шеф српске дипломатије,
„Ало”, 25. септембар)
***
Сматрам да је главна порука то што су грађани Немачке
гласали за проевропске снаге. Ми у овом тренутку не знамо ко ће бити у новој влади, сада ће почети коалициони
преговори. Оно што могу да кажем, јесте да ће и нова
влада бити проевропска и још једна ствар је сасвим јасна
– и нова влада ће подржати Србију на њеном путу ка
Европској унији. Ја се надам да ћу и убудуће сарађивати
с мојим партнерима у Србији.
(Немачки амбасадор Аксел Дитман,
РТС, 24. септембар)
***
Финансирање науке у Србији је углавном од стране државе, а потребно је да постепено, највећим делом, финансирање буде од стране привреде. То је процес који се већ
догодио у најразвијенијим државама. Зато су нам иновације и технолошки развој од кључне важности у наредном периоду.
(Министар за иновације и технолошки развој
Ненад Поповић, „Танјуг”, 25. септембар)

Проф. др Даница
Грујичић: „Циљ
формирања
националног
координационог тела
је да покажемо целом
свету шта су нам
урадили, али и да ми
добијемо прецизне
податке”
Бокан: „Сви ови
примери треба да
нам послуже како
бисмо разумели
озбиљност историје
и страхоту политике”
– Агресија НАТО-а на СРЈ
1999. године била је криминална, незаконита и геноцидна:
криминална и незаконита јер
није постојао правни акт за тај
злочин, а геноцидна зато што
је циљ перфидно биран како би
нам загадили животну средину и како би читаво једно поколење осећало последице. Поред градова, бомбардовали су,
као овде у Панчеву, хемијску
индустрију и нафтна постројења која су била пуна токсичних материја и што је и извештач УН Бакари Канте оценио
као еколошки геноцид – овим
речима трибину у Панчеву
отворила је 26. септембра
проф. др Даница Грујичић,
начелница Клинике за неуроонкологију КЦС и члан иницијативног одбора.
Иницијатива стотинак стручњака различитих профила да
се формира републичко координационо тело и национална
лабораторија како би се испитивале последице НАТО агресије по здравље људи и животну средину у Србији, добила је
подршку председника Србије
Александра Вучића, али и
министара здравља и заштите
животне средине Златибора
Лончара и Горана Тривана –
потврдила је Грујичићева.
– Овом темом морају да се
баве наши еминентни стручњаци, не партијски кадар. Наши
биолози, хемичари, лекари
свих врста, еколози... Када је
Иницијативни одбор покренуо
ову причу, почели су људи да
нам се јављају. Тело које ће се
бавити тим подацима мора да
преживи и све будуће власти и
да ради у континуитету. Они ће
прикупити већ постојеће, а
расуте податке, доћи до нових,
направити сајт и све превести
на двадесет језика, како би сви
знали истину, а како се овакав
злочин не би више поновио –
рекла је Грујичићева на трибини у Панчеву, 26. септембра.
О често помињаном осиромашеном уранијуму, који је
1999. године бачен на 112 локација (10–15 тона, највише на
Косову, у Црној Гори и на југу
Србије) још увек се спекулише
у јавности и научним круговима, јер осиромашеног уранијума има и у природи.
– Да, али у природи је он
обложен глином, а они пројектили који нису експлодирали,
такође испуштају своје канцерогене материје. Да, осиромашени уранијум није на листи

Светске здравствене организације као канцерогена материја, али сви његови распадни
продукти јесу – одговара докторка.
Она каже да ако је тачан
податак који је њена колегиница навела – да је у Србији највећа стопа оболевања од
малигних болести код деце у
свету, јачи доказ од тога и није
потребан. Каже да као лекар не
верује у случајност. Званични
подаци показују и да је након
пет година за више од 100
одсто повећан број малигнитета, а смртност је увећана за 180
одсто.
Шта се десило у Панчеву?
Одмах после бомбардовања,
истиче Грујичићева, UNEP –
Програм УН за животну средину прогласио је Панчево за
град небезбедан за живот,
заједно с Новим Садом, Бором
и Крагујевцом. У ова четири
града није било муниције са
осиромашеним уранијумом,
али је НАТО гађао хемијске
индустрије. Ослобођене су тоне
токсичних материја, које су
отишле у тло, ваздух и воду. За
разлику од других бомбардованих земаља, попут Ирака,
Сирије, Либије и Авганистана,
у којима је пустиња, у СРЈ су
гађане оранице и извори воде.
Она сматра да су се држава и
претходне власти показале као
врло неодговорне према својим грађанима, а посебно према онима који су рашчишћавали порушена постројења у
којима су биле велике количине токсичних материја и према војницима. Каже да Србија
данас нема податке о здравственом стању тих људи.
– Токсичне материје су зато
могле лако да уђу у наш ланац
исхране. Нама данас пребацују
да уносимо панику и да ће сви
отићи из Србије. Не! Држава је
била крајње неодговорна зато
што није заштитила своје грађане. Зар држава није могла 2000.
године да каже да вода у појединим градовима не сме да се пије
наредних десет година и зашто
нам стручњаци нису рекли на
којим њивама да се не сеје? Ми
данас не знамо ни тачан број
жртава бомбардовања – рекла је
др Даница Грујичић.
На питање који ће бити следећи кораци када се утврде

последице бомбардовања, докторка је одговорила:
– Оно што се десило у Србији, мора да зна цео свет. Да
бисте некога тужили, да бисте
ишли у политичку битку, морате математички тачно знати
шта се десило. Након оваквих
података долазе економска, а
затим и правна питања.
Виртуелна стварност
Филмски редитељ, писац и
публициста Драгослав Бокан
на самом почетку свог обраћања подсетио је и на претходна
три бомбардовања земље (Немци 1941, савезници и Немци
1944. и НАТО 1995. Републику Српску) и оценио да су против Србије 1999. године поново сви били уједињени. Србија
је имала 2.300 ваздушних удара током 78 дана, а ненадокнадива штета је око 100 милијарди долара.

није тако. Он оцењује да је то
због тога што велика већина
није свесна да је то због виртуелне стварности.
– Медијска империја је
потврдила да су мртви 1941.
заиста мртви, а ови касније и
да нису баш тако мртви. Зато
речи професорке Грујичић не
изазивају онакве реакција
какве би требало... Имамо
Орвелову слику о свету који
говори лаж искрено верујући
да је истина – рекао је Бокан.
Он је навео пример страдања 310.000 људи у Хирошими
и Нагасакију, када су пилоти
одликовани, а председника
Харија Трумана, који је наредио бомбардовање, историја не
памти у негативном контексту
као на пример генерала Франка или Мусолинија.
– Немојте грех свог заборава
пребацивати на своју децу, а све

– Нова власт која је дошла
2000. имала је договор да се о
НАТО бомбардовању не говори, нашли су кривицу у Милошевићу и његовим одвођењем
у Хаг та прича је била решена
и ми смо као кренули са интеграцијама. То је исто као што
од 1945. нисмо говорили о
Јасеновцу да се не би пореметило братство и јединство, па
смо заборавили на једини концентрациони логор који не изазива сузе и тугу на лицима
Европљана, за разлику од
Аушвица – рекао је Бокан.
Велику улогу у таквој колективној свести Бокан приписује
медијима. Тако се као најстрашније бомбардовање у нашој
свести сачувало оно немачко
1941. иако чињенице говоре да

под оправдањем да морате због
деце... Сви ови историјски примери треба да нам послуже како
бисмо разумели озбиљност
историје и страхоту политике.
И какав је свет створен данас. И
не смемо да будемо толико
наивни. Треба да схватимо да
светски мир данас значи – безусловна капитулација противника. Када су сви поробљени,
јасно је да су сви мирни... Ми
нисмо та генерација која ће
исправити нашу неправду, а и
неповољан је моменат, али то
не значи да треба да ћутимо или
да све прихватимо како нам се
сервира. И не смемо да заборавимо да нисмо криви – поручио
је Бокан и додао да наш однос
према режиму не сме да потопи наш однос према држави.
Трибину под називом „НАТО
бомбардовање СРЈ – узроци и
последице” организовало је
удружење „Лас хентес”, у читаоници Градске библиотеке. На
самом почетку минутом ћутања одата је почаст свим жртвама бомбардовања.

КОН КРЕТ НИ ПОДА ЦИ
Гошћа Панчева је навела да је 150 тона пирилена испуштено у Топчидерску реку, 165 тона
хлороводоничне киселине из Барича у Саву, три тоне живе је само из Панчева отишло у
Дунав, а 3,8 милијарди килограма земље је услед експлозија излетело из лежишта, што објашњава каснију појаву клизишта, из погођене трафостанице на Бежанији изашли су полихрони бифенили, а један литар тога загади милијарду литара воде.
– Чињеница је да је на нивоу светског умирања од малигних болести тај број у Србији три
пута већи. Имунолошке болести су у неслућеном порасту. Велики број младих жена има спонтане побачаје узроковане аутоимуним болестима. После бомбардовања стерилитет код
мушкараца увећао се за 100 одсто и не верујемо да је то случајно – навела је Грујичићева.

Страну
припремила

Марина
Димитрић

ЕКОНОМИЈА

Петак, 29. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Идемо у корак с најновијим технолошким достигнућима, али
ниједног тренутка не запостављамо ни наше традиционалне
клијенте који су нам деценијама верни.
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Дејан Тешић, члан Извршног одбора Комерцијалне банке

ПАНЧЕВАЧКА ЕКСПОЗИТУРА КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ НА НОВОЈ АДРЕСИ

ЗАКУПЉЕН ПРОСТОР

ЗАИСТА НАМА НАЈБЛИЖА
Нове савремене
просторије налазе
се у Улици генерала
Петра Арачића 4–6

НАЈЛАКШЕ ДО КРОВА
НАД ГЛА ВОМ
Комерцијална банка је креирала нову, повољнију
понуду стамбених кредита с
девизном клаузулом, осигураних код NKOSK и са сниженом каматном стопом.
Кредити се одобравају
на рок до тридесет година,
уз могућност грејс периода
до годину дана.

Од традиционалне
институције до
лидера у домаћем
електронском
банкарству
Панчевачка експозитура Комерцијалне банке пресељена је
прошле недеље на нову адресу
– у Улицу генерала Петра Арачића 4–6 (преко пута Градске
управе). Нове просторије Комерцијалне банке отворили су
Војкан Јанковић, директор експозитуре у Панчеву, и Дејан
Тешић, члан Извршног одбора
банке.
Како је подсетио Војкан Јанковић, пословница Комерцијалне банке у Панчеву постоји
још од 2002. године и организована је као продајно-сервисни центар који пружа услуге
банкарства у свим сегментима
тржишта, што подразумева
послове са становништвом,
правним лицима и регистрованим пољопривредним газдинствима.
– У понуди наше банке је
широка палета производа и
услуга, која сваком клијенту

у граду на Тамишу који су нам
указали поверење – рекао је
Дејан Тешић.
Тешић је додао и то да запослени у Комерцијалној банци
имају велике планове и за
наредни период, како би Панчевке и Панчевци, али и становници читавог јужног Баната
били у прилици да добију најбољу и најефикаснију услугу.
– На крају, али не и најмање
битно, Комерцијална банка је
увек била добар и стабилан
води и услуге усмерени су према потребама клијената и
осмишљени су у складу с највишим европским стандардима. Током свих ових година

растемо и градимо банку за
наше грађане, клијенте и партнере – додао је Јанковић.
Експозитура у Панчеву је за
пет на ест годи на посто ја ња

ПОНУ ДА ГОТО ВИН СКИХ КРЕ ДИ ТА
И КРЕ ДИ ТА ЗА РЕФИ НАН СИ РА ЊЕ
У понуди Комерцијалне банке су и готовински кредити и
кредити за рефинансирање, креирани у складу с потребама широке групе клијената.
Кредити се одобравају с продуженим роком отплате до
чак 120 месеци и максималним износом до 2,5 милиона
динара. Уз ове кредите клијенти имају могућност осигурања у случају губитка посла и смрти услед незгоде.

Експозитура
у Панчеву отворена је
радним данима
од 9 до 17, а суботом
од 9 до 13 сати,
док је банкомат
доступан 24 сата.

стекла више од 4.000 клијената
међу физичким лицима, а преко 500 правних лица и предузетника такође је своје поверење
указало управо Комерцијалној
банци.
Приликом отварања нових
просторија у Панчеву Дејан
Тешић, члан Извршног одбора
Комерцијалне банке, захвалио
је свим клијентима на дугогодишњој сарадњи, напоменувши да је мисија банке да се на
тржишту издвоји кроз континуиране иновације производа,
омогућава да на најбржи и најквалитетнији начин обави своје дневнооперативне послове.
С друге стране пружамо им и
адекватну подршку у сегменту
кредитирања, који нам је подједнако важан. Нови простор
смо организовали тако да у
наредном периоду можемо
још више да се посветимо клијентима, и то кроз индивидуални приступ, како бисмо на
најбољи начин изашли у сусрет
свим њиховим потребама и
оправдали слоган банке:
„Мени најближа” – истакао је
Јанковић.
Он је позвао Панчевке и Панчевце да постану део велике
породице Комерцијалне банке.
– Иза нас је већ 46 година
сигурности и успешног пословања. Наши банкарски произ-

за кратко време смо од једне
традиционалне банке, која је у
јавности често била препозната као конзервативна, постали
лидери домаћег електронског
банкарства, нудећи клијентима
читаву лепезу нових производа,
који значајно олакшавају њихово пословање. Идемо у корак с
најновијим технолошким достигнућима, али ниједног тренутка не запостављамо ни наше
традиционалне клијенте који су
нам деценијама верни и који и
даље дају предност личном контакту са својим дугогодишњим
банкаром. Сигуран сам да ће
овај нови објекат још значајније унапредити наше пословање,
на задовољство свих Панчевки
и Панчеваца, као и компанија

ДА СВА КИ ТРУД УРО ДИ ПЛО ДОМ
У сарадњи с Министарством пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Комерцијална банка одобрава краткорочне и дугорочне динарске кредите са субвенцијом за улагања у сточарство, ратарство, воћарство и повртарство, а
корисници су физичка лица носиоци комерцијалних пољопривредних газдинстава, предузетници, правна лица и
земљорадничке задруге с најмање пет чланова – уписани
у Регистар пољопривредних газдинстава и у активном статусу.
Програм субвенције пољопривредних кредита за 2017.
годину још увек је у току....

Производи и услуге
Комерцијалне банке
усмерени су према
потребама клијената
и осмишљени
у складу с највишим
европским
стандардима.

ширење мреже и унапређење
односа с клијентима.
– Чињеница да је Комерцијална банка у протеклих петнаест година у Панчеву и околини стекла око 5.000 верних
клијената, представља квалитетан доказ да је банка „укорењена”, да се сродила са овом средином и да оправдава наш
слоган, односно епитет најближе банке сваком клијенту. У
последње време спровели смо
велики број активности у домену реорганизације и модернизације наше пословне мреже и

партнер локалним заједницама, локалној средини, локалној самоуправи, јавним предузећима и јавном сектору овог
краја, тако да Панчево и убудуће може да рачуна на још
снажнију подршку наше банке
– закључио је Тешић.
Експозитура у Панчеву отворена је радним данима од 9 до
17, а суботом од 9 до 13 сати,
док је банкомат доступан 24
сата. Пословница нуди и
могућност закупа сефа.
Нов, модеран простор део је
стратешког опредељења Комерцијалне банке да клијентима
понуди највећу и најмодернију мрежу експозитура и банкомата, уз савремене банкарске
услуге и производе.
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САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ
„ПОКОСИЛЕ” ОВОГОДИШЊИ РОД
Године 2012.
и 2017. с највишим
екстремним
температурама
од 1848.

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Органско семе
Органска пољопривреда представља затворен систем потпуно одвојен од конвенционалне производње и у
највећој мери искључује
употребу инпута ван фарме.
Ова важна начела одређују
и питање производње и употребе семена и садног материјала у органској производњи. Према важећем
Закону о органској производњи („Службени гласник
РС”, бр. 30/10), материјал
за репродукцију (семе,
расад) у органској производњи мора бити произведен по методама органске

користе семе из локалних
популација, аутохтоне или
интродуковане сорте. Велика разноликост гајених
локалних биљних материјала обогаћује пољопривреду
и доприноси лакшем успостављању органске производње. Локални усеви су
посебно значајни у органској
пољопривреди, јер имају
висок ниво прилагођености
на постојеће еколошке услове (клима, земљиште), на
биотичке факторе (штеточине, узрочнике болести) и на
технологије органске производње.

производње. Из тог разлога
производња органског семена знатно је скупља и комплекснија од производње
конвенционалног семена.
У Републици Србији практично не постоји органско
оплемењивање биљака и
комерцијална производња
органског семена. Овакво
стање успорава развој органске производње. У многобројним контактима са учесницима у систему органске
производње дошло се до
сазнања да они користе семе
из локалних популација и
хемијски нетретирано семе
из конвенционалне производње.
Начело очувања биодиверзитета у органској производњи условило је фаворизовање употребе локалних
популација. Произвођачи у
органској пољопривреди често

Међутим, локални биљни
материјали често нису
доступни произвођачима
органске хране, а конзервација генетичких ресурса на
фарми је комплексна и
ризична због утицаја спољашњих чинилаца. Мала
газдинства за производњу
органске хране у нашој
земљи могла би бити повезана у групацију која би се
бавила чувањем и одржавањем локалних биљних популација и разменом њиховог
семена. Овакав вид чувања
и одржавања назива се in
situ или on-farm конзервација и у свету добија све
више на значају. Развој оваквих програма могао би
послужити као модел за производњу семенског материјала, неопходног газдинствима за производњу органске
хране у Србији.

Пољопривредници
траже знатно умањење
државних дажбина
Овлашћени представници двеју аграрних организација и
паора из јужног Баната имали
су 22. септембра у Београду
конструктиван састанак у
Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде с
председником радне групе
Владе Републике Србије за прегледање мера за отклањање
последица од суше – државним
секретаром Жељком Радошевићем, и његовим замеником
– помоћником министра пољопривреде др Ненадом Катанићем. У саставу радне групе су
представници министарстава
пољопривреде, финансија и
трговине, као и Хидрометеоролошког завода и Републичке
дирекције за робне резерве.
Удружење „Панчевачки ратари” и Асоцијација Аграрни
форум Панчево, којима се
касније придружило још једно
удружење из Долова, заједнички су се 15. августа обратили
Републичкој влади у вези са елементарном непогодом сушом.
Ниске откупне цене
Јован Негован, председник УО
„Панчевачких ратара”, исцрпно и детаљно је анализирао
стање у нашој пољопривреди,
па је прочитао усаглашене
заједничке захтеве ратара.
Он је између осталог навео
да су од 2013. године потпуно
депресиране цене свих основних ратарских култура.
– На цени пшенице од 24
динара за килограм формирана
је садашња цена хлеба. Сунцокрет је био 55 динара за килограм. Кукуруз је у току јесење
бербе 2012. године био 28 динара за килограм. Садашње цене
основних ратарских култура, као
и у протеклих пет година депресиране су од 40 до 60 одсто.
Пошто се у пољопривреди сагледавају резултати и економски
ефекти средњорочно, обично на
пет година, имамо у виду само
једну квалитетно приносну годину – 2014, и једну натпросечно
приносну када су у питању житарице, нарочито кукуруз – 2016.
Забележено је да су 2012. и 2017.
најсушније године с највишим
екстремним температурама од
1848 – објаснио је Негован.

УДРУЖЕЊЕ СЛОВЕНАЦА „ЛОГАРСКА ДОЛИНА”

Представа у част јубилеја
Позоришна представа словеначког Културног друштва
„Грајена” из Птуја приређена
је 23. септембра у свечаној
сали МКУД-а „Петефи Шандор”, у склопу обележавања
петогодишњице постојања панчевачког удружења Словенаца
„Логарска долина”. Комедију
„Господ племенити Прасетник”, француског комедиографа Молијера, режирала је
Татјана Ваупотич Земљич.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић

Присутне чланове Удружења
и многе друге Панчевце
поздравили су Јосип Вебер,
председник удружења „Логарска долина”, Карло Ранц, председник МКУД-а „Петефи Шан-

дор”, и Немања Ротар, градски
већник за културу.
Иако је представа била на
словеначком, глумци су се
својски потрудили да она буде
разумљива и за оне који не разумеју тај језик, тако што су убацивали и многе реченице на
српском. Овације након представе „натерале” су ову позоришну трупу да најави свој следећи долазак када буде
припремила нови позоришни
комад.
Ово је била прва од неколико манифестација које ће пропратити јубилеј Удружења.
Следећа ће бити гастрономски
догађај „Наши словеначки специјалитети”, која ће бити одржана 28. октобра у Панчеву.

Додао је да је ове године подбачају у производњи пшенице
допринела и веома ниска
откупна цена од 17 до 18 динара за килограм, што је за четири до пет динара мање од произвођачке цене (22,5). Пошто
је жетва сунцокрета завршена,
а одвијала се углавном у августу, сада је јасно да је принос
мањи за 40 одсто у односу на
вишегодишњи просек.
– Берба кукуруза и жетва су
још у току, али код нас у
јужном Банату многи су завршили тај посао и потпуно је

ратуре ваздуха дању су биле
изнад 35, а ноћу између 25 и
30 степени Целзијуса.
Релативна влажност ваздуха
била је изузетно ниска, што је
погубно за оплодњу кукуруза.
Такође, забележене су врло
мале и неуједначене количине
падавина. Уз то, 2017. година
обележена је другим временским непогодама: касним мразевима и снегом усред агророкова, током априла и маја,
олујним ветровима, локалним
поплавама, честим појавама
града... Никако се не сме изгу-

јасно да је подбачај приноса
кукуруза око 75 одсто. Свођење биланса производње 2016.
на 2017. годину ради се и даље,
али сви параметри – приноси
и цене – већ сада указују на то
да смо ове године у ратарству
доживели потпуни финансијски крах. Субвенције пољопривредницима мање не могу бити
и готово су пред укидањем, јер
су најниже у Европи – свега 17
евра по хектару за биљну производњу. Не видимо излаз из
ове безнадежне ситуације без
значајније помоћи државе у
овом тешком материјално тренутку: једино позитивне промене аграрне политике у вези
с подстицајем ратарске производње по хектару за наредну
годину могу да нас спасу –
казао је Негован.
Највише страдају „мали”
Пољопривредници су изнели
захтев да аграрни буџет буде
већи него досад, тј. да испуњава бар законски минимум од
пет одсто буџета Републике.
Осврћући се на 2017, констатовали су да су преживели друго најтоплије лето откад постоји мерење температуре, да је за
њима веома тешка производна
година, која ће остати забележена по екстремној суши – од
10. јуна, у шест тропских таласа, дуже од два месеца темпе-

бити из вида да у овом часу до
дубине од 120 центиметара у
земљишту нема слободне воде.
Негован је, закључујући
излагање, рекао:
– С обзиром на то да су трошкови производње код свих
култура били велики, очекују
се и велики економски губици
пољопривреде. Највише ће
страдати „мали” и „средњи”
пољопривредници, јер је њихова егзистенција директно везана за материјалну супстанцу
сопственог капитала, који се
убрзано „топи” услед нерентабилне производње у датим
условима и без адекватне подстицајне подршке државе по
моделу ЕУ. Стога тражимо значајно умањење државних
дажбина, пре свега отпис целокупног износа накнаде за
одводњавање за 2016. и 2017.
Такође, да се ПИО допринос
стави у статус мировања за
целу 2017. годину – око 72.000
динара по сваком регистрованом газдинству, да се дизелгориво за пољопривреду ослободи 50 одсто државних
намета, који су сада 80 динара
по литру – акцизе, такса и
ПДВ, и на крају да се коначна
цена откупа меркантилног сунцокрета закључи на 45 динара
по килограму до краја септембра и затим исплати пољопри-

вредницима разлика од исплаћене аконтне цене до коначне
закључне.
Цене се формирају на тржишту
Сточар и пољопривредник из
Банатског Новог Села Аурел
Малајмаре нагласио је да има
изузетно добре њиве, које је
протеклих година нађубрио
квалитетним стајским ђубривом пошто има фарму од 276
крава музара, али да га је суша
веома погодила, јер је принос
кукуруза страховито подбацио:
просечно, на његовим парцелама било је свега 300 килограма по ланцу, што се никада
до сада није десило. Радној групи за сушу је рекао да му „дође
да остави пољопривреду”.
Боривој Николин, млађи
пољопривредник из Уљме, изнео
је податак да је у том месту род
сунцокрета исплаћен по аконтној цени од 36 динара за килограм, али и да се све гласније
говори да ће закључна цена за
сунцокрет овогодишњег рода
бити за четири динара виша. То
је потврдио и Зоран Сефкеринац,
координатор Аграрног форума.
Представници Министарства
пољопривреде рекли су да се
цене пољопривредних производа формирају на тржишту, али
да су и они чули за ово што је
речено у вези са исплатом цене
сунцокрета овогодишњег рода.
Да би унели мало оптимизма у дискусију, представници
Министарства пољопривреде и
радне групе за сушу обећали су
да ће се борити да аграрни
буџет за 2018. годину буде на
нивоу од пет одсто државног
буџета, како закон о подстицајима и предвиђа. Најавили су
израду потпуно новог закона о
пољопривредном земљишту и
понудили саговорницима партнерство и учешће у изради овог
и других закона веома битних
за пољопривреднике, што је,
начелно, и прихваћено.
Пренета је информација да је
покрајински секретар за пољопривреду изразио спремност да
се, у вези са два покрајинска
фонда, кредити који доспевају
на наплату ове године репрограмирају и пролонгирају за
исплату догодине. Пољопривредници су затражили да се
исто тако поступи и с кредитима из комерцијалних банака.
На крају разговора државни
секретар Жељко Радошевић
рекао је да ће већ почетком ове
недеље упознати министра
пољопривреде Бранислава Недимовића са изнетим захтевима,
као и да ће ускоро бити одржан
састанак радне групе за предлагање мера за отклањање последица суше, на коме ће бити одлучено које конкретне мере ће
Влада Републике Србије донети
кроз уредбу или закључак.
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ТРИБИНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

МЛАДИ, УЧЕСТВУЈТЕ АКТИВНО

Скупо светло

Комуникација са
организацијама цивилног
друштва
У организацији Kровне организације
младих Србије (KОМС), 25. септембра
у Градској управи одржан је округли
сто под називом „Учествуј активно!”.
Модерирали су га Ненад Малетин и
Бобан Стојановић из KОМС-а, а присуствовали су и градоначелник Саша
Павлов и члан Градског већа задужен
за културу Немања Ротар.
Основни циљ је испуњен: разговарало се о механизмима путем којих млади могу активно да учествују у животу
своје заједнице и школе, као и о томе
кроз које је институције креиране за
младе могуће унапредити омладинску
политику на локалном нивоу.
Стојановић је рекао да КОМС караван обухвата десет јединица локалне
самоуправе у Србији и додао:
– Обишао сам их, па имам искуство
када су у питању компаративне разлике између различитих градова или
општина у нашој земљи. Караван је
био осмишљен тако да сам углавном
разговарао прво са средњошколцима.
Такође, први пут сам комуницирао и
са организацијама цивилног друштва.
То је добар концепт, јер сада имамо
увид у то шта мисле и раде млади у
организацијама. Једна од важних
активности каравана била је да смо
након разговора са средњошколцима
и упознавања с њиховим проблемима
покушали то да адресирамо на доносиоце одлука, да њима представимо
документ, односно да спојимо институционалну бригу о младима и неорганизоване младе људе.
Градоначелник Павлов је казао да
Град помоћ младима не заснива само
на правној форми или неким обавезама из позитивних законских прописа,

већ да су млади категорија у коју се
много улаже.
– Покушавамо да остваримо активну комуникацију и јако нам је стало
до мишљења и предлога акција младих. Град Панчево од 2007. године
има Канцеларију за младе као организациони облик кроз који се углавном све одвија. На тај начин се врши
интеракција младих с пословном
заједницом и с другим установама и
институцијама. Канцеларија је „сервис” за све оно што је младима
потребно. Овај скуп је саставни део
паметног и сврсисходног промишљања о наставку омладинске политике
кроз неку нову стратегију или ревизију постојеће. Све ово што смо урадили у претходном периоду било је
добро, само треба надоградити сходно неким актуелним потребама и
тежњама. Очекујем активнији утицај
младих и на стварање локалне политике и све оно што се дешава у граду
Панчеву у оквиру грађанског друштва
– рекао је Павлов.

Констатујући да је идеја да се млади људи укључе у живот града тако
што ће доћи на нека места на којима
могу да дају свој пун допринос, Ротар
је нагласио чињеницу да је Панчево
први град у Србији који је донео Стратегију бриге о младима.
– Међу првима смо отворили Канцеларију за младе, а сваке године се
из буџета издвајају озбиљна средства
за финансирање пројеката који се тичу
развоја младих људи. Непрестано
радимо на интегрисању младих образованих људи у функционисање локалне заједнице. Панчево је добро позициониран град када су млади у питању
и сада је период када ћемо решавати
неке од кључних проблема, а то је
првенствено незапосленост. Такође,
треба усавршити образовање и систем
информисања – закључио је Ротар.
Дискусије и округле столове KОМС
организује у оквиру шведског пројекта
„Глас младих у демократским процесима” и локалног програма „Млади у
фокусу”, који подржава Министарство
омладине и спорта Републике Србије.
С. Трајковић

Градски већници су на састанку одржаном 22. септембра пред собом
имали 15 тачака дневног реда. Чак
девет се односило на папиролошко
и формалноправно усклађивање
постојећих одлука због трансформације Дирекције, а све оне ићи ће на
Скупштину града. У питању су критеријуми за категоризацију општинских путева и улица, извођење радова на уклањању монтажних објеката
по основу извршних решења, њихо-

правог одговора на новинарско питање зашто се у склопу ових измена
не прилагоди одлука и реалности да
је мрак у граду већ у 19 сати, односно због чега се јавно осветљење не
укључује раније. Истини на вољу,
ипак јесте: речено је да то кошта.
Било је говора и о измени програма пословања ЈКП-а „Старчевац”,
финансијском извештају за 2016.
годину ЈКП-а Качарево и локалним
комуналним таксама. Одборницима

вом постављању на површинама јавне намене...
Интересантно је, на пример, било
слушати причу о обезбеђивању јавног осветљења, јер се и овде радило
о техничким изменама, а није било

је упућено мишљење да треба дати
сагласност на одлуку Надзорног
одбора ЈКП-а „Хигијена” о усвајању
ценовника за услуге паркирања на
посебним паркиралиштима на територији града.
С. Т.

ОДБОР НИ ЦИ У КЛУ ПА МА У ПЕТАК
Председник Скупштине града Тигран Киш сазвао је 16. седницу локалног парламента за петак, 29. септембар. На дневном реду треба да
буду 22 тачке.
Ради се о темама које смо приближавали читаоцима кроз извештаје са седница Градског већа, а међу њима су најважније грађевинско
земљиште, уређење саобраћаја, политика управљања људским ресурсима, финансијска подршка породици с децом... Као и увек, надамо
се конструктивној причи опозиције за говорницом.

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ

Суграђанке и суграђани,
предложите кандидатe
Позивамо грађане Панчева, правна
лица и све друге организације да предложе кандидате за Новембарску награду Града Панчева, која се традиционално додељује поводом Дана града.
Награде се додељују физичком или
правном лицу које има пребивалиште
на територији града Панчева за највреднија достигнућа у областима:
уметности, науке, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, привреде, медицине, социјалног и
хуманитарног рада.
Предлог у писаној форми који
садржи податке о кандидату или групи за заједничко дело и детаљно образложење о достигнућу или резултатима рада за које се предлажу, као и
личне податке предлагача (име, презиме, адресу) доставити на писарницу у Градском услужном центру (улаз
из Улице Петра Драпшина) најкасније до 13. октобра.
Под достигнућем се подразумева:
1. изузетно дело у области уметности: публиковано дело књижевног и
преводилачког стваралаштва; дело
које је изведено односно приказано

на сцени; филмско и радио-телевизијско остварење приказано у биоскопској дворани или емитовано у
медијима; дело изложено односно
презентирано у галерији и другом простору намењеном за презентацију дела
ликовног и примењеног стваралаштва,
визуелних и проширених медија;
музичко или музичко-сценско дело
изведено у концертној или позоришној дворани;
2. у области науке: научно остварење,
односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама
који као резултат има нова сазнања и

синтезу постојећих у циљу њихове примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових
производа, метода или технолошких
поступака, под условом да је објављено
у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или
другим начином јавног саопштавања;
проналазак који је у смислу одредаба
Закона о патентима признат и уписан у
законом утврђен регистар;
3. у области медицине: рад или
резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос развоју и унапређењу медицине и
здравствене заштите људи;
4. у области архитектуре и урбанизма: изузетно дело у њима или у области реконструкције објеката; урбанистички планови за концепцију и
методологију, под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела;
5. у области новинарства: изузетно
остварење појединца у новинарству
или публицистици, за серију написа,
телевизијских или радијских прилога или емисија, публицистичких радова о темама од значаја за укупан друштвени живот Панчева и другим
облицима електронских и писаних
медија; креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана Панчева;
6. у области образовања: изузетно
дело и резултат васпитно-образовног
или инструктивног рада или у организацији и развоју школства града
Панчева;
7. у области спорта: рад или резултати изузетне вредности појединца
којима је дао значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта;
8. у области привреде: рад или
резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат
значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде у граду
Панчеву;
9. у области социјалног и хуманитарног рада: рад или резултати изузетне вредности у овој области.

НАША АНКЕТА
КАКО БРИНЕТЕ О СВОМ СРЦУ?

Редовни прегледи и физичка активност

И. Д. ПАРОШКИ

Ј. БИОЧАНИН

Болести срца и крвних судова су водеће болести у целом свету и одговорне
за 17,3 милиона прераних смрти.
Већина кардиоваскуларних обољења
може се спречити елиминацијом фактора ризика, као што су употреба дувана, неправилна исхрана и недостатак
физичке активности. Светски дан
срца ове године се обележава целе
недеље, од 25. до 29. септембра, под
слоганом „Ојачајте своје срце”.
Питали смо наше суграђане да ли
знају шта доводи до кардиоваскуларних проблема и како они брину о
свом срцу.
ИЛИНКА ДРАГОЈЕРАЦ ПАРОШКИ,
дипл. правница у пензији:
– Редовно се контролишем, имам
добру докторку. Пијем неке лекове,
али се и чувам и трудим се да се не
премарам. Живим на селу, па сам
цело лето косила и грабуљала и
мислим да ми је то баш пријало.
Такође, мора се водити рачуна о
исхрани. Применила сам бакин
начин кувања, па спремам углавном
барено. Ако негде треба нека запршка, онда само једна кашичица брашна. Углавном једем много воћа.
ЈОВАН БИОЧАНИН, пензионер:
– Одлазим редовно код лекара на
контроле. Имам своју терапију и трудим се да више времена проводим на
чистом ваздуху. Водим рачуна о

С. СТОЈЧИЋ

А. КАТАНЧЕВИЋ

Ф. КУЛУЗИЋ

Г. УСКОКОВИЋ

исхрани и не једем масно и слано.
Трудим се да уносим више воћа и
поврћа, а једини проблем су ми цигарете. Кад год имам времена, одлазим
у кућу ван града, тамо се увек осећам
добро.

крвних судова. Нисмо довољно обавештени о важности срца и о томе
како би требало да бринемо о свом
здрављу. Чини се да су и у нашем граду и у држави неке друге ствари битније.

СНЕЖАНА СТОЈЧИЋ, незапослена:
– Пијем витамине и шетам по
Народној башти и кеју. Водим умерено рачуна о исхрани. Ништа посебно, јер немам неких тегоба. Чини ми
се да неактивност и недовољно кретање доводе до проблема, затим лоша
исхрана, која је пуна масноћа, али и
нервирање. Сви смо под стресом, то
је нормално у овој земљи. Препоручујем свима више физичке активности, шетње и активног дружења, јер
то смирује.

ФЕЛИЧИЈА КУЛУЗИЋ, домаћица:
– Ја не радим ништа посебно. Не
размишљам о томе. Једина физичка
активност ми је јурњава за децом.
Људи оболевају јер не воде рачуна о
свом здрављу. Пуше, једу масну храну и нервирају се.

АЛЕКСАНДАР КАТАНЧЕВИЋ,
приватни предузетник:
– До сада нисам одлазио на прегледе, али би можда требало превентивно то радити. Трудим се да се не
нервирам, јер сматрам да од нервозе
све почиње. Има доста фактора који
утичу да се јаве кардиоваскуларни
проблеми. Поред нервозе, загађеност
града утиче генерално на наше здравствено стање не само када је срце у
питању. Имамо и све више младих
особа које су оболеле од рака. Пушење, нездрава храна и алкохол су веома штетни, јер долази до закрчења

ГОРАН УСКОКОВИЋ,
радник у обезбеђењу:
– Ја пијем лекове, јер сам имао
инфаркт. До овог проблема је дошло
због тога што сам доживео огроман
стрес када сам изгубио посао. Иначе,
доктори кажу да када се човек нервира, лучи неку лошу супстанцу која
негативно утиче на организам, а када
ти је све лепо и радујеш се, онда се
луче позитивне супстанце и немаш
никаквих проблема. Најважнија је
физичка активност, као и да се не
користе брза храна и прерађевине јер
оне лоше утичу на холестерол, због
чега настају зачепљења која доводе
до инфаркта. И, наравно, избегавати
стрес колико је то могуће.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Љубав

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, колико нас је у
сталној потрази за љубављу –
највећим покретачем живота? Од детињства нам говоре да се љубав заслужује: треба да научимо да се
понашамо, мислимо и говоримо на одређени начин да
бисмо били вољени.
Живимо скучено у зони
комфора коју смо градили
по правилима што су их други поставили. Уљуљкани у
сопствене илузије, проводимо драгоцено време чекајући да неко примети да заслужујемо љубав и несебично
нам је подари (до краја
живота). Притом не мењамо
ништа у ставовима и навикама што би нам помогло да
изађемо из комфорне зоне,
јер би љубав могла да прође
поред нас а да је не препознамо.
Колико пута смо патили и,
дубоко несрећни, следили
најбоље намере најмилијих
како бисмо добили мало
њихове љубави? А ретко када
смо били довољно добри.
Требало је уложити још труда, јер није лако заслужити
љубав. Пустили смо друге,
макар то били и најдражи,
да нам уређују живот. Били
смо веома истрајни радећи
све што се од нас захтевало
у замену за осећај да смо
прихваћени и вољени.
Само неки су одмалена
учени где треба тражити
љубав, где је неисцрпан
извор те животне енергије и
исконског покретача: у свима нама, дубоко усађена,
дата рођењем, тиња искра

безусловне љубави према
себи и својој јединствености.
У сталној трци за прихватањем, признањем и љубављу,
углавном прође доста времена док не почнемо да се
окрећемо себи и тражењу те
малене искре што се брзо
распламсава.
Љубав према себи развија
се у тишини, свесним отклоном од свакодневних притисака. Прихватање себе, у
овом тренутку, баш таквих
какви јесмо, а не жеља за
прихватањем од стране других, пут је ка љубави из које
настају све друге. Сва незадовољства самима собом с временом расту, јер смо свакодневно затрпани правилима
и рутинама које нас удаљавају од било какве помисли да
потражимо љубав у себи.
Љубав према себи најбоље
се развија кроз захвалност на
свему што смо доживели и
што смо постали. Свако
искуство је драгоцено, јер
нам помаже да разумемо где
смо заборавили на себе и
посветили се тражењу љубави од других. Када осећамо
празнину у души, тражимо
љубав и, по неким универзалним законима, наиђемо
управо на некога ко такође
има исту празнину у души и
тражи љубав. Било да је
партнерска, према свима и
свему или према животу и
постојању, љубав је могуће
дати само онда када смо
њоме испуњени.
Кад заволимо себе (често
је за то потребна и стручна
помоћ), постепено, прихватањем свега што смо постали и мењањем онога што се
променити може, отварамо
бескрајне могућности за
изражавање љубави. Из те
малене искре која тиња у
нама развија се самопоуздање и вера у себе. Распламсавање љубави у нама је једини начин да будемо у истој
равни с другима који дају
љубав.
Тражити или давати љубав
– одлука је, као и увек, на
вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Младалачке акне

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Младалачке акне настају с
пубертетом услед појачане
секреције себума лојних жлезда. Углавном захватају себореичне регије, као што су
лице, груди и леђа. Настају
услед рада хормона, генетске
предиспозиције, дефицита
витамина А и Е, лоше хигијене и коришћења стероида.
Узрочник је propionibacterium – анаеробна бактерија која
је нормални становник фоликула длаке. Ова бактерија стиче идеалне услове за свој развој, што доводи до запаљенске
реакције на кожи. Акне могу
бити у виду комедона (тамних
митесера), папула (поткожних), пустула (жућкастих),
нодуларних акни и циста.
После свих ових кожних промена јавља се неуједначен тен,
па и хиперпигментација.

Комедони (митесери) треба да се чисте код козметичара хигијенским третманом
на месец, два или више у
зависности од потребе коже.
Такође, папуле и пустуле
решава виши козметичар,
док се за тежак облик нодуларних акни и циста треба
обратити дерматологу, који
ће прописати антибиотску
терапију или терапију третиноинима, ретиноидима и
бензоил пероксидом.
Постоје и природни препарати за решавање проблема
са акнама. То су биљке које
садрже танине (камилица,
невен, жалфија, уље дрвета
чајевца и многи други). Прво
се треба умити природним
сапуном на бази активног
угља, који чисти поре, а умивање треба завршити млаким
чајем од жалфије. На осушено лице треба нанети етарско уље чајевца. Оно замењује клиндамицин и то је
једино етарско уље које се
може наносити неразблажено на кожу (најбоље ноћу пре
спавања).
Акне су хроничан проблем
младих, па треба имати стрпљења код лечења, редовно
одржавати хигијену и придржавати се прописане терапије, те ни резултати неће изостати.

Петак, 29. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ЉУБИЦА ЛАЗИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА РАДИОЛОГИЈЕ

ПАЦИЈЕНТЕ ПРЕПОЗНАЈЕМ ПО СЛИЦИ
ОРГАНА НА ЕКРАНУ УЛТРАЗВУКА
Од суботе, 30. септембра, Завод
за здравствену заштиту радника „Панчевац” у богат спектар
својих услуга уврстиће и ултразвучне прегледе абдомена и
мале карлице. Савременим
апаратом марке „тошиба” руковаће један од најбољих дијагностичара кога Србија данас
има – др Љубица Лазић, специјалиста радиологије, с Прве
хируршке клинике Клиничког
центра у Београду. Колеге докторку Лазић с правом сматрају
неприкосновеним стручњаком
у чије се налазе не сумња, јер
се немали број пута десило да
на ултразвуку види нешто што
је промакло чак и најоштријем
оку специјалисте који је преглед радио пре ње.
Докторка Љубица Лазић бави
се ултразвучном дијагностиком већ двадесет година. Почела је у Смедереву, где је провела две године, па још толико у
Голупцу. Потом се вратила у
Смедерево и одмах по завршетку специјализације, 2009.
године, почела је да ради на
Клиничком центру, где је остала до данас. Од завршетка супспецијалистичких студија дели
је само одбрана рада. Прегледи код др Љубице Лазић у
Заводу „Панчевац” обављаће се
само суботом, а можете их
заказати сваког радног дана од
7 до 14 сати, путем телефона
Завода 21-90-900 и 21-90-903.
ПАНЧЕВАЦ: Шта обухвата
ултразвучни преглед абдомена
и мале карлице?
Љ. ЛАЗИЋ: Као што и сам
назив говори, ово је преглед
којим уз помоћ ултразвука прегледамо све органе смештене у
абдомену и малој карлици:
јетру, жучну кесу, панкреас,
слезину, бубреге, мокраћну
бешику, јајнике, материцу, простату... Такође, ја погледам и
црева, иако она нису предвиђена за тај преглед, али понекад
и ту може да се уочи нешто значајно. Примера ради, акутни
апендицитис лако се може
уочити управо на тај начин.
Поред тога, радим и прегледе
врата и штитасте жлезде.
• Какве податке нам пружа
овакав преглед?
– У данашње време пацијенти су мало збуњени, па би сви
одмах да иду на скенер или магнетну резонанцу, али у принципу ултразвучна дијагностика
треба да буде примарна, пре

Сваке суботе
у Заводу „Панчевац”
ултразвучни прегледи
абдомена и мале
карлице.
свега због доступности, јер на
овај начин можемо да откријемо разноврсну патологију и да
пацијента пошаљемо на даљу
евалуацију другим дијагностичким апаратима. Ултразвучним
прегледом пре свега можемо
открити калкулозу жучне кесе
и бубрега, упалу жучне кесе,
панкреаса и бубрега, као и многе малигне болести, те слободну течност у абдомену. Преглед
је потпуно безопасан, јер нема

Страну
припремила
Драгана

Кожан

зрачења, па може и да се понавља више пута.
• Којим пацијентима се препоручује преглед?
– По правилу, на такав преглед пацијенте упућују клиничари. Наравно, то је случај када
постоје патолошка стања, односно када се јаве болови које
пацијент раније није осећао. С
друге стране, ултразвук може и
треба да се ради и превентивно, тим пре што постоји велики број болести које не дају
никакве симптоме. Дешава се,
рецимо, да човек без икаквих
тегоба дође на ултразвук и ми

Закажите већ
сада путем телефона
21-90-900
и 21-90-903.

и обавезно погледам лабораторијске анализе – комплетну
крвну слику и биохемију, које
је неопходно понети са собом.
Пожељно је и да пацијент
донесе и старе налазе, како би
се могло упоредити претходно
и садашње стање. Захваљујући
анамнестичким и лабораторијским подацима и ономе што ја
видим на ултразвуку, добијамо
комплетну дијагностику и врло
прецизан налаз, на основу којег
можемо одредити даље кораке
у случају да постоји нека дијагноза или сумња на одређену
болест.
• Који фактори ризика, на
основу вашег искуства, доприносе развоју обољења дигестивног тракта?
– У последње време на Првој
хируршкој клиници запажамо
пораст канцера дебелог црева и
панкреаса, који су често чак потпуно асимптоматични. Повећан

је и број акутних панкреатитиса, чак и код млађих људи, а
њихов главни узрок је конзумирање алкохола. На развој дигестивних, али и осталих озбиљних болести организма, попут
канцера, утичу и начин исхране и стрес, који је окидач за
поремећај аутоимуног система.
Велики број пацијената долази
и с подручја где је бачено доста
осиромашеног уранијума, као и
из градова у којима је заступљена хемијска индустрија. Сплет
свих тих фактора, уз занемаривање почетних симптома, често
може довести до озбиљних проблема. Стога је превентива врло
важна, а она подразумева не
само здраве животне навике већ
и, као што сам већ нагласила,
редовне и благовремене прегледе, јер се велики број болести,
па чак и карцинома, ако се
дијагностикују у зачетку, врло
успешно лечи.

ЗДРАВА ИСХРАНА
пронађемо нешто сумњиво.
Код здравих људи добро је на
годину дана урадити систематски преглед који обухвата лабораторију и ултразвук. Нажалост, људи данас често забораве
на себе, не воде рачуна о превентиви и код лекара одлазе тек
онда када се јаве први симптоми, а некада чак и много касније, што отежава даље лечење и
носи велики ризик.
• Како се припремити за ултразвук абдомена?
– Припрема зависи како од
органа који се прегледа, тако и
од термина када је ултразвук
заказан. Ако се преглед ради
пре подне, онда се пацијентима препоручује да не доручкују, да не пију кафу и да дан пре
тога не једу воће и махунасто
поврће, односно нешто што би
могло да створи гасове. Међутим, то не значи да треба да
гладују, јер се у том случају
могу створити гасови глади.
Дакле, не треба бити на некој
ригорозној дијети, већ би ваљало просто избацити оне ствари
које надимају. Уколико је преглед заказан за поподневне
сате, опет је незгодно да људи
гладују, па им препоручујем да
ујутру поједу парче хлеба,
кифлу или нешто што није
масно или млечно. Уколико се
прегледа мокраћна бешика,
односно ако код жена треба
погледати и јајнике или материцу, а код мушкараца простату, онда је потребно да попију
литар до литар и по течности
сат времена пре прегледа. Ако
је пацијент здрав, преглед не
би требало дуго да траје: обично се заврши за пет до десет
минута. Ја волим с пацијентом
и да попричам, узмем анамнезу

Пише: Драгана Јоцовић

Пројице
од хељдиног брашна

Проја је увек добра замена
за хлеб. Сви имају своју верзију омиљеног рецепта за
проју. Ми смо и овог пута
покушали да изађемо из
оквира уобичајеног и дамо
нову ноту класичној проји.

Хељда има фантастичан
слаткаст укус који се углавном свима допада, па је није
тешко увести у исхрану. Ове
пројице су одличне за доручак, школску ужину или
пикник.

Потребно: шест супених кашика хељдиног брашна, шест супених кашика кукурузног гриза, беланца од три јајета, два децилитра јогурта, два
децилитра воде, пет супених кашика маслиновог уља, кесица прашка
за пециво, једна равна кафена кашичица соли, 100 грама младог сира,
50 грама свеже црвене паприке и ланене семенке за посипање.
Припрема: Сир и паприку исећи на што ситније коцкице. Све
састојке, осим сира и паприке, сипати у чинију за мућење. Лагано
умутити миксером да се разбију грудвице. Умешати коцкице сира и
паприке. Пресути масу у плех величине 20 х 30 цм или у калупе за
мафине. Посути ланеним семеном. Пећи око 30 минута у рерни
загрејаној на 180 степени.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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УСПЕШНЕ АКЦИЈЕ ПРИПАДНИКА МУП-а ПАНЧЕВО

УХАПШЕНА БАНДА
КОЈА ЈЕ ПЉАЧКАЛА ПОШТЕ
Четворочлана екипа
лопова „пала” у
Банатском Новом
Селу
Током рутинске
контроле саобраћаја
пронађен амфетамин
У кући код Беле
Цркве откривено
1,5 кг марихуане
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву спровели су крајем прошле
недеље три успешне акције, у
оквиру којих је слободе лишено шесторо лица.
Тако је у Банатском Новом
Селу у четвртак, 22. септембра,
ухапшена четворочлана групa
с подручја Пожаревца због
постојања основа сумње да су
њени чланови починили више
десетина тешких крађа у
поштама на територији читаве
Србије. Штета коју су причинили, процењена је на више
десетина милиона динара.
Након интензивног оперативног рада чланови ове банде –
И. С. (1998), М. С. (1994), З. Ђ.
(1992) и А. Н. (1992) ухапшени су у тренутку када су из
поште у Банатском Новом Селу
износили металну касу с новцем. Код осумњичених су пронађени алат који су користили
за провалу, рукавице и фантомке.

Како саопштава МУП, постоје основи сумње да су чланови
ове групе током последње две
године проваљивали у поште,
из којих су износили касе, обијали их и узимали новац, а
након тога су их спаљивали. По
налогу Основног тужилаштва у
Панчеву, осумњиченима је
одређено задржавање до 48
сати. Судија за претходни
поступак одредио им је притвор до 30 дана.
Већ наредног дана, у петак,
22. септембра, припадници
МУП-а Панчево ухапсили су З.
У. (1979) из Беле Цркве, због

постојања основа сумње да је
извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Занимљиво је да је З. У. ухапшен приликом редовне контроле саобраћаја на подручју
Ковина. У путничком возилу
којим је осумњичени управљао, саобраћајци су пронашли
више од 200 грама амфетамина. Осумњиченом је, по налогу тужиоца, одређено задржавање до 48 сати и он ће у
законском року, уз кривичну
пријаву, бити спроведен у
тужилаштво у Смедереву.

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву, по налогу надлежног тужилаштва, поднеће кривичну
пријаву у редовном поступку и
против тридесеттрогодишњег
мушкарца, због постојања
основа сумње да је извршио
кривично дело неовлашћена
производња и стављање у промет опојних дрога. Полиција
је, наиме, током претреса куће
осумњиченог у околини Беле
Цркве пронашла више од једног и по килограма марихуане
спремне за даљу продају.
Д. Кожан

БАЛКАНСКИ КУП У ДРЕСУРНОМ ЈАХАЊУ

Трофеји за Машу и Иву
У Новом Саду је у недељу, 24.
септембра, одржан Балкански
куп у дресурном јахању, који
је изазвао велику пажњу самих
учесника, али и јавности.
Коњички клуб Кремен из
нашег града имао је два представника на том престижном
надметању, а што је најважније, још једном је остварио сјајан резултат. Маша Јосиповић
освојила је шампионску титулу са грлом Север, док се Ива
Миоч са истим коњем пласирала на треће место.
Дисциплина дресурног јахања веома је специфична и

додатно тежа, јер судије оцењују став јахача у седлу, правилну примену дејства и њихов
ефекат на коња. Оцењују и
кретњу коња, импулс, али и
поданост, односно пажњу, поверење, хармонију и лакоћу
покрета, што све захтева много труда и тренинга.
После овог такмичења чланови КК-а Кремен учествоваће на сајму коњарства у Новом
Саду и на још једном такмичењу, за које се вредно припремају с тренером Вишњом
Андрић.
А. Ж.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Хигијена несећања”
Марка Шелића Марчела
Петоро младих, огорчених
људи суочено је с мефистовском понудом загонетног
човека који нуди излаз из
безнађа, али по цену одустајања од свега у шта верују.
„Хигијена несећања” је
књига која, кроз временске
скокове, приповеда о очевима, о личном и колективном
(не)сећању, о покушају да се
у насилним траумама нађе
смисао. Изнад свега: о изгубљеном пријатељству које
изнова ниче из крхотина.
Слагалица саткана од
кошмара и стварности у коју
не желимо да поверујемо.
(Дејан Стојиљковић, аутор
романа „Константиново раскршће”)
Марко Шелић Марчело је
један од наших најзанимљивијих и најпопуларнијих
савремених прозаиста. Пише
прозу, новинске колумне и

музику. Објавио је пет студијских албума, четири књиге (од тога два романа) и стотинак колумни за разне
редакције. Посебну пажњу
јавности скренуо је текстовима својих песама, којима је
завредео бројна признања.

Два читаоца који до среде, 4. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да ли некада читате
по две књиге у исто време?”, наградићемо по једним примерком књиге „Хигијена несећања” Марка Шелића Марчела. 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

„Наруквица успомена”
Вајоле Шипман
Док је била девојчица, Лоли
је сваке године за рођендан
добијала од мајке по један
привезак за наруквицу, уз
поруку о томе колико је
важно чувати породичне
успомене. Много година
касније на Лоли је дошао ред
да настави традицију. Сећања и приче почињу да бледе
и она схвата да је крајње време да се поново повеже са
кћерком и унуком, које је
живот одвео на другу страну.
Привучене неочекиваним
телефонским позивом, Арден и Лорен, Лолине ћерка
и унука, журе да је посете у
њеној бајковитој брвнари на
језеру. Лоли, као и њена мајка пре ње, разоткрива тајне
које крију привесци, приповедајући једноставне приче
о срећи, љубави и нади. Пре-

ко чаробне наруквице која се
преноси с колена на колено
и спаја покидане нити прошлости, три жене ће спознати да су једна другој највредније што имају.

Два читаоца који до среде, 4. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта читате када пада
киша?”, наградићемо по једним примерком књиге „Наруквица успомена” Вајоле Шипман. 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.

ПИСМО ЧИТАОЦА

Догађај који треба све да нас забрине
У недељу, 24. септембра,
нешто после 18 сати, испред
куће у којој живим чуо сам
галаму, па сам изашао да
видим шта се дешава. Пред
капијом је лежало и издисало
тешко повређено маче са изубијаном главом.
Недалеко од њега била је
група деце која су викала и
међусобно се свађала. Ту је био
и комшија из суседне зграде,
чији је син плачући понављао:
„Нисам ја, нисам ја!”, а неколико девојчица је викало углас:
„Он је, он је!” Морам да напоменем да се ради о деци из
нижих разреда основне школе!
У први мах нисам схватао
шта се заправо дешава, па сам
пришао деци да од њих чујем
како је маче настрадало. За то
време комшија је, без икакве
емотивне или било које друге
реакције на то што се десило,
брзо увео уплаканог сина у кућу.
Деца су ми тада испричала да
се њихов уплакани другар вртео
укруг витлајући мачетом и ударајући њиме о зид куће!!!

Згрожен том чињеницом,
упозорио сам их да је то страшно и да размисле о томе шта
су ми испричала. Деца су ми
неколико пута поновила исту
причу и притом су била све
узнемиренија. Не желим да
истражујем које дете је учинило тај ужасан чин, али сам
згрожен чињеницом да су у тој

групи деце били само основци
из нижих разреда! Шокирала
ме је и реакција родитеља који
се понашао као да је било у
питању непажљиво шутирање
лопте, а не убијање животиње,
и то на тако свиреп начин!
Нисам психолог ни психијатар, па не могу да стручно
коментаришем све ово, већ сам,

као лаик, шокиран степеном
бруталности, свирепости и безосећајности. Са својих 70 година, као родитељ и деда, сматрам
да су за овакав поступак одговорни и једини кривци родитељи тог детета, јер је у том узрасту још увек основни васпитач
породица. Бахато понашање и
непослушност доживео сам
неколико пута управо од мојих
малих комшија. На упозорење
да ћу позвати њихове родитеље, они се нису обазирали, јер
знају да ће изостати било каква
васпитна мера породице.
Изношење овог случаја у јавност је мој покушај да апелујем на родитеље чија се деца
понашају агресивно и безобзирно према било коме да
посвете више пажње њиховом
васпитању док је то још могуће. У противном ћемо и даље
читати у штампи о случајевима вршњачког насиља, насиља
у породици, насиља на спортским такмичењима...
Име и адреса
познати редакцији

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ћорканов махнит
плес
У прошлом броју нашег
листа питали смо вас која вас
књига асоцира на септембар.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „На мојој страни
срца” Симоне Спарако за два
наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Не знам зашто, али увек
у септембру имам жељу за
Црњанским, па тако у шаке
узмем ’Сеобе’ и уз топлу
кафу уживам у пространствима далеким.” 064/0541...
„Ова из септембарске наградне игре.” 060/6672...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање која лектира из средње
школе им је остала у сећању.
Они ће освојити по један
примерак књиге „Лола и
момак из суседства” Стефани Перкинс.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„То је ’Љубавник леди Четерли’. За ’73. годину то је била
табу тема.” 064/1792...
„’На Дрини ћуприја’ и Ћорканов махнит плес по залеђеној ивици ћуприје као да
лебди изнад ње.” 066/3525...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили
спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ГРАД ПОМАЖЕ ПАНЧЕВАЧКИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

НОВИ КАБИНЕТИ И САВРЕМЕНА ОПРЕМА
Унапређивање рада
Повезивање теорије
и праксе

ОБЕЛЕЖЕН ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА

LED расвета
на поклон
Поводом обележавања Светског дана без ауто мо би ла
Град Панчево је у петак, 22.
септембра, у склопу „Европске недеље мобилности”,
делио поклоне нашим суг-рађанима. Представници Одељења за саобраћај, Комитета за безбедност саобраћаја,
Секретари јата за зашти ту
живот не среди не и Поли циј ске управе Пан че во
поклањали су LED расвету
за задњу светлосну бициклистичку сигнализацију Панчевци ма који су тог дана

користили бицикл, с циљем
афирмације алтернативних
видова превоза.
У граду су била постављена три пункта: уз бициклистичке стазе у Улици ослобођења (преко пута ЈКП-а
„Водовод и канализација”), у
Улици 7. јула (код школе
„Браца Петров”) и на углу
улица Жарка Зрењанина и
Владимира Жестића. Том
приликом је подељено 80
комада LED расвете за бицикле, а реакције суграђана
биле су изузетно позитивне.

ОДРЖАНО ЕКО-ПРЕДАВАЊЕ

Рупе у атмосфери
су опасне
Покрет горана и центар
волонтера Панчево у петак,
22. септембра, организоваo
je манифестацију посвећену
заштити животне средине.
Реч је о реализацији пројекта „Чувајмо озон, чувајмо
наше здравље”, који је подржао градски Секретаријат за
заштиту животне средине.
Том приликом је професорка географије Бранка
Марковић одржала предавање о озонском омотачу, његовом настанку, угрожености,
штетности УВ зрачења и
начинима заштите озоносфере. Идеја је била да се младима приближе питање о
важности очувања озона и о
његовој улози и значају за
здравље људи. Тог дана је
одржан квиз за ученике
Пољопривредне и Економске
школе, који је приредила
професорка биологије Милена Јовишић, а победничка
екипа из Пољопривредне

школе проглашена је за еко-чувара озонског омотача.
Према речима организатора, основни циљ манифестације био je да се скрене
пажња јавности на потребу
очувања озонског омотача и
штетан утицај фреона из расхладних уређаја, дезодоранса и лакова за косу. Да подсетимо, услед оштећења
озона настају озонске рупе, а
оне омогућују несметан пролаз УВ зрачења, које је штетно за наше очи (изазива катаракту) и за кожу, јер на њој
могу настати разне промене,
а најопаснији су меланоми
односно канцери коже.
Порука чланова Покрета
горана и центра волонтера
јесте да треба да користимо
производе са ознаком „оzone
friendly”, јер њиховом употребом у атмосферу се не испушта штетан гас који уништава Земљин природни штит од
космичког утицаја.

ДАН СТАНИШТА

Манифестација
у парку

Свечана додела уговора директорима средњих школа које су
добиле средства од Града Панчева на конкурсу у вези с реализацијом мере активне политике запошљавања „Унапређење конкурентности средњих
школа путем побољшања услова за извођење наставе” у 2017.
години одржана је у четвртак,
21. септембра, у градској кући.
Свечаности су присуствовали градоначелник Панчева
Саша Павлов, чланица Градског већа задужена за образовање мр Татјана Божић и члан
Градског већа задужен за рад,
запошљавање и социјална
питања Миленко Чучковић.
У корист ученика
Градоначелник је приликом
свечаног обраћања истакао да
је овај програм помоћи локалне самоуправе веома значајан
– Овим пројектима је подржана још једна активна мера
политике запошљавања, стратегије запошљавања града Панчева, а и укључивање маргинализованих социјалних група у
један процес запошљавања,
стручне квалификације и обуке. Пројекти су оцењени позитивно и као врло садржајни од
стране Савета за запошљавање.
Средства су добро фокусирана,
добро опредељена и у корист
наших младих суграђана –
закључио је Саша Павлов.
С друге стране, већник Чучковић је подсетио да је реч о једној од осам мера које локална

самоуправа спроводи у оквиру
панчевачког локалног акционог плана за запошљавање.
– Циљ је да ђаци, када заврше
средњу школу, буду максимално обучени и зато смо се определили за овакву подршку школама, са идејом да кабинети у
којима ће деца учити буду опремљени онако како то доликује
савременим школама. Ово представља меру побољшања конкурентности средњих школа с
циљем унапређења пре свега
кабинета за практичну наставу –
рекао је Чучковић и подсетио да
три панчевачке средње школе
воде преговоре с НИС-ом о добијању финансијске помоћи за
потребе реализације дуалног
образовања.
Конкурентни на тржишту
Локалним акционим планом за
запошљавање за 2017. годину,

као једна од мера активне
политике запошљавања, предвиђено је и расписивање конкурса за доделу средстава за
„Унапређење конкурентности
средњих школа путем побољшања услова за извођење наставе” у 2017. години у граду Панчеву. Седам средњих школа
доставило је укупно осам предлога пројеката, од чега је Савет
за запошљавање града Панчева
дао позитивно мишљење за
седам предлога пројеката, чија
укупна
вредност
износи
1.400.000 динара.
Средње школе с којима је
локална самоуправа потписала уговоре о пружању помоћи
на основу конкурса „Унапређење конкурентности средњих
школа путем побољшања услова за извођење наставе” јесу:
ШОСО „Мара Мандић” (опре-

мање кабинета за шиваче текстила и набавку маши не за
подручје рада пољопривреде –
167.785 дина ра); Машинска
школа (опремање мултимедијалног про сто ра – 240.000
динара); Гимназија „Урош
Предић” (набавка опреме за
рачунарски
кабинет
–
198.000); Медицинска школа
„Стевица Јовановић” (опремање кабинета за микробиологију, фармакологију и инфектоло гију – 200.000 дина ра) и
Економско-трговинска школа
(опремање рачунарског кабинете новом опремом – 389.748
динара).
Школе ће, према уговору,
своје пројекте реализовати до
краја 2017. године, а Граду
Панчеву ће детаљан извештај
о томе доставити најкасније до
20. јануара 2018. године.

АКЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Лепше је с културом
Представници локалне самоуправе, са чланом Градског већа
задуженим за културу и омладину Немањом Ротаром на
челу, посетили су у уторак, 26.
септембра, ученике панчевачких средњих школа – Машинске, Економско-трговинске и
Техничке. Већник је у поздравном говору упознао будуће
ђаке трећег разреда с градским
програмом „Култура на поклон”. Како је рекао, он је намењен младима, а заснива се на
идеји да Град Панчево сваком
младом суграђанину/сиграђанки, када напуни осамнаест
година, додели поклон-ваучер
у вредности од 3.000 динара.
Сада ову погодност користи
око сто панчевачких средњошколаца, што према речима
Немање Ротара, и није баш
велики број, али он истиче да
је ово тек почетак и да не треба бити скептик.
– Дошао сам у ове школе да
позовем децу у позориште, на
концерте уметничке музике, на
књижевне вечери и у библиотеку. Желим да поделим с
њима ту љубав према култури

коју и сам гајим и да их убедим да је то нешто врло важно
и да то треба да прихвате. То
је управо идеја пројекта „Култура на поклон” – да се деци
покажу праве вредности, нешто
што постоји и што ће трајати.
У овом времену, када смо
„бомбардовани” разним радио
и телевизијским станицама с
разним програмима и садржајима, управо је моменат да се
деци покаже права култура –
рекао је Ротар.
Наши суграђани могу искористити ваучере за одлазак на

културне садржаје које организују градске и приградске
установе културе. Ваучерски
кредит моћи ће да се утроши
и на гостујуће представе, концерте, музичке, позоришне,
филмске и друге фестивале,
изложбе, програме у области
књижевности и за чланство у
Градској библиотеци. Наравно, и за све друге културне
програме које организују Културни центар, Дом омладине,
Народни музеј и друге установе културе чији је оснивач
Град Панчево. Представници

града истичу да на овај начин
локална власт жели да афирмише праве вредности у култури, да подстакне младе људе
да суделују у културном животу наше локалне заједнице и
омогући им да се упознају с
културном понудом града у
коме живе и одрастају.
Према речима Мирјане Савков, координаторком Канцеларије за младе, у овом програму
могу учествовати сви млади
који живе у Панчеву или насељеним местима на његовој
територији који у 2017. години
пуне осамнаест година. Заинтересовани ђаци могу да се
пријаве и преузму свој ваучер
у Канцеларији за младе (у
Градској управи Панчева). Ваучер ће важити годину дана од
дана преузимања. За све детаљније информације доступни су
телефони 013/308-906 и
013/308-907, као и имејл адреса kulturanapoklon@pancevo.rs.
У делегацији локалне самоуправе која је посетила три
средње стручне школе био је и
Мирослав Бирцлин, директор
Народног музеја Панчево.

НОВА ЗАШТИТНА ОГРАДА У ОШ „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО”
Удружење грађана „Натура
еко тим” обележиће у понедељак, 2. октобра, Светски
дан станишта. Централна
манифестација биће одржана
у 12 сати у Градском парку.
Реч је о реализацији пројекта „Упознајмо станишта –
бринимо о њима”, који про-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

мовише потребу очувања
природног станишта код
основаца. Тог дана ученици
панчевачких основних школа такмичиће се у различитим креативним играма, а
најуспешнији могу очекивати награде.
Чланови овог удружења
најавили су да ће у наредном
периоду на три локације у
Панчеву поставити таблет
уређаје помоћу којих ће
наши суграђани моћи да се
боље упознају с панчевачким
природним стаништима.

Решен велики проблем у Војловици
Градска власт издвојила је
600.000 динара из буџета за
изградњу заштитне ограде у дворишту Основне школе „Братство–
јединство” у Војловици. Захваљујући томе повећана је општа безбедност ђака. Ту образовну установу су тим поводом посетили
мр Татјана Божић, чланица Градског већа задужена за образовање, и Нандор Балог, председник
Савета МЗ Војловица. Директорка школе захвалила је Граду што
је помогао да се овај важан пројекат реализује.

– Изградња ограде у школи
много значи. То је део школског

дворишта који ми најмање можемо да контролишемо, будући да

је оно веома велико. Ова бетонска ограда заиста ће повећати
безбедност деце у кругу школе –
рекла је Ксенија Царевић, директорка ОШ „Братство–јединство”.
Мр Татјана Божић овом приликом је истакла да је Град за
текуће одржавање основних
школа издвојио око десет милиона динара. Како је рекла, у складу са оним што су школе исказале као потребу, урађени су
делови фасада, уграђена је нова
столарија и санирани су кровови и подови у многим школама.

Петак, 29. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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Позивам све грађане Опова, као и нама драге
суседе из Панчева и околине да уживају у нашим
програмима и провере какви смо домаћини.

СЕЛО

Зоран Тасић, председник Општине Опово

ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОБЛИЖЊЕГ МЕСТА

ОКТОБАРСКИ ДАНИ У ОПОВУ
Разноврстан програм
за све укусе

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” орезују
грање на брегу у Улици Кутина. У току је постављање јавне чесме, а биће настављено
и бетонирање стазе у цркви,
за шта је Месна заједница
набавила материјал. Глумац
Јовица Јашин извео је монодраму под називом „Била једна земља” у петак, 22. септембра, у Дому културе. При
крају су радови на постављању инсталација за кабловску
телевизију, а грађани ће благовремено бити обавештени
на почетку прикључења.

Од наступа тамбураша
и рокера, преко етно-базара и „Лудаја
феста”, до филмских
пројекција
Наредних дана, у исто време
као и прошле године, биће одржана интересантна и садржајна манифестација под називом
„Октобарски дани у Опову”.
Бројни програми одвијаће се у
том месту у периоду између 29.
септембра и 2. октобра, а биће
саткани од музике, изложби,
филмова...
Сам старт манифестације
посвећен је четрдесетогодишњици успешног функционисања оркестра под називом
„Оповачки тамбураши”. Њима
у част у петак, 29. септембра, у
Галерији „Јован Поповић” биће
отворена изложба под симболичним називом „Ја сам рођен
тамо на салашу”, на којој ће
бити евоцирани занимљиви
детаљи из рада поменутог
састава.
Сутрадан, у суботу, 30. септембра, на ред ће доћи припаднице нежнијег пола. Том приликом чланице Актива жена
Опово приредиће мини етнобазар, на којем ће заједно с
гошћама из околних места
представити своје рукотворине
и друге производе. Штандови
ће бити постављени у централном парку, а почетак је заказан за 11 сати. Исте вечери и

Банатско Ново Село: Манифестација „Банатски хлеб” биће
одржана у недељу, 1. октобра,
од 12 сати, у спортској хали.
Идуће недеље Новосељанин
Жељко Боговац изложиће
цртеже, аквареле и скулптуре
у галерији Дома културе.

љубитељи рок музике имаће
своје тренутке, када од 21 сат
на централном тргу целовечерњи концерт буде приредио
бенд „Ватрена киша”. Иначе,
тај састав чине панчевачки и
оповачки музичари.
На истој локацији биће одржана и два догађаја трећег
дана, у недељу, 1 октобра. Најпре ће у 10 сати бити отворен
„Лудаја фест”, који је превасходно замишљен као омаж
популарној војвођанској тикви.
Организатор је Удружење произвођача поврћа, воћа, цвећа и
лековитог биља „Лала”, што

значи да ће на поменутој изложби бити места и за друге производе. Увече ће, такође, на
централном тргу бити приређен програм намењен поштоваоцима староградске музике.
Поред поменутих „Оповачких
тамбураша”, свираће и „Ковински бећари”, „Банатски кицоши” из Панчева и тамбурашки
оркестар Основне школе
„Зоран Петровић” из Сакула.
И, напослетку, на сам Дан
Опова најпре ће, уз пригодан
програм, бити положени венци на споменик погинулима у
ослободилачким ратовима, а

поподне и вече резервисани су
за филмофиле. Прва пројекција намењена је малишанима и
почеће у 16 сати у биоскопској
сали Дома културе, када ће
бити приказан дечји анимирани филм у 3D технологији
„Мали бигфут” („The Soon of
Bigfoot”). На истом месту, од
20 сати, на програму ће бити
дугометражни играни филм
под називом „То”, који је режирао Стивен Кинг.
Речју, за све укусе понешто
и сасвим довољно разлога да
се наредних дана наврати до
Опова.

У БРЕСТОВЦУ НЕШТО НЕСВАКИДАШЊЕ У САДАШЊЕ ВРЕМЕ

Бесплатно учење руског и енглеског језика
Пријављивање још
увек могуће
Ретко се догађа да у данашње
време неко понуди нешто бесплатно. То нарочито важи за
едукацију, а посебно када је
реч о данас животно важном
познавању страних језика.
Управо то је прошле године
покренула Тања Цветановић,
актуелна директорка ЈКП-а
„Комбрест” у Брестовцу.
Ова професорка руског језика (енглески јој је под Б) у разговору са суграђанима схватила је да постоји жеља и потреба
за том врстом образовања, али
да је многима напорно и скупо
да често путују у град како би
похађали нимало јефтине курсеве. Из тог разлога она је
дошла на идеју да Брестовчанима изађе у сусрет и позове
их на часове учења почетног

Месне актуелности

нивоа руског и енглеског језика. Одазвало се десеторо људи,
а курс се одвијао двапут недељно. Седморо је учило енглески
језик, док се троје одлучило за
руски.
– Жеља ми је била да им
што више приближим и исто-

рију, културу, уметност, традицију и све друго што каракте ри ше нај ве ћу сло вен ску
земљу. То радим из чисте
љубави, а дружења са суграђанима жељним те врсте знања прадстављала су ми право
уживање. У новом циклусу, у

сарад њи с Домом кул ту ре,
приказиваћемо и руске филмове, а упознаваћемо се и с
важним лич но сти ма из раз ли чи тих обла сти. С дру ге
стра не, за енгле ски језик
опредељују се махом старији
људи, који нема ју ника кву
осно ву и хоће да је стек ну
због посла и због савремене
технике – наводи Цветановићева.
Прошлогодишњи курс је трајао неколико месеци, до почетка пољопривредне сезоне, јер
у том месту готово сви имају
некакав додир с том привредном граном.
Због тога су курсеви почели
у среду, 27. септембра, а одвијаће се у наредном периоду тим
даном и петком, од 19 сати, у
просторијама Месне заједнице, уз напомену да не коштају
ништа.

Долово: На етно-фестивалу у
Варварину „Доловке” су освојиле прво место за штрудлу и
друго за везене рукотворине
„Домаћице”; КУД „Банатски
вез” такође је био други, а
винари – трећи. У Дому културе трају „Дружионица” и
драмска радионица, а у октобру се очекује прва представа.
Глогоњ: Продајна изложба
књига издавачке куће „Лагуна” трајаће наредних месец
дана. Некадашњи директор
основне школе Предраг
Хаџић поклонио је библиотеци поменуте установе књиге
за децу.
Иваново: Фирма ЈМД уведена је у посао изградње паркинга испред гробља, а ускоро крећу радови. На јавној
набавци за наставак изградње канализације најбољу
понуду имао је „Финнет”.
Месна заједница од новца из
текућих трансфера израђује
пешачке стазе на раскрсницама.
Јабука: ЈКП „Водовод и канализација” обавља испирање
водоводне мреже. Ових дана

је завршен тендер за набавку
дечјих мобилијара и ускоро
ће бити постављене четири
справе на игралиштима. На
депонији је инсталиран
видео-надзор. Булдожер ће
ускоро бити оспособљен за
рад на депонији. Очекује се
скори наставак радова на
канализационој мрежи.
Качарево: Нова директорка
Дома културе биће Невена
Спремо, дипломирани културолог из Панчева. На том
месту замениће Зорана Марковића, који ће се вратити на
чело локалног комуналног
предузећа.
Омољица: Књига афоризама
Зорана Т. Поповића „Кад
порастем, бићу велики” представљена је у петак, 22. септембра, у Дому културе.
Изложба слика Наталије
Билетњикове из Белорусије,
као и дечјих радова из те
земље биће отворена у уторак, 3. октобра, у 12 сати, у
галерији Дома културе.
Старчево: У току су завршни
радови на реконструкцији
пијачног и пешачког платоа.
Поводом 250 година римокатоличке цркве протеклог
викенда приређене су света
миса и свечана академија с
целовечерњим
фолклорашким концертом. Дан раније
дуо „Бостанџије” направио је
боемско вече у ККК-у, где ће
у петак, 29. септембра, госто-

вати бугарски рок састав. Други фестивал екологије и урбане културе под називом „Ring
the Alarm” биће одржан од 29.
септембра до 1. октобра на
дунавском насипу у близини
такозване винчанске скеле.

БОЕМСКО ВЕЧЕ У ККК-у

Бостанџије

У НОВОСЕЉАНСКОЈ СПОРТСКОЈ ХАЛИ, 1. ОКТОБРА

У славу банатског хлеба
Трећа манифестација под
називом „Банатски хлеб” биће
одржана у недељу, 1. октобра,
од 12 сати, у спортској хали у
Новом Селу.
Реч је о догађају такмичарскоизлагачког карактера, за који је
већ пријављено двадесетак удружења жена. Свако од њих донеће по један домаћи хлеб и притом ће имати обавезу да свој
штанд украси у етно-стилу. О
победнику ће одлучивати стручни жири, који ће предводити
кулинарски мајстор и познато
телевизијско лице Саша Мишић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У оквиру пратећих садржаја
биће отворена изложба руко-

творина и приређен богат културно-уметнички програм, у

којем ће наступити преко сто
педесет чланова локалних друштава.
Чланице Удружења жена
„Новосељанке/Boboacele”, приређивача поменуте манифестације, представиле су „Банатски
хлеб” на конференцији за новинаре одржаној у среду, 27. септембра, у просторијама Туристичке организације Панчево.
Снежана Баба говорила је о
самој организацији догађаја,
када је и захва ли ла свим
спонзорима, док је Жаклина
Нова ко вић иста кла зна чај
банат ског хле ба за ове про сторе, као и то да постоји још
неколико кућа које га припремају на старински начин, а у
његов квалитет и укус могли
су се уве ри ти и при сут ни
новинари.

Након што је цело лето забављао народ у центру Старчева
и успут продавао лубенице,
двојац тамбураша и ентузијаста – Никола Пољак и Петар
Аћа – одлучио је да своје фанове награди једном истинском
боемском вечери, а богомдано
место за тако нешто је Креативни културни клуб, годинама познат по разним суптилним програмима.
Каква је тема, таква је била
и публика, дакле префињена
у погледу избора музике.
Преовладавала је она из златних седамдесетих, а било је
ту и староградских, македон-

ских, далматинских... Расположени гости су све то пратили аплаузима, хорским
певањем и понеким плесом,
а нису се устручавали ни да
наруче омиљене нумере.
Да ствар буде потпуна, дуо
за ову прилику назван
„Бостанџије” у помоћ је
позвао суграђанина и пријатеља Дарка Јешића. Овај надарени списатељ био је задужен
за смех, па у је музичким паузама казивао урнебесне анегдоте о легендарним боемима,
а посебне овације добио је за
врхунске имитације познатих
личности.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Изложбе
Уторак, 3. октобар, 19 сати, биоскоп „Војводина”: фестивал
„Нова”, отварање стрип-изложбе „Живео Кавандоли! – Ход
по бесконачној линији”.
Уторак, 3. октобар, 19.30, Галерија савремене уметности:
отварање изложбе цртежа „Мрачно поштовање ствари које
долазе” Стевана Маркуша.

Представе
Уторак, 3. октобар, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа „Хипноза једне љубави” Душана Ковачевића.

Тематски програм
Среда, 4. октобар, 12 сати, Галерија Бате Михаиловића:
фестивал „Нова”, радионица стрипа „Гррр! Програм”, коју
ће водити Александар Зограф.
Среда, 4. октобар, 19 сати, биоскоп „Војводина”: фестивал
„Нова”, разговор о Освалду Кавандолију и презентација
МУСИЛ-а са Серђом Кавандолијем и Пјером Тонином.

КОНЦЕРТ НОВОСАДСКЕ КЛАВИРИСТКИЊЕ

Вече уз класику
Јелена Симоновић Ковачевић, уметница из Новог Сада,
одржала је први пут солистички концерт у нашем граду, у среду, 20. септембра, у
Културном центру Панчева.
Љубитељи класичне музике
уживали су у делима: „Токата
у е-молу” (Ј. С. Бах), „Соната
оп. 31 бр. 2” (Л. ван Бетовен),
„Балада бр. 2 у х-молу ” (Ф.
Лист) и „Соната бр. 3 у Ф-дуру”
(Д. Кабалевски).
Јелена Симоновић Ковачевић активно се бави камерним и солистичким музицирањем. Завршила је Академију уметносту Новом
Саду, а затим постдипломске
студије на Универзитету у
Сиракузи (Њујорк) и маги-

МОЈ

старске студије клавирске
педагогије на Универзитету
Мисури (Колумбија).
Добитница је награде
„Ајрин Крукер” (Irene Crooker) за врхунске резултате у
пијанистичком извођењу, као
и награда на националним и
интернационалним такмичењима, међу којима су „Missouri Music Teachers Association” у Колумбији (САД),
Интернационално такмичење
„Cittа di Moncalieri” у Италији и Југословенско такмичење младих пијаниста у Нишу.
Од 2014. године ради на
Академији уметности у Новом Саду као наставник
вештина, а предаје клавирски практикум.

избор МОЈ
Двојник

Јелена Катана,
дипломирани филозоф
КЊИГА: Као и свако дело
Достојевског, тако и „Двојник” генијално и готово
стручно говори о различитим људским наравима. Тај
роман се бави унутрашњом
и личном борбом протагонисте. Достојевски се пита како
бисмо се осећали да познајемо свог двојника који живи
наш живот, обавља наше
послове, проводи време с
нашим пријатељима. Могуће је да би неко, двојник или
ми, тиме могао да буде угрожен. Ко? Да ли и какав однос
бисмо могли да имамо са
својим двојником? Та и
слична питања тичу се прилично занимљиве и тренутно заступљене теме – теме
клонирања. Ако клонирање
буде било могуће, занима
нас који би били разлози за
то, а који против тога. Одговоре на то питање можемо да
размотримо у „Двојнику”. Та
књига је битна, јер је Достојевски у 19. веку потегао
питања и проблеме који су
предмет многих расправа
наше данашњице.
СЕРИЈА: Анимирани амерички ситком „Family Guy”
урнебесан је и јако смешан.
Аутор ситкома је талентовани глумац и комичар Сет
Макфарлан. Он позајмљује
око пет или шест различитих гласова ликовима који су
потпуно другачији једни од
других. Код тих анимираних
ликова није приметно да је
реч о једној истој особи која
им даје гласове. Макфарлан
је, исто тако, један од цртача. У серији „Family Guy”
аутор се, између осталог,
спрда с различитим ситуацијама с којима се свакодневно сусрећемо. Такође, он се

Петак, 29. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ФИЛИП КРУМЕС, ВИОЛИНИСТА

ПОВРАТАК У АУТОРСКЕ ВОДЕ
Композиције рађене
специјално
за фестивал „Нова”
Савремена
импровизована музика
На трећем фестивалу „Нова”,
који ће бити одржан од 3. до 8.
октобра у Ковину, Панчеву и
Београду, учествоваће велики
број стваралаца који ће представити свој рад љубитељима нове,
авангардне уметности. Један од
наступа којем се унапред радујемо, јесте концерт „Филип Крумес квартета”, који ће бити одржан 6. октобра у дворани
„Аполо”, где ће наш суграђанин,
сјајан виолиниста, после дужег
времена представити своје
ауторске композиције.
ПАНЧЕВАЦ: Панчевци ће на
фестивалу „Нова” имати прилику да коначно слушају ауторску музику Филипа Крумеса?
ФИЛИП КРУМЕС: Пре свега,
свака част екипи која организује
овај фестивал и која на мишиће
успева да га трећи пут да одржи.
Делом знам с каквим се потешкоћама носе и веома ми је драго да су успели да све доведу у
нормалу и испливају. Свака част
на труду, заиста. С друге стране,
допада ми се тај моменат што се
постављају продуцентски и што
дају отворен простор одређеним
уметницима. Тако су и мени
дали одрешене руке и иницијалну капислу да кренем да размишљам у креативном правцу.
После толико година поново
компонујем. У последње време
интензивно се бавим поправљањем виолина и то заузима велики део мог живота. Такође, свирам у разним саставима, али ни
у једном од тих пројеката немам
ауторску улогу. У глави држим
огромне, вишечасовне програме,
али од 1997. године, када сам
радио музику за представу „Етно
циркус”, коју су режирали Даријан Михајловић и Ања Суша и у

којој се уживо свирало, нисам се
латио озбиљнијег ауторског рада.
У том смислу хвала организаторима што су ми дали ветар у леђа
да са собом пресечем неке ствари и да урадим нешто своје. Још
ми је драже што је то фестивал
нове музике, на коме нема ограничења у смислу стила, жанра и
осталих ствари. То ми је посебно дало слободу да маштам шта
бих желео да свирам.
• Каква ће то музика заправо бити?
– Пре седамнаест година
провео сам годину дана на Краљевском конзерваторијуму за

размишљајући шта ћу урадити,
дошао до идеје која ми се много допала, да искористим авангардни моменат и да га конфронтирам мало другачијем
изразу, који бисмо могли да
назовемо савремена импровизована музика.
• Ко чини квартет?
– Квартет чине људи с којима дуго сарађујем и с којима
првенствено уживам у креативном процесу. То су Раде Склопић Rаid, кога сам упознао пре
неколико година, када ме је
позвао да снимим виолину за
Марчелов албум „Напет шоу”.

музику, драму и плес у Антверпену, у Белгији. Најинтересантнији предмет био ми је
Contemporаry music improvisаtion, а то је савремена
музичка импровизација, која
обједињује различите стилове,
од авангарде до неокласицизма. Чак ме је тадашња професорка која је предавала тај
предмет позвала да се придружим њеном саставу, који је тада
озбиљно функционисао, али та
сарадња није се наставила јер
сам одлучио да се вратим у
Србију. Љубав према том звуку
остала ми је до данашњих дана,
али с друге страна то није моја
једина љубав. Волим музику у
најширем смислу. Тако да сам,

Раде феноменално влада
скреч-техникама, али с друге
стране, пре неких шест-седам
година почео је да свира клавир, па ће бити задужен и за
синтисајзер, ефекте итд. Контрабас ће свирати мој пријатељ
пореклом са ових простора
Виктор Обшуст, који дуги низ
година живи и ради у Лондону, где је постао и најмлађи
члан ораганизације „Royаl
Society of Musiciаns”. Упознали смо се у Антверпену када је
наступао у једном џез клубу и
тада је пришао мојим другарима, који су га упознали са
мном. Кад год имамо прилику, засвирамо заједно. Драго
ми је да му је та недеља сло-

бодна и да ће наступити на
концерту. Бубњеве ће свирати
човек с којим сам имао прилику да кроз разне пројекте сарађујем дужи низ година, а то је
Александар Цветковић, професор на џез одсеку Факултета
музичке уметности у Београду.
У цео процес је укључен и мој
дугогодишњи другар и сарадник Срђан Ђорђевић, с којим
сам провео пуно времена свирајући по Европи. Он неће учествовати на „Новој”, јер те
вечери наступа с Филхармонијом, али ћемо сигурно заједно
свирати на неком од наредних
концерата. Не желим да ова
музика буде оптерећена неким
стиловима
или
жанром.
Желим да пустим слободу и
машту и да направим претапања различитих емоција и
атмосфера. Мене више занима
играње музиком него да ли је
неко супер технички поткован
и да ли је перфектно одсвирао
фразу. То ми је у овом контексту мање важно.
• Какав је осећај компоновати после толико времена?
– Много је добар осећај. Тренутно имам веома испуњен
период у животу, али уживам да
компонујем. Док пишем једну
песму, јавља ми се идеја за другу, онда прву сачувам и изађе
нешто неочекивано. Стваралачки процес ми много прија, али
ми је жао што немамо организовану сцену, у смислу да уметници могу да рачунају на минимум концерата на којима би
представили своје идеје. Када
би сцена била организованија,
мислим да би било више људи
који би се упуштали у ауторски
рад. Осим тога, немамо издаваче који се баве уметничком
музиком и ова ситуација није
охрабрујућа за ауторско стваралаштво. Наступ на фестивалу
„Нова” заиста је леп повод да се
вратим у ауторске воде, да окупим бенд и с нестрпљењем очекујем тај концерт.

ЗАВРШЕН ПЕТНАЕСТИ „ETHNO.COM”

Спој традиције и љубави према музици

увек осврне на свеже вести и
информације из целог света,
што овај ситком чини актуелним.
ФИЛМ „12” руског режисера
Никите Михалкова јесте драма о дванаесторици људи
који чине пороту једног судског процеса. Они одлучују о
судбини чеченског дечака
који је оптужен да је убио
свог очуха. Како је то на филму, а и у животу, обично случај, њихову одлуку отежавају многобројне невероватне
околности. Ипак, свих једанаест чланова пороте једногласно сматра да је тинејџер
починио убиство. Они тврде
да поседују доказе и гласају
да дечак треба да буде осуђен. Радња филма добија
заплет када преостали члан
међу њима гласа у корист
ослобађајуће пресуде. Најзанимљивији делови филма
„12” ипак су они у којима се
види колико су људи подложни утицајима око себе.
Заправо, колико људи могу
да буду несигурни у погледу
сопствених и жеља и ставова. Михалковљев „12” је
римејк остварења из 1957.
године под насловом „12
љутих мушкараца”.

У Културном центру Панчева у
петак и суботу, 22. и 23. септембра, одржан је петнаести фестивал „Ethno.com”, на којем су ове
године наступила четири састава из Србије и Македоније.
Фестивал је отворила Пјевачка дружина Светлане Спајић,
која је наступила са Олгом Красојевић. Публика је имала прилику да упозна традиционалне
песме из свих крајева које је
насељавао наш народ, а које је
Светлана Спајић прикупљала
још од студентских дана. Кристално чисти гласови, пуни емотивног набоја, пренели су аутентичност простора где су песме
настале и певане деценијама.
– Људи свуда желе оно
изворно и то је нека порука и
за млађе људе који су заинтересовани за етно-музику. Снага ове песме је управо у тој

повезаности с традиционалним певачима. Ако човек
нешто ради сам, од тога нема
вајде, онда гајите неки фолклоризам. Све мора да буде прожето, јер ако не видите прошлост или немате контакт с
прошлошћу, не видите ни
будућност. Нити можете донети нешто ново и оригинално –
рекла је Светлана Спајић.
Након традиционалних песама посебну енергију донео је
састав сјајних музичара под
називом „My People”, који изводе ауторску музику већ пет
година.
– Наша музика је спој
разних праваца, неко наше
искуство које смо стекли
бављењем разним стиловима,
односно реакција на сву музику коју смо икада свирали и
слушали. То је музика која нас

инспирише, покреће и узбуђује. Тематски је то широко.
Бавимо се Балканом, Блиским
истоком и северном Африком.
Више нас компонује, па су
нумере врло различите – рекао
је перкусиониста и оснивач
бенда Горан Милошевић.
Друге вечери наступио је
Тамбурашки оркестар Панчева, под вођством професора
Михајла Јовића, а затим македонски састав „Љубојна”, који

је својим аутентичним наступом потпуно очарао публику.
– У организационом смислу
фестивал је протекао савршено
и то су приметили и извођачи.
Све је функционисало као сат,
од припремног периода па до
саме реализације. Тон, светло,
сцена, просторије за уметнике,
присутност у медијима, визуелни идентитет – све је било на
високо професионалном нивоу.
Учесници су видели наш ентузијазам и узвратили су нам сјајним концертима, а публика је
то осетила и доживели смо овације у неколико наврата – рекао
је уметнички директор фестивала Филип Крумес.
Фестивал су ове године
финансијски подржали Град
Панчево и Министарство
културe и информисањa Републике Србије.

ИЗЛОЖБА ДИГИТАЛНЕ ГРАФИКЕ

Стваралачка игра
Изложба дигиталне графике
ликовног и примењеног уметника и предавача ликовних
уметности Александра Пантића отворена је у среду, 20. септембра, у фоајеу Културног
центра Панчева.
Инспирација за графике које
су изложене настала је 2008.
године, али је аутор с временом развијао и мењао мотиве.
– Прија ми рад на дигиталним графикама. За мене је то
једна стваралачка игра, којом
се бавим када желим да се
одморим и напуним креатив-

ношћу. Бавим се разним мотивима, који су често апстрактни. Нису везани за виђено.
Годинама се мењају, али опус
траје. То су нека филозофска
и медитативна размишљања –
рекао је Александар Пантић.
Аутор изложбе се стваралачко-уметничким радом активно
бави од 1996, а предавачким
радом у области ликовних уметности од 2003. године. Од 2010.
године ангажован је у Центру за
ликовно образовање „Шуматовачка” као водитељ курсева
мозаика и иконописања.

Поред редовне излагачке
активности у земљи, учествовао
је и на неколико међународних
изложби. Неки од његових
радова су део јавних националних и иностраних уметничких
збирки и музеја, међу којима
истакнутије место заузимају:
„Nord Art” – Музеј савремених
уметности у Диселдорфу,
OSTEN, међународни музеј
цртежа и графике у Скопљу, и
уметничка збирка Централноевропског универзитета у
Будимпешти. Носилац је признања за посебан допринос про-

фесионалном уметничком раду
УЛУПУДС-а, као и признања за
посебан допринос раду Центра
за ликовно образовање „Шуматовачка”. Аутор је више мозаика и фресака на црквама СПЦ
у Браничевској епархији.
Изложба ће бити отворена до
30. септембра.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ШКОДА фабија 1,4,
2001, лимузина бензин-гас, атестиран
клима. 063/772-60-03.
(СМС)
ЗАСТАВА скала 55,
2000. годиште, регистрован до маја 2018.
064/313-88-36. (2482)
ПРОДАЈЕМ голф 6.
063/892-08-35. (2473)
ЗАСТАВА скала 55,
регистрован до августа 2018, у беспрекорном стању, први власник. Веома повољно.
063/879-60-65.
(248301)
ФИЈАТ пунто, 2004,
бензин/гас, аларм,
фабричко стање, одличан. 065/346-20-20.
(248376)
ЈУГО 45, 1989. годиште, на продају.
060/458-66-25.
(248428)
ПРОДАЈЕМ ситроен Ц
3, 2004. годиште, регистрован, исправан,
повољно. 060/000-3373. (248437)
ПРОДАЈЕМ југо ин,
2005. годиште, регистрован, стање солидно. 063/179-36-83.
(248444)
ЈУГО корал 1,1, 2005,
регистрован до маја
2018, добар, 650 евра.
062/332-205. (248505)
ВЕКТРА 1.8, 2001. годиште, регистрован до
маја 2018, без улагања. 063/811-18-52.
(248502)
ЗАСТАВА 101, 2006,
нерегистрован, застава пик-ап, 2003, нерегистрован, атест важећи, форд ескорт дизел, 1995. годиште, тек
регистрован, власник.
063/305-082. (248578)
КИА 200. годиште, прва боја, регистрован
до 2018, 500 евра.
065/866-24-44, одличан. (248577)

ПУНТО 1.2, 2009. децембар, петора врата,
атестиран плин,
95.000 км. 064/58750-24. (248563)
ГРАНДЕ пунто 1.3,
мултиџет дизел, 2006,
петора врата, фул
опрема, власник.
064/130-36-02.
(248563)
ПРОДАЈЕМ форд КА
2003, има централно,
подизачи, АБС, клима.
062/177-43-22.
(248566)
ПРОДАЈЕМ пасат
2005, караван, регистрован тачно годину
дана, дизел, фул опрема све сем коже,
3.650 евра. 060/63297-00. (248591)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ све врсте возила до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(248309)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 063/89208-25, 064/230-52-21.
(248569)

ОГЛАСИ

МАШИНЕ

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

МОТОКУЛТИВАТОР
ИМТ 506, са опремом,
договор. 064/267-2820. (247301)
ВЕШ-МАШИНА и половни делови од вешмашина. Тел. 013/25205-10, 063/703-76-07.
(248384)
ТРАКТОР 558, у добром стању, регистрован, први власник.
063/823-29-61.
(248583)
ГАРАЖЕ

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

СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера,
монитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. (248579)

БЕЛИ СЛЕЗ расад,
стране сорте, квалитетно, повољно.
064/324-92-34,
064/035-75-22. (СМС)
ПРОДАЈЕМ каљеву
пећ, исправну, неразидану и половни намештај,(сто, тросед итд.).
060/424-13-86. (СМС)
ПРАСИЋИ и балирана
детелина на продају.
Мића, 064/303-28-68
(СМС)
ЋУРКЕ на продају.
065/410-97-34 (СМС)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331586, 063/805-74-60.
(247956)
БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
060/603-32-32.
(248002)
ПРОДАЈЕМ прасиће и
јагањце, вршим печење на дрва, ражањ,
повољно. 064/997-7909. (246926)
ТВРДО дрво, преостало, превоз бесплатан.
065/640-31-49.
(246601)
СВЕ врсте огревног
дрвета. Мерење код
вас кући. 065/501-5651. (246600)
АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде и гелендери,
АЛУ и ПВЦ столарија.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(246754)

КУПУЈЕМ возила, стање небитно, исплата
реална.
060/135-08-48.
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
70 до 1.200 евра.
062/193-36-05. (2485)
КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, стање небитно. 063/165-83-75.
(248594)
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КИНО ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм, и све врсте
видео касета, квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563,
063/288-278. (248374)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

БЕТОНСКИ блокови,
50, 40, 30 динара.
„Луна плус” Црепаја.
069/275-73-94.
ПРОДАЈЕМ гробницу
на Старом православном гробљу, споменик, плоча – комплет.
064/317-07-00.
(248245)
ПРОДАЈЕМ два телевизора у боји. Тел.
373-201, 373-202.
(248262)
ГРЕЈАЛИЦЕ, радијатори, компјутерски столови, витрина, кауч,
кухиња, полице, ципеларник. 065/353-0757. (248270)
ПРОДАЈЕМ нову бунду од нерца са лисицом око врата.
064/324-07-77.
(248282)
ПЕЋ на чврсто гориво,
ТА пећ, III, две плинске пећи. Тел.
069/540-63-33.
(248283)
ЦИГЛА малог формата, нова, 510 комада
3.600 динара, 7. јула.
064/409-65-89.
(248305
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава,
монтажа, повољно.
063/898-00-82. (2483)
ПРОДАЈЕМ камин алфа Врање, 20.000 динара. Тел. 063/386431. (248328)
ТА ПЕЋ 2,2 кв, магнохром, мало радила,
цена 150 евра.
066/813-46-32.
(248325)

ИНВАЛИДСКА ходалица, четири точка,
очувана, 5.000 динара. 066/813-46-32.
(248325)
ПРОДАЈЕМ бибер
цреп, скоро нов, повољно. Тел. 062/83148-18. (248345)
ПРОДАЈЕМ хитно, повољно, комоду, витрину, орман, медијапан,
тиковина.
066/944-55-82,
Панчево. (248346)
ПРОДАЈЕМ кашу за
џем од шипка, балон 5
литара. 064/979-0719. (248355)
ПРОДАЈЕМ пластеник
дужине 30 м, ширине
8 м, висине 3.5 м. Мирослав, видети у Сефкерину.
060/068-43-91.
(248352)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
кауче, замрзивач сандучар, мојца фотеље,
гарнитуре, регале,
мост-регал, сто + столице, спаваћа соба
комплет, ел. шпорет,
ТА пећи, теписи, амерички плакари, разно.
063/107-78-66.
(248362)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, монтажа, достава, годину
дана гаранција.
065/339-44-48.
(248363)
ПРОДАЈЕМ пластенике. Тел. 063/199-5949. (248370)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи од 2 до
6 кв, достава, монтажа, гаранција. 335974, 335-930,
063/705-18-18.
(248377)

БУКВА и брикет у џаковима, продајем, достава. 063/267-328.
(248386)
ПРОДАЈЕМ пећ крека
весо, очувана, 70
евра. 063/368-924.
(248408)
ПРОДАЈЕМ две исте
каљеве пећи, 133 х 64
х 42. 345-534,
064/246-05-71. (2484)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
410 литара, магацинску вагу, пумпу за воду томос. 061/195-1910. (248430)
ТЕЛЕВИЗОР, тепих,
лустер, сточић, кревет,
радио, повољно.
064/944-13-25. (2484)
ПРОДАЈЕМ целокупан
инвентар за продавницу, погодан за ринфузну робу. Повољно.
065/478-25-93. (2482)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ теле мушко, кавез за коке носиље. 066/354-791.
(248443)
ПРОДАЈЕМ половну
веш-машину због селидбе, цена 100 евра.
Тел. 064/148-99-95.
(248450)
ПРОДАЈЕМ дрвени сто
за масажу и необарок
кревет у дуборезу.
063/837-48-34.
(248452)
ФРИЖИДЕР, шпорет
ел. пећ на угаљ, ТВ,
тросед, двосед, фотеља, сто, столице и лустери. 064/065-23-30.
(248474)
ВЕШ-МАШИНА аристон, пере и суши веш.
065/665-75-10.
(248496)
ПРОДАЈЕМ трафику у
центру града, са робом, цена 10.000 евра.
Тел. 063/661-717.
(248491)
ВЕШ-МАШИНА канди
фаворит, електрични
шпорет, фрижидер горење 180 л – 240 л miele, кауч, орман, угаона гарнитура, двосед,
тросед, фотеља, шиваћа. Тел. 063/861-8266. (р)
ПРОДАЈЕМ lucynik
шиваћу кабинет машину, ножну. Тел.
064/199-79-24.
(248511)
ПРОДАЈЕМ брачни
кревет, очуван, повољно. Тел. 063/866-5958. (248519)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе. Нова кухиња, 10.000 динара.
371-568, 063/773-4597. (248532)
ПРОДАЈЕМ веш-машину горење под гаранцијом. 060/651-2555. (2485543)

ПРОДАЈЕМ веш-машину индесит за прање/сушење веша.
063/158-27-50.
(248556)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91.
(248558)
ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи,
свих кв, достава, монтажа, гаранција. Повољно. 061/641-30-36.
(248571)

АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде и гелендери,
АЛУ и ПВЦ столарија.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(248574)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи
свих кв, добро плаћам, долазак одмах.
061/641-30-36.
(248500)
КУПУЈЕМ пенкала, сатове, медаље, ордење,
старе паре. 064/86748-11. (248520)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
свих кв, добро плаћам, долазак одмах.
065/646-65-88.
(248571)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУПУЈЕМ половне кухињске угаоне гарнитуре, плинске боце,
перјане јастуке.
066/900-79-04.
(2148278)
КУПУЈЕМ полован намештај, кухиње, гарнитуре, ТА пећи.
062/148-49-94.
(248307)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(248321)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(248341)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи
свих величина.
065/339-44-48. (2483)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне и неисправне,
свих величина. 335930, 063/705-18-18.
(248377)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, сатове, слике, стари новац, статуе, старо покућство. 335-930, 335974, 063/705-18-18.
(248377)
КУПУЈЕМ старе: сатове, новац, пенкала,
књиге, разгледнице,
ситне антиквитете.
013233-35-01,
064/265-82-98. (2484)
КУПУЈЕМО обојене
метале, гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, фрижидере, телевизоре.
061/206-26-24. (2484)
КУПУЈЕМО гвожђе,
олово, алуминијум,
месинг, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре и остало.
061/322-04-94. (2483)
КУПУЈЕМО гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум, олово, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, креке весо.
061/321-77-93.
(246463)
КУПУЈЕМО гвожђе,
акумулаторе, метале,
замрзиваче, веш-машине и остали отпад.
064/484-13-76. (2483)
КУПУЈЕМ све врсте
старог гвожђа, вешмашина, шпорета,
фрижидере и све
остало. 061/627-07-31.
(248415)
КУПУЈЕМ веш-машине, фрижидере, шпорете и старо гвожђе.
Добро плаћам. Златко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(248484)
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ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси, 7 ари, 45
м2 + 40 м2. 064/66887-78. (и)

ПЛАЦ 5 и 10 ари, Миса, дозвољена градња,
повољно. 063/207-819.
(248244)

КОД Народне баште
кућа на 5 ари плаца.
063/864-09-85,
069/355-28-44.
(248406)
ПРОДАЈЕМ стару кућу, 6 ари, телефон, канализација, струја.
Војловица. 060/04844-83. (248409)
КУЋА у Старчеву, 10
ари плаца. 060/41516-13. (248413)
ХИТНО продајем ланац земље, Власинска,
код Касарне 5000.
Тел. 062/882-11-32.
(248417)

ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ кућа у
веома добром стању,
одмах усељива, са
централним грејањем,
климом... у Бан. Новом Селу, са помоћним објектом у виду
две просторије, велике
терасе, затим помоћним објектима у виду
пар затворених шупа,
амбара. Иза свега тога
постоји и башта. Контакт тел. 063/787-3194 (СМС)
НА ПРОДАЈУ кућа,
Стрелиште, власник.
062/816-16-46. (СМС)
ДЕО салонске куће са
изласком на улицу
Максима Горког, комплетно сређен, 87м2,
56.000 евра, Тел.
060/034-31-11. (СМС)
ПРОДАЈЕМ плац на
ободу Београда, Кумодраж, ексклузивна локација, 7 ари х 6.000
евра. Може договор.
064/572-32-19.
(248268)
НОВА КУЋА у Панчеву, Тесла, 140 м2, П +
2, укњижено.
063/776-61-77.
(245475)
ПРОДАЈЕМ кућу у Цара Лазара.
061/252-89-96.
(247958)
ВИКЕНДИЦА, кућа на
Девојачком бунару,
200 м са асфалта, 100
м2, легализована.
061/206-30-46. (р)
КУЋА на продају са 10
ари плаца, Горњи
град. 064/133-32-02.
(247332)
ВИКЕНДИЦА/КУЋА на
Девојачком бунару,
200 м са асфалта, 60
м2, уредна, власник.
063/161-95-55.
(246955)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац, 8 ари. Тел.
060/601-60-23.
(247890)
ПРОДАЈЕМ плац на
Кудељарцу. 061/25289-96. (247958)
СТРОГИ центар, могућност доградње,
плац 6,5 ари.
064/174-54-17.
(248028)
ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Новом Селу,
Ослобођења 55, са
12,50 ари плаца.
25.000 евра.
069/744-245.
(247277)
ПРОДАЈЕМ кућу, усељиву, на Кудељарцу,
на 9 ари плаца.
064/040-82-72.
(247169)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову на 29 ари плаца.
371-274, 064/176-8852. (248272)
ЈАБУЧКИ пут, плац 4
ара, добар прилаз и
ширина плаца.
069/213-97-37.
(248288)
ПРОДАЈЕМ земљу занавек, у омољачком
атару. 063/330-966.
(248277)
НА ПРОДАЈУ воћњак
са орасима (53 стабла), површине 52,72
ара, иза старчевачке
Шумице. 063/838-7835. (248285)
ПРОДАЈЕМ њиву у селу, комплетна инфраструктура, дозвољена
градња. 064/256-3540. (248319)
ХЕКТАР грађевинског
земљишта, северна зона, асфалт, струја, вода, 18.000. 063/89484-23. (248332)
КУЋА, Бања Врујци, 60
м2, 6 ари, продајеммењам.
064/955-51-85.
ПЛАЦ 8.7 ари код Новог гробља, ограђен,
струја, вода, помоћни
објекти. 063/371-325.
(248340)
ЦЕНТАР, кућа 100 м2,
мало двориште,
59.000; 100 м2, 3 ара,
69.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(248343)

МАРГИТА, 240 м2, 4
ара, 62.000; старија
кућа, 4 ара, 35.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(248343)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
нову кућу за једнособан стан уз доплату,
главни пут, Старчево.
065/417-85-79.
(248349)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у Војловици. 013/232-2130, 063/162-50-00.

ПОВОЉНО четворособна кућа, ЕГ, Топола, асфалт, усељива.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(248426)
КУЋА у Качареву, 170
м2, одмах усељива.
Цена договор.
013/601-472. (248395)
ПРОДАЈЕМ плац и башту од 29 ари у Скробари, поред друма.
Постоји урбанистички
план, струја, телефон
и примарни водовод.
064/949-15-07.
(248479)

КУЋА, Омољица, 100
м2 на 5,5 ари, Милоша
Црњанског 105,
21.000 евра, договор.
060/617-30-13.
(248482)
НОВИ СВЕТ, прелепа
салонска 178 м2, 5,5
ари, 87.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (248483)
ШИРИ центар, сређена, 200 м2, 2 ара,
100.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(248483)
ПРОДАЈЕМ њиву, пут
Омољица-Иваново,
поред пута, ланац и
четврт. 063/311-369.
(248433)
ПРОДАЈЕМ 75 ари уз
асфалт у северној зони. 065/283-53-01.
(248443)
ПЛАЦ на продају, насеље Миса, дозвољена
градња.
064/866-23-36.
(248438)
БАНАТСКО НОВО СЕЛО, кућа 100 м2, усељива, 16 ари. 062/398458. (248460)
ВОЈЛОВИЦА, приземна, 139 м2 + локал 30
м2, на 7,29 ари, 31.000
евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(248458)

КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска, 88 м2,
трособна на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (248458)
СТРЕЛИШТЕ, 200 м2,
три стамбене целине
на 3,38 ари, 60.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(248458)
ЦЕНТАР, кућа на 3,7
ари, 64.000; Миса, на
великом плацу, договор. „Лајф”, 061/66291-48. (248455)
БАВАНИШТАНСКИ,
до пута, новија, 600
м2, 13,5 ари, укњижена, 25.500. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(248465)
МРАМОРАК, 98 м2, 17
ари, летњиковац, ЕГ,
за уживање, 11.500.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(248465)
ДОЊИ ГРАД, кућа
сређена, са два стана,
ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. (2484)

МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ари, без
улагања, усељива,
70.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
СКРОБАРА, започета
кућа, плац 78 ари, до
пута, 13.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248495)
ВОЈЛОВИЦА, 65 м2, 6
ари, канализација,
16.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248495)
ПРОДАЈЕМ кућу на
новој Миси, може замена за мању.
064/221-36-12.
(248493)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
90 м2, 4 ара, 42.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (248503)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру, 500 м2, стан,
локали, гаража, врт.
062/830-10-73.
(248506)
КУЋА 100 м2 + поткровље, 10 ари плаца,
поред пута, Новосељански пут 365, цена
34.000. 013/347-621,
064/364-97-43.
ПРОДАЈЕМ кућу, Војловица, на 10 ари плаца. Ул. Братства Јединства. 065/543-48-50.
(248522)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, викендица, 30 ари
до асфалта, трофазна,
бунар, воће. 064/49300-47. (248536)
ПРОДАЈЕМ укњижену
непокретност, башта,
Новосељански пут, прво српско поље.
064/128-22-06.
(248537)
ТЕСЛА, кућа, 65 м2,
1.8 ари плац, 42.000,
може замена. (238),
„Тесла некретнине,
064/668-89-15.
(248539)
ГОРЊИ ГРАД, кућа
три стамбене јединице, 330 м2, 150.000.
(238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(248539)
ПОТРЕБНА кућа, центар, плац најмање 3.5
ара. (238), „Тесла некретнине, 064/668-8915. (248539)
КУЋА, гаража, воћњак, башта 20 ари,
Пелистер5ска 18-е.
065/251-56-89.
(248575)
ПРОДАЈА плацева,
Пелистерска и Кајмакчаланска, укњижени.
063/894-88-11.
(2148568)
ОМОЉИЦА, плац
211.8 ари, струја, вода, гаража, започет
објекат. 064/260-0534. (248586)
КУЋА, центар, двориште, 45.000. (67),
„Милка”, 063/744-2866. (248600)
ТЕСЛА, кућа, екстра
локација за приватан
бизнис и становање.
063/329-464,
066/001.050. (2485)
ДОЛОВО, хитно плац,
нова озидана, 5.000;
Ковачица, центар,
4.50 ара, 8.500. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (248600)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, Стрелиште, 100
+ 50 м2, 32.000; Маргита, 4,11 ари, 101 м2,
35.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(248600)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

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

КУПУЈЕМ плац или
старију кућу за рушење у центру града, минимално површине 5
ари. Пожељно др Касапиновића, Светозара Милетића, Бранка
Радичевића. 064/66897-86. (247443)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, троипособан
стан новије градње 61
м2, ЦГ, II спрат у мирној, слепој улици са
зиданом гаражом у
дворишту. Стан је одмах усељив, са кухињом и плакаром
45.000 евра. 060/62846-56 (СМС)
ПРОДАЈЕМ стан , 44
м2, у центру Петровца
на мору, власник.
064/572-32-19.
(248268)
ДОЊИ ГРАД, трособан, салонски, усељив,
сређен, I, гаража.
064/153-14-03.
(248110)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 43 м2, сређен. 069/129-19-87.
(247906)
СТАН на новој Миси,
85 м2, продајем.
063/272-594, 063/225928. (248035)
ТЕСЛА, трособан стан,
ЦГ, власник. 013/331079, 063/770-45-55.
(24893)
ДУПЛЕКС, два купатила, трособан стан, једнособан стан, нова
Миса, повољно.
064/955-86-34.
(247942)
НА ПРОДАЈУ сређен
двособан стан, Котеж
1. 062/182-14-51.

ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 44 м2, ТА, II,
Стрелиште,
18.500,069/304-78-85,
063/334-751. (246977)
НОВ стан, 65 м2, и гаражу 14 м2, Ул. Таковска. 063/342-220,
063/701-19-77.
(247410)
ГАРСОЊЕРА, 28 м2, у
ширем центру, 18.500
евра. 060/034-74-33.
(247419)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2, VI спрат, 84 м2,
без посредника.
065/398-98-99.
(247530)
МИСА, двоипособан,
63,4 м2, II, ТА + каљева пећ, тераса, подрум, укњижено,
30.000. Власник.
063/192-84-11.
(248255)
ПРОДАЈЕМ стан 56 м2,
Котеж 2, ЦГ, високи
партер, власник.
064/208-91-21.
(248284)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан. 062/967-1261, 062/967-16-21.
(248303)
СТАН, Котеж 1, 50 м2,
сређен, одмах усељив,
IV спрат, 30.000 евра.
064/571-17-56.
(248330)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, гаража, укњижен, 17.000.
061/147-82-23.
(248321)
ПРОДАЈЕМ у центру
укњижене станове у
завршној фази.
060/634-01-26.
(248337)
ТЕСЛА, 55 м2, двособан, ТА, 28.700; 73 м2,
трособан, ЦГ, 42.900.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(248343)
ЦЕНТАР, 49 м2, салонски, сређен, 25.000; 64
м2, двособан, 42.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(248343)
КОТЕЖ 2, 68 м2, двоипособан, 44.500; 80
м2, трособан, 48.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(248343)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, хитно, 29.000;
28 м2, једнособан,
17.000.„Гоца”,
063/899-77-00.
(248343)
СОДАРА, 56 м2, двособан, хитно, 26.000;
70 м2, трособан,
40.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (2483)
НОВА МИСА, 37 м2,
једноипособан, хитно,
15.800; 68 м2, трособан, 32.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(248343)
ТЕСЛА, трособан, 66
м2, IV, двостран, реновиран, цена по виђењу. 063/827-58-58.
(248351)
ПРОДАЈЕМ троипособан стан у Дринској.
063/817-94-04.
(248412)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 58 м2, етажно грејање, одмах
усељив, власник. Тел.
060/333-56-41.
(248369)
ВЕЋИ стан на Котежу
2, може сваки договор. 315-738, 065/33157-38. (248378)
ХИТНО, Содара, 56
м2, ЦГ, VI, лифт, није
задњи, 31.000. (679),
„Трем 01”,
063/836-23-83.
(248361)
СОДАРА, 75 м2, II, два
лифта, две терасе,
усељив, 41.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (248361)
СОДАРА, 77 м2, ЦГ,
IV, лифт, 48.000, зграда жута фасадна цигла. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(248361)
СТРЕЛИШТЕ, леп двособан, 53 м2, IV,
21.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(248483)

КОТЕЖ 2, двособан,
нижа спратност, договор. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(248445)
СОДАРА, двоипособан, 60 м2, V, ЦГ,
лифт, 29.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (248445)
НОВА МИСА, 47 м2,
новија градња, код
школе, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (248445)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 43 м2, 23.000;
двоипособан, 65 м2,
38.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(248458)
ЦЕНТАР, двособан, 51
м2, други спрат, ТА,
33.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(248458)
МАРГИТА, двособан,
42 м2, ТА, приземље,
двориште, 22.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(248458)
МИСА, двособан, 46
м2, 24.500; једноипособан, 40 м2, 22.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(248157)
КОТЕЖ 2, двособан 60
м2, лифт, ЦГ, 35.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(248458)
ТЕСЛА, двоипособан,
ЦГ, са гаражом,
43.000; двособан, I,
31.000; двособан, III,
26.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(248455)
ТЕСЛА, једнособан,
ВП, 20.000; Коеж 2,
приземље, 58 + Т,
30.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(248455)

ЦЕНТАР, продаја станова, 40 – 120 м2, 650
– 850 евра/квадрат, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)
ТЕСЛА, гарсоњера, 24
м2, 40.000; двособан,
53 м2, 27.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (248458)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59 м2, ТА, 26.000;
двособан, 53 м2,
21.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(248458)

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
двоипособан, I, TA,
31.000, Зеленгора, леп
једноипособан, договор. „Лајф”, 061/66291-48. (248455)
СОДРА, трособан,
42.000; војне двоипособан, 38.000; Стрелиште трособан, сређиван, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(248455)
НА ПРОДАЈУ стан, 36
м2, Марка Кулића
32/4. 062/858-33-47.

ДВОИПОСОБАН, 67
м2, код Тамиша, велика тераса, договор.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(248426)
ЈЕДНОСОБАН, сређен,
I спрат, Доњи град,
ПВЦ, 22.500, замена.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(248426)

МИСА, једнособан, 37
м2, III, тераса, 20.500.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(248483)
ДВОСОБНИ, 55 м2,
Стрелиште 26.000; Котеж 28.000, центар
34.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(248393)
ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2,
Стрелиште, 21.500;
центар 15.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(248393)
ПРОДАЈЕМ добар двособан стан на новој
Миси. 064/348-01-57.
(248409)
ЈЕДНОСОБАН, нов,
приземље, 18.500; договор, нова Миса, власник. 063/304-222.
(248421)
СТРЕЛИШТЕ, стан 66
м2, I спрат, В. Влаховића, 37.000 евра.
064/305-92-00.
(248425)
ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, нови део, 28 м2, ЦГ,
21.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(248426)
ДВОСОБАН, Котеж 2,
57 м2, тераса, ВП, цена од 30.000 евра.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(248426)
ТРОСОБАН, Тесла, 67
м2, V спрат, одмах
усељив, повољно.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(248426)
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СТРОГИ центар, повољно, Лењинова, мањи двоипособан, 55
м2, ЦГ, IV спрат/5,
двостран, одличан
распоред. Празан и
усељив одмах, 33.900
евра. Власништво.
061/324-40-85.
(248419)

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
ВПР, ТА, 24.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (248468)
ЦЕНТАР, хитно, Максима Горког, 58 м2, II,
TA, 27.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (248468)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 64 м2, VI,
32.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(248468)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, VI, ЦГ, уредан, 24.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(248465)
ТЕСЛА, већи двособан, ВП, ЦГ, 59 м2, две
терасе, 33.500. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(248465)
ТЕСЛА, двособан, 50
м2, I, TA, уредан,
29.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(248465)

НОВОГРАДЊА, 103
м2, четворособан, V,
КЦГ, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(248468)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 55 м2, Стари
Тамиш, 14.500 евра.
060067-73-33.
(248475)
ТЕСЛА, двоипособан,
V, ЦГ, 62 м2, тераса,
38.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(248465)
ТЕСЛА, једнособан, II,
ЦГ, 38 м2, тераса,
ПВЦ, 28.000. (49),
„Мустанг”, 064/15118-93. (248465)
ГЕОРГИ ДИМИТРОВА,
двоипособан, рађено
купатило, ЦГ, V.
36.500. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(248465)

КОД Нове поште, гарсоњера, 27 м2, ВП, ТА,
18.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(248465)
КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, 58 м2, приземље, 30.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (248465)
ПРОДАЈЕМ двособан
комфоран стан, 58 м2,
Котеж 2, беспрекоран,
власник, 31.000, без
посредника. 062/10206-72. (248487)
ТИП СТАНКО, једнособан, 32 м2, први
спрат, ТА, 20.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(248495)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, ПР, сређен, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (2484)

СТРОГИ центар, салонска гарсоњера, 27
м2, ВПР, ТА, 18.500.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(248465)

ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
43.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248495)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65 м2, IV, лифт,
ЦГ, 33.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248495)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
39 м2, приземље, ЦГ,
19.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248495)
КОТЕЖ 1, двособан,
62 м2, III, ЦГ, реновиран, 35.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(248503)
ШИРИ ЦЕНТАР, двособан, 60 м2, новоградња, III, ЕГ, потпуно опремљен, 37.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (248503)
СТРОГИ центар, трособан, 68 м2, III, ЦГ,
усељив, 50.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (248503)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 63 м2, ВП, ЦГ,
сређен, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (248503)
КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 м2, IV , ЦГ, лифт,
усељива, 16.000, договор.(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(248503)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, IV, I,
ТА, сређен, 25.500,
договор.(336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(248503)
ЦЕНТАР, 2.0, I,
35.000; Котеж 2, 2.0,
ВП, 30.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(248512)
СОДАРА, гарсоњера,
ЦГ, 19.000; двоипособан, сређен, договор.
(338), „Јанковић”,
348-025.
(248512)

КОТЕЖ 1, једнособан,
26.000; шири центар,
плац са темељом,
27.000.(338), „Јанковић”, 348-025.
(248512) .
КОТЕЖ 2, стан двособан, 63,88 м2, II спрат,
изванредна локација,
без саобраћаја, окренут ка парку. Вреди
погледати, без посредника. 065/311-40-27,
060/065-46-80.
(248514)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, строги центар.
063/449-090. (248527)
ПРОДАЈЕМ лепо сређену гарсоњеру на новој Миси, повољно,
власник. 064/665-8651. (248528)
ПРОДАЈЕМ дворишну
гарсоњеру 24 м2, у
центру. Тел. 061/51776-88. (248538)
ПРОДАЈЕМ два стана
на Содари, вреди погледати. 064/867-4861. (248547)
САМАЧКИ хотел, гарсоњера, приземље, 18
м2, ЦГ, 12.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248127)

ТЕСЛА, једноипособан, III, 42 м2, ЦГ,
24.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248127)
СОДАРА, једнособан,
VI, 35 м2, ЦГ, 22.000.
(320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(248127)
ЦЕНТАР, двособан, 57
м2, ВПР, II, ТА, 31.000.
(320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(248127)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 1, једноипособан, IV, 46 м2, ЦГ,
25.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248127)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 39 м2, власник. 063/161-95-53.
(248545)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Тесли.
063/386-277.
(248541).

ЈЕДНОСОБНИ, двособни, трособни станови на свим локацијама. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-1052. (248544)
ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, II, TA, 48.000.
(238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(248539)
ТЕСЛА, двоипособан,
70 м2, сређен,
43.000. (238),
„Тесла некретнине,
064/668-89-15.
(248045)
ТЕСЛА, једнособан, 40
м2, ЦГ, ВПР, 24.000.
(238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(248045)
ТЕСЛА, једнособан, 30
м2, новији, II, 23.000.
(238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(248045)
КОТЕЖ 2, троипособан, 83 м2, VI, 49.000.
(238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(248045)
ПРОДАЈЕМ најлепше
станове и куће на
свим локацијама, повољно. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(248562)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
близу центра, цена
9.000 евра. Тел.
065/617-74-.54.
(248570)
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ПРОДАЈЕМ двоипособан стан на Содари,
Капетнија, 70 + 7 м2.
Тел. 069/023-07-37.
(248584)
ПОТКРОВЉЕ, Миса,
100 м2, укњижено, сива фаза са свим прикључцима. 065/33355-25. (248602)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за мањи, трособан
стан, Стрелиште, киндер јаје. 063/213-021,
Зоран. (248597)
ДВОСОБАН, Стрелиште, VI, 55, 29.500;
Содара, III, 56,
28.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(248600)
МАРГИТА, једнособан, нов, ПР, 16.500;
Миса, два стана, само
33.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(248600)
ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, III, 17.800; Тесла, II,
23.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(248600)
КОТЕЖ, 48 м2, лифт,
24.500; центар, I, 34,
26.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(248600)
ТРОСОБАН, центар,
II, ЕГ, 78. 42.500; Котеж, II, ЦГ, 74, договор, Пепељаре, I,
23.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(248600)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан без посредника. 061/646-9153. (СМС)
КУПУЈЕМ трособан
стан без посредника.
Котеж 1 и 2, Тесла,
центар. 063/873-0360. (248327)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(248458)
АГЕНЦИЈА „Дива”,
Жарка Зрењанина 14
купује стан ниже
спратности, брза исплата. 345-534,
064/246-05-71.
(248426)

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах.
064/206-55-74.
(248495)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребан
трособан стан на Тесли и двособан на Коежу. 064/668-89-15.
(248539)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза
исплата. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248548)
АГЕНЦИЈИ „Милка”
потребне куће, плацеви, станови. Брза реализација.
063/744-28-66.
(248601)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ део куће
(стан), 33 м2 или 45
м2, Јабучки пут, ТА,
делимично
намештен,
депозит.
Тел. 063/606-270.
(СМС)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. ОКТОБРА
ПАКЕТ 1
• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА

Цена: 180 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА ЕНЗИМА ЈЕТРЕ:
АST - цена: 80 динара, ALT - цена: 80 динара
ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ
(детектовање скривеног крварења
из дебелог црева)
Цена: 450 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
TSH - цена: 450 дин. fT4- цена: 450 дин. fT3- цена: 450 дин.
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ
Цена: 3.000 динара
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
Прегледе врши др Љубица Лазић
из Клиничког центра Србије
Заказивање радним
данима од 7 до 14 сати
Тел. 013/21-90-900

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

УСКОРО
НОВО

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ

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

•

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
064/128-38-95. (СМС)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен једнособан
стан на Содари. ЦГ.
069/168-41-79. (СМС)
ИЗДАЈЕМ кућу.
061/252-89-96.
(247958)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан у Жарка Зрењанина, Панчево. 063/555-770
(247898)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу. Употреба
кухиње и купатила.
013/321-408. (248047)
ИЗДАЈЕМ мањи стан,
центар Тесле, на дуже.
064/440-56-05.
(248243
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 35 м2, у Карађорђевој улици.
063/755-81-09.
(248260)
ИЗДАЈЕМ стан, двособан, Новосељански
пут, 70 евра, магацин
за разне делатности.
064/137-48-67.
(248264)
ДВОСОБАН намештен,
кућа, Миса – радницима, самцима, 90 евра
паровима. 066/373521. (248266)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Миси.
064/234-15-21. (и)
ПРИМАМ на стан самицу или ученицу.
Тел. 062/850-31-95.
(248276)

ИЗДАЈЕМ стан преко
пута Народне баште.
066/400-702, 066/335578, 013/331-951.
(248290)
ПОЛУНАМЕШТЕН једноипособан стан, Котеж 1, 45 м2, 130 евра.
301-165. (247893)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту. Тел. 063/88492-62, 061/175-87-71,
063/248-665. (248308)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком
хотелу.
064/351-11-73.
(248299)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан. 064/334-03-01.
(248315)
ИЗДАЈЕМ стан.
060/462-13-01.
(248326)
ИЗДАЈЕМ стан у центру Стрелишта.
060/142-22-11.
(248359)
СТУДЕНТИМА издајем
намештен стан код
Стоматолошког факултета.
063/864-07-97.
(248354)
ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом
кухиње и купатила.
060/031-07-26.
(248365)
ИЗДАЈЕМ на дуже, од
1. октобра, двособан
намештен стан.
013/346-938,
064/047-59-70
(248500)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан, Горњи
град. 064/187-20-13.
(248489)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан у кући, ТА, Стрелиште, 90
евра. 061/202-29-69.
(248499)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Стрелишту. Тел. 064/493-0055. (248466)
ИЗДАЈЕМ празан стан,
нова Миса. 065/37252-50. (248469)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан у центру града. 062/823-5567 (248398)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан и гарсоњера, ТА,
намештено, центар,
засебан улаз. 061/13179-04 (248404)
ЈЕДНОСОБАН, намештен, у лепом дворишту, центар, за једну
особу. 063/124-10-18
(248423)
ИЗДАЈЕМ двоипособан стан, намештен
комплетно, опремљен
у фулу, приземље,
центар града.
063/311-369 (248433)
СТАН 40 м2, Котеж 1,
у потпуности намештен са централним
грејањем. 063/832-3915 (248434)
НАМЕШТЕНИ: једнособан плус једноипособан, новоградња,
двориште, 80 евра,
код хотела „Тамиш”.
064/122-48-07
(248446)
ПОВОЉНО издајем
мањи, намештен стан.
Ужи центар. 063/81092-39 (248453)
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НАМЕШТЕН једнособни стан, ЦГ, Тесла, издаје се самцу, самици.
065/450-92-60
(248454)
ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар, 150 м2, пословно-стамбене намене. 062/347-667.
(248508)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли,
ЦГ, лифт.
061/154-55-80.
(248501)
ИЗДАЈЕ се једнособан
стан на Тесли, повољно. 063/173-64-93.
(248520)
ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен стан (2-3
особе),
Книћанинова 103.
064/224-16-25.
(248524)
ДВОСОБАН ненамештен стан, центар
Панчева код главне
Аутобуске станице, ТЦ
„Атријум”, 54 м2.
063/771-61-82.
(248533)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, нова Миса.
060/163-88-58.
(248547)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, ТА,
близу „Авив парка”.
Тел. 064/396-16-61.
(248552)
ИЗДАЈЕМ стан 50 м2,
Котеж 1, опремљен.
065/665-75-10.
(248553)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, Котеж 1, ЦГ, 57 м2.
063/164-61-70.
(248554)

ИЗДАЈЕМ празан стан
на новој Миси.
065/237-04-97.
(248585)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
Тел. 064/163-56-08.
(248587)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Содари
у приземљу. 061/28669-95. (248588)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан у строгом центру, на дуже.
Тел. 063/819-37-33.
(248555)
ИЗДАЈЕМ стан 28 м2,
Цара Лазара 10, самцу. 060/752-22-28.
(248596)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
гарсоњеру, 25 м2, ТА,
клима, полунамештена, Стевана Сремца,
Стрелиште. 061/67750-85. (248598)
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2 у
центру Стрелишта.
064/267-71-74.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ два локала,
Јабучки пут, 170 м2 и
70 м2.
063/759-12-47.
(245301)

ИЗДАЈЕМ магацин-халу, 200 м2, стара Миса. 063/301-653.
(247431)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ/МЕЊАМ пословни простор, Улица Лава Толстоја 6, Панчево. 063/212-882.
(248256)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2,
у центру Панчева.
060/333-52-60. (2482)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16. (2482)
МАЊА хала, зидана
на 5 ари, могућа пренамена у стан.
069/213-97-37.
(248288)
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ поптуно
опремљен локал за
фризере. Ц. Душана
60. 064/329-37-84.
(248313)
ИЗДАЈЕМ локал, паркинг, близу аутобуске
станице и болнице.
064/283-48-35.
(248295)
ИЗДАЈЕМ локал као
пословни простор.
064/866-24-95.
(248322)

ЦЕНТАР, електротехничка школа, издајем
нове локале 70 или 28
м2 за ординацију/канцеларију.
Тел. 063751-07-79, од
17 до 20 сати.
(248335)
ПРОДАЈЕМ бутик венчаница са инвентаром
и залихама.
063/865-80-38.
(248357)
ИЗДАЈЕМ локал, Војводе Петра Бојовића
18. 063/771-15-68.
(248353)
ИЗДАЈЕМ локал, изузетно прометно, код
пчијаце и три школе.
060/351-03-56.
(248399)
ИЗДАЈЕМ локал, ЦГ,
клима, 50 м2, С. Саве
67. 064/668-87-38.
(248412)
МАГАЦИН 360 м2, издајем, Топола, идеалан за пелет. 013/343652, 013/313-100.
(248381)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
без посредника, локал
21 м2, у приземљу, Карађорђева 15, и локал
46 м2, У Цара Душана
22-а. 013/312-189,
064/440-20-89.
(248394)
ИЗДАЈЕМ локал, М.
Горког 81, улаз у Пепељаре. 063/837-4834. (248452)
ИЗДАЈЕМ локал, строги центар Панчева.
063/258-603. (248510)
ИЗДАЈЕМ локал у
Старчеву. 060/633-6544. (248589)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор, центар Панчева, код главне аутобуске станице, ТЦ
„Атријум”, 54 м2.
064/771-61-82.
(248531)
ИЗДАЈЕМ локал 70, 20
м2, код три школе, Б.
Јовановић 70, прометно, паркинг, повољно.
060/324-03-20.
(248550)
ПРОДАЈЕМ локал, поред школе, у Банатском Карловцу, повољно. Тел. 063/36775, 066/345-023.
(248559)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
локал 16 м2, издајем ,
нов, излози, метални
шалони. 065/966-6661. (248665)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ жене за
рад фирми за чишћење. 064/557-7681.(СМС)

ОГЛАСИ

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребне раднице и
возач. Доћи лично после 17 сати.
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за рад
за роштиљем и у кухињи. Локал у Браће Јовановић.
063/897-55-04.
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за рад
за роштиљем. Локал у
центру.
063/834-88-10.
ПОТРЕБНЕ искусне
раднице за рад на индустријским шиваћим
машинама.
064/042-99-92.
ПОТРЕБНА конобарица у Старчеву.
063/555-770. (247898)
САЛОНУ у центру
Панчева потребан
фризер са искуством,
услови одлични.
065/555-54-44. (2481)
STAR CITY ECPRESS
из Старчева тражи два
возача Д категорије.
Тел. 069/631-222.
ПОТРЕБНА радница
са искуством, за рад у
кафићу у Панчеву.
Звати на телефон
013/331-241. (ф)
ПРЕДУЗЕЋУ „Set reciklaža” d. o. o. потребан бравар са професионалним искуством
за ЦО2 и електро заваривање. Пријаве
слати на
info@setreciklaza.rs (ф)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на шиваћим машинама. 069/238-0765. (248297)
СТОЛАРСКА радионица „Намештај Комови”, са седиштем на
Панчевачком путу, 6
км од Панчева потребан столар-монтажер.
064/128-88-80,
info@komovi.rs
(248306)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством у раду са
моторним тестерама.
064/648-24-51.
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ПОТРЕБАН радник са
искуством у раду са
багером и возач кипер
камиона. 064/648-2451. (248311)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским
шиваћим машинама.
062/511-310. (248324)
ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским машинама, на
дуже. 064/062-22-79.
(248339)
РЕСТОРАНУ „Рустико”
потребна кувар-ица,
доћи лично. Браће Јовановић 12. (248350)
ПОТРЕБАН возач за
развоз и паковање
штампе Б или Ц категорије. Посао је ноћни. 069/867-72-07.
(248429)
ПОТРЕБНЕ конобарице Кафеу „Пацифико”, Браће Јовановића
9, доћи лично од 11
до 14 сати. (248441)
АУТО-СЕРВИСУ „Scan
Auto” потребан аутомеханичар са искуством. 064/240-69-63,
013/210-00-78.
(248459)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у производњи замрзнутог пецива, са
или без искуства. Тел.
060/693-30-99.
(248482)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстор и раднице за палачинке. Доћи лично.
(248490)
ПОТРЕБАН радник за
роштиљем на ћумуру,
за поподневни рад.
Ћевабџиница „Код ваше тетке”. Исплата
дневна. Доћи лично
преподне од 2. октобра. (248551)
КРОЈАЧКОМ салону у
центру Београда, потребна радница.
060/363-60-59, Љиљана. (248513)
ПОТРЕБНИ монтери
са искуством.
060/548-72-96. (2485)
ФИРМИ потребан самостални књиговођа
са искуством.
013/403-639. (248573)
ПОТРЕБАН радник/ца,
за рад у трафици или
продавници. 063/265457. (248592)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута малим
и великим кипером.
064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, мајстори
из Ковачице. 060/06608-60. (СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидове.
Гаранција.
060/691-01-13.
(243955)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(246610)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета,
индикатора, разводних табли и инсталација. Мића, 064/31044-88. (247244)
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ и АЛУ столарију, сигурносна
врата, венецијанери,
комарници, ролетне,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04.
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СВЕ што се поквари
ваш домар поправи.
Завршни радови у грађевинарству: струја,
вода, молерај.
065/334-31-75,
061/614-88-32.
(247019)
ГИПСАРСКИ и молерски радови. Мајстор
Неша. 069/444-23-76.
(247413)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60.
(247995)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање
кровова, кречење, бетонирање, стиропор,
фасаде, повољно.
063/865-80-49.
(247884)
ПРОФЕСОРКА српског језика тражи посао. 064/322-46-79.
(248265)
МАТЕМАТИКА, часови (основци, средњошколци), искусна дипломирана професорка математике. Повољно. Центар. 343370. (248271)
СТОЛАРСКЕ услуге:
кухиње, плакари, поправке и преправке.
371-274, 064/176-8852. (248227)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, пензионерима попуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(248281)

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз шута са утоваром,
рушење.
063/771-55-44.
(248287)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије,
чисто, педантно, квалитетно.
063/304-476.
(248291)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(248297)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00.
(248301)

ТВ И САТЕЛИТСКЕЕ
АНТЕНЕ, монтажа, дигитализација, вашег
ТВ-а, IPTV, антене
плус. 064/866-20-70.
(248304)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 064/157-20-03.
(248342)
ПРЕВОЗ ствари, робе
и селидбе комбијем.
061/616-27-87, Јоца.
(2148342)

ПРЕВОЗ робе комбијем, локал 800 динара.
060/720-72-70.
(248353)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови.
Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(248375)
ИЗВОЂЕЊЕ свих грађевинских радова.
064/866-25-76.
(248388)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 23 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (2484)
ЧУВАЛА бих старије
особе, геронто – неговатељица. 063/856-4885. (248410)
ВРШИМ селидбе, чистим станове, подруме, таване, дворишта
и остало, повољно.
061/627-07-31.

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780(248383)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа бојлера,
шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74.
МАШИНСКО цепање
дрва. Бранко,
064/000-61-59, Бојан,
064/130-64-87.
(248420)

Петак, 29. септембар 2017.

ОГЛАСИ

21

marketing@pancevac-online.rs

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДРЖИМ часове немачког – основна и
средња школа, повољно. 062/867-44-82.
(248381)
ВРШИМ селидбе, са
радницима, 1.000 динара тура. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(248484)
ЧИСТИМ шут, рушим
старе објекте, чистим
подруме и таване, повољно. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(248484)
ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња, канализационих цеви машинским
путем. 062/640-741.
(248486)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старих, монтажа нових цеви, монтажа санитарија, одгушења. 062/382-394.
(248427)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(248440)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
адаптације купатила,
славине, одгушење канализације одмах.
061/193-00-09.
(248447)
СЕЛИДБЕ, комби превоз. 065/665-75-10.
(248496
ЧИСТИМО шут, таване, подруме.
061/321-77-93.
(248463)
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење олука. 065/535-24-56.
(248471)

КОШЕЊЕ траве, корова, осачицом, тримером, трактором, тарупирање, орање башти,
култивирање. 064/86748-11. (248520)
ОЗБИЉНА жена чувала би и неговала старију особу. 065/62476-23. (248528)
ВРШИМО услужно
клање пилића са превозом. Тел. 064/156515-53, 362-076.
(248531)
РУШЕЊА кућа, бетона, бетонирања, утовари, обарање стабала, итд. 064/122-6978. (248542)
РАДИМО све физичке
послове, рушења, обарање стабала, кошење,
бетонирање. 060/03547-40. (248542)
НАТАША, прање тепиха, дубинско прање
намештаја, аутомобила. 361-474, 060/36147-41, 066/361-474.
(248482)
ЧУВАЛА бих децу или
помоћ у кући, поуздана породична жена
средњих година, интелектуалац. 060/31773-53. (248561)
МАСАЖА, релакс, терапеутска, медицински педикир, курје
очи, урасли нокти.
061/308-95-86.
(248576)

СЕРВИС ролетни, роло-комарника, АЛУ и
ПВЦ столарије, замена
гуртни и стакала.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(248574)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс,
повољно, проверите,
пензионерима попуст.
061/626-54-06.
(248560)
УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до
два кубика.
065/334-23-38.
(248507)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета.
065/543-21-53.
(248516)
ЧУВАР вашег имања и
рад на фарми.
062/170-20-55.
(248515)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем/поправљам.
063/882-25-09.
(248518)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(24535)
СВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
радове, радимо квалитетно, повољно. Зидање, бетонирање, поправка старих, нових
кровова, разне фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89.

КИПЕР превоз до два
кубика, песак, шљунак, шут, 1.300 динара. 062/355-154.
(247875)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
судопере, адаптације,
поправке, замена.
013/331-657, 064/49571-59, 063/777-18-21.
(247032)
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песака,
сејанац, ризла, шут,
утовар. 063/246-368.
(248172)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (248153)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и
каљевих пећи.
063/155-85-95.
(247504)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, екипа радника, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051.
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21,
013/404-560, 064/29045-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26.
(248280)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0-24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/23539-21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(248280)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха, бесплатан превоз.
066/001-050, 063/329464. (248235)
СЕРВИС телевизора,
разних електроуређаја, ремонт аку батерија, ЦО 2 апарата.
063/800-01-96.
(248293)
КРОВОВИ, преправке,
прављење нових, подашчавање, изолација
кровова. Најповољнији материјал, договор.
064/929-19-46.
(248314)

ЛИМАРСКИ радови,
израда, монтажа лимарије, преправка
старе, кровопокривачки радови. Најјефтиније. 064/929-19-46.
(248314)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050, 063/329464. (248235)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(248299)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (248362)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(248362)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(248362)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту
намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. bomboncicb@gmail.com ,
www.selidbe-bomboncic.com
(248362)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/107-7866. (248094)
(248362)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(248362)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050, 063/329464. (248235)

СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата. 064/04755-55. (248400)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498.
(248407)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(248571)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс,
ламинат, повољно,
проверите. 061/14138-02, 062/832-36-45.
(248560)
МАРКИЗА, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери,
хармо-врата, уградња
и поправка. 013/352967, 065/886-85-95,
063/886-85-95.
(248501)

АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха, бесплатан превоз.
066/001-050,
063/329-464.
(248235)

ПАНЧЕВАЦ
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија,
вентила и санитарија,
све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(248485)
ЛАЛЕ – превозим кипером, повољно, грађевински материјал,
огревна дрва, угаљ.
064/354-69-94.
(248448)

РАЗНО

НАЂЕНА женка немачког овчара у Старчеву, стара шест година. Власник нека се јави на телефон
013/603-281.
ПОТРЕБНА жена до
60 година за помоћ у
кући и негу човека од
85 година, по могућству да има возачку
дозволу, плата по договору.
063/196-52-21.
(248535)

ПАНЧЕВАЦ

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, базен,
СПА, интернет, кабловска.
063/719-98-30.
(248382)
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ГРАД ПАНЧЕВО
На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијим („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне поноћи („Службени гласник РС”
бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева” бр.25/15-пречишћен текст и 12/16), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије” број 16/16 и 8/17), Акционог плана града Панчева за развој јавног информисања за период 2015-2017.године и Одлуке о буџету града Панчева за
2017. годину, градоначелник града Панчева, расписуjе

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2017. години
I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Према Одлуци о буџету града Панчева за 2017. годину, средства у износу од 24.915.238,00 динара, намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години.
Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана града Панчева; заштити и
развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, имајући пре свега у виду особе са инвалидитетом и националне мањине.
Садржаји намењени деци морају поштовати етичке норме и све законске прописе из области заштите права детета.
Mедијски садржаји који буду предложени у пријави на Конкурс града Панчева уз уважавање критеријума наведених у претходном ставу треба да обезбеде информисање и укључивање грађана у развој локалне заједнице тако што
ће омогућити:
– да се обезбеди јавни интерес грађана Панчева и насељених места на територији града Панчева за производњу и објављивање следећих медијских садржаја: општи информатвини медијски садржаји, садржаји из области политике,
културе, образовања, комуналне политике, религије, економије, социјалне заштите, заштите животне средине, цивилног сектора, мањинских група, деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све друге садржаје који су битни за
живот грађана;
– да се обезбеди правовремено информисање грађана Панчева и насељених места на територији града Панчева у случају елементарних непогода, несрећа и свих ситуација које могу изазвати поремећај у уобичајеном животу грађана (временске непогоде, загађење и слично);
– процесе јавних слушања и јавних расправа у поступку израде и доношења oдлука Скупштине града Панчева, које директно утичу на квалитет живота, стандард и уважавање људских и мањинских права сваког члана локалне заједнице;
– презентовање информација од јавног значаја из делокруга рада органа града Панчева;
– да се обезбеди правовремено и потпуно информисање као и едукацију грађана о партиципативном буџетирању, током процеса израде и доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину;
– презентацију и праћење имплементације свих пројеката финансираних из буџета града Панчева, путем Конкурса, за организације цивилног друштва;
– презентовање руралног развоја у насељеним местима са територије града Панчева, промоције и едукације пољопривредника, значаја удруживања, али и садржаја из културе, здравства, бриге о маргиналним групама;
– презентовање спортских и културних догађаја, као и културног и индустијског наслеђа са територије града Панчева, са циљем очувања и прављења архивске грађе о локалним актерима и темама.
II ПРАВО УЧЕШЋА
На Конкурсу може учествовати:
1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом на једном конкурсу.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 7.000.000,00 динара
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:
1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:
2) Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
·
остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
·
остваривање намене конкурса;
·
усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
·
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
·
заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачог приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
·
усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
·
степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;
·
мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
·
разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
·
степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка)..
3. Капацитети са становишта:
·
степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
·
неопходни ресурси за реализацију пројекта;
·
стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
·
прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
·
економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
2. доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.
Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. општи информативни и специјализовани медијски садржаји од значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада органа локалне самоуправе на територији града Панчева;
2. актуелност теме;
3. допринос у очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
4. допринос очувању националног и културног идентитета националних мањина које живе на територији града Панчева;
5. допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправности положаjа осетљивих и маргиналних друштвених група;
6. пројекти који доприносе медијској оригиналности и разноврсности;
IV РОКОВИ
Пријаве на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2017. години, подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања у недељном листу „Панчевац”, односно најкасније до 19. 10. 2017. године
Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог о расподели средстава достави градоначелнику Града Панчева.
Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.
Период имплементације пројеката је најкасније до 31. 12. 2017. године, а рок за подношење извештаја је до 31. 01. 2018. године.
V ДОКУМЕНТАЦИЈA
Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави у пет примерка. Образац се преузима са сајта града Панчева (може се преузети овде): Образац 1 и 2 (пријава и буџет).
Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:
1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
3. потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокаде рачуна)
4. доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис основних средстава)
5. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
6. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
7. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
8. потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и у ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de minimisдржавна помоћ) у текућој фискалној години, и у предходне две фискалне године
9. доказ о уплати Градске административне таксе у износу од 118,22 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева” бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15 и 38/16).
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате граду Панчеву – Секретаријату за јавне службе и социјална питања.
Уз предлог за чланове комисије доставити доказ да је удружење регистровано најмање три године пре датума расписивања овог Конкурса, као и биографије предложених кандидата.
Предлоге слати до закључења Конкурса.
VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2017. годинии и Образац 1 (Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и Буџет пројекта а/ ) за
пријаву обjављују се и могу се преузети на сајту града Панчева, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.
Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници града Панчева , и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу:
Градска управа града Панчева,
Трг Краља Патра I, број 2 - 4,
26000 Панчево,
са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИ
Додатне информациjе се могу добити у Градској управи града Панчева, у Секретаријату за јавне службе и социјална питања радним даном од 8 до 15 сати, у канцеларији број 204 или на телефоне: 013/308-795 и 013/308-906.
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DOO „PAN LEDI”
Ритска бр. 14, Панчево

ОГЛАШАВА ПОТРЕБУ
ЗА МЕХАНИЧАРИМА КОЈИ ЋЕ ОДРЖАВАТИ
И СЕРВИСИРАТИ КАМИОНЕ

HIP–PETROHEMIJA a.d. PANČEVO
lider u oblasti proizvodnje petrohemijskih proizvoda u Srbiji
poziva energične i motivisane kandidate, spremne na profesionalni razvoj

Сви заинтресовани се могу јавити на телефон
064/824-17-16 или 064/862-71-57, у интервалу од 8 до
16 сати.

da konkurišu na poziciju
INŽENJER SLUŽBE – RADNA JEDINICA ELEKTROSNABDEVANJE

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

ОГЛАШАВА
АВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
за изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 8
станова, спратности П + 2, у Улици Иве Курјачког број
67, кат. парцела број 1579/1 к.о. Панчево, израђеног
од стране „Art Royal inženjering” Ул. Трг Слободе број
1, Панчево број УП-а 25/17, за инвеститора Слађана
Шупица, Улица Карађорђева број 34, Панчево.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове.
Информације и сва обавештења о
јавној презентацији можете добити на телефон
013/308-905, канцеларија 610, у времену од 8.30 до
15 сати у периоду трајања јавне презентације од 7
дана, почев од 29. 09. 2017. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)

Lokacija: Pančevo
Broj izvršilaca: 1
Odgovornosti:
Učestvuje u kontroli dnevnih izveštaja/radnih lista koji se odnose na održavanje elektroopreme, instalacija, uređaja i
objekata, vršenju tehničko – tehnoloških procena i determinisanju neophodnih aktivnosti, sa ciljem obezbeđivanja i
unapređivanja njihove radne funkcije.
Učestvuje u definisanju optimalnih resursa za izvođenje aktivnosti, kreiranju naloga za realizaciju usluga ili nabavku
neophodnih rezervnih delova, razmatranju i komentarisanju prispelih ponuda i davanju odgovarajuće tehničke saglasnosti.
Učestvuje u sagledavanju mogućih opasnosti prilikom realizacije pojedinih kritičnih aktivnosti i predlaganju odgovarajućih preventivnih mera za sprečavanje povređivanja ili oštećenja zdravlja zaposlenih.
Učestvuje u obezbeđivanju neophodnih dozvola za rad, pripremi i usklađivanju potrebne dokumentacije, za sprovođenje aktivnosti iz domena preventivnog i korektivnog elektroodržavanja u skladu sa važećom zakonskom regulativom i
standardima.
Zahtevi:
- VSS/ VII – dipl./master inž. elektrotehnike i računarstva – smer energetika
- Poželjan je položen stručni ispit iz protiveksplozivne zaštite
- Poznavanje engleskog jezika - srednji nivo
- Aktivno korišćenje računara (MS Office, internet)
Postoji mogućnost zapošljavanja pripravnika
Rad se odvija u prvoj smeni
Ukoliko smatrate da ste prava osoba za ovu poziciju, pošaljte svoju biografiju i propratno pismo najkasnije do 12. 10.
2017. godine na sledeću e-mail adresu:
hr@hip-petrohemija.rs
Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.
Vaša prijava biće tretirana na strogo poverljiv način

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ЉУБОДРАГ МИЉКОВИЋ
1944–2017.

понедељком и
уторком од 8 до 18,

Заувек вољен, никад заборављен деда Љубо.
Твоји БУЛАЈИЋИ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И САОБРАЋАЈ

(53/248461)

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
КАТ. ПАР. БРОЈ 5711/1, 5709 и 5710 КО ПАНЧЕВО,
ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНИХ
СТАМБЕНО ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА СПРАТНОСТИ
П+1+Пс и П+2+Пк У УЛИЦИ ЖАРКА ФОГАРАША
БРОЈ 20 и 22 ПАНЧЕВО, израђен од стране ДОО
„AMBER PRO”, Ул. Војводе Радомира Путника 1, ТЦ
Трубач, под бројем пројекта 01/2017, за инвеститора
ДОО „AMBER PRO”, Ул. Војводе Радомира Путника
1, ТЦ Трубач.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308905, канцеларија 610, у времену од 9 до 15 сати, у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев
од 29. 09. 2017. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

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

ОГЛАШАВА

Последњи поздрав нашем пријатељу

ЉУБОДРАГУ
МИЉКОВИЋУ
од ЗАРЕТА и ЦАЦЕ
Памтићемо те вечно.
(10/248275)

25. септембра преминуо је наш

ЉУБОДРАГ МИЉКОВИЋ
1944–2017.
СТЕВАН ВИТОЛИЋ
1932–2017.
С поштовањем од супруге ВЕРЕ
(9/248274)

Испраћај ће бити обављен 2. октобра, у
13.30, на Новом гробљу у Београду.
Хвала ти за све и почивај у миру.

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

Ћерка НЕЛА, зет БАРО и унуке ИВА
и МАРТИНА с породицама
(77/248540)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С великом тугом у срцу обавештавамо вас да је 20. септембра, изненада, преминуо наш вољени

Последњи поздрав најбољем супругу на
свету

САВА КРЧАДИНАЦ

РАЈКУ СИМЕУНОВИЋУ
1933–2017.

Хвала ти за све што си учинио за нас. Волећемо те и носити у срцу
заувек.
Супруга ВЕРА, синови НИКОЛА и ЈОВАН, снахе МИМА и САШКА
и његови унуци МАТЕЈА, ЛУКА и ЛАЗАР
(23/248334)

Последњи поздрав нашем најбољем тати,
свекру, деди и прадеди

Хвала ти на свему што си учинио за нас,
био си наша звезда водиља. Заувек ћеш
бити у нашим срцима.
Твоја неутешна супруга ИКОНИЈА
(56/248470)

Последњи поздрав зету, шогору и течи

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом и најбољем
оцу, свекру и деди

С љубављу и тугом чувају га од заборава
његови: син ЗОРАН, снаја ТАТЈАНА,
унука ЈЕЛЕНА, унук ВЛАДАН и праунука
МИОНА

САВИ КРЧАДИНЦУ
од сваје НАДЕ и шогора НИЏЕ с децом
(46/248430)

ДУШАНУ
БОГДАНОВИЋУ
од сина ЈОВАНА, снаје
ДУШИЦЕ, унука
МИЛОША, снаје
ДАНИЈЕЛЕ, унуке
МАРИНЕ и праунучића

Престало је да куца срце нашег

(27/248360)

Последњи поздрав

САВЕ КРЧАДИНЦА

(57/248470)

РАЈКУ СИМЕУНОВИЋУ
1933–2017.
Био си део нас. Оставио си неизбрисив
траг у нашим срцима.
Твоји неутешни: син ГОРАН,
снаја ВЕСНА, унук МИЛОШ и унука АНА

(47/248432)

(58/248470)

Драги куме

Последњи поздрав нашем драгом Рајку

САВА КРЧАДИНАЦ
Време никада неће избрисати сећање на твоју доброту
и поштење.
Твоји кумови ЈОВА и МИЛАНКА

од супруге МИЛИЦЕ

(40/248839)

(28/248364)

26. септембра 2017, у 66. години, преминуо је
наш

Не постоје речи којима се може описати
бол и туга коју осећамо.

Остаје у сећању сваје ЗОРИЦЕ и шогора НИКОЛЕ
с децом МИТОМ и БОБОМ

ДУШАНУ
БОГДАНОВИЋУ

РАЈКУ СИМЕУНОВИЋУ
1933–2017.

НОВИЦА МИЛИЋЕВИЋ
1952–2017.
Сахрана ће се обавити 28. септембра 2017, у 14 сати, из капеле на православном гробљу у Старчеву.
Ожалошћени: супруга СЛАВКА, син ЗОРАН,
ћерка ИВАНА, зет МИЛУТИН, унуци МАТЕЈА
и МИНА и остала родбина
(79/248561)

ДУШАН
БОГДАНОВИЋ
Последњи поздрав оцу,
тасту и деди
од ЉИЉАНЕ, ЖЕЉКА,
САШКЕ и ИВАНА
(24/245356)

26. септембра 2017, у 96. години, преминуо је
наш драги

РАЈКО
СИМЕУНОВИЋ

Последњи поздрав ћерки

Последњи поздрав мајци

ЂУРЂЕВКИ КОВАЧЕВИЋ БЕБИ
1947–2017.

1933–2017.

ЂУРЂЕВКИ КОВАЧЕВИЋ БЕБИ
1947–2017.

од мајке КАТИЦЕ

од сина БОЈАНА и ћерке СНЕЖАНЕ
с породицама

(63/248494)

(64/248494)

Била нам је част имати
рођака твоје величине.
Почивај у миру, увек
ћеш бити у нашим срцима и никад те заборавити нећемо.
СТАНОЈКА, ДРАГАН и
ДЕСАНКА с породицом

Заувек ће бити у нашим срцима.
Ћерка СВЕТЛАНА, зет ПЕТАР и унуци
АЛЕКСАНДРА и НЕБОЈША
(75/248529)

(55/248467)

Последњи поздрав драгој сестри, свастики и
тетки

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав

Последњи поздрав

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ЂУРЂЕВКИ
КОВАЧЕВИЋ БЕБИ

РАДОВАН СРЕДОЈЕВИЋ
1922–2017.

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

РАДОВАНУ
ВЕРОНИ ГАГЕС
1958–2017.
ЉУБОДРАГУ
МИЉКОВИЋУ

од комшија из улаза у
Моше Пијаде 124

од породица АНДРИЋ
и БУЧЕВАЦ

(52/248455)

(61/248478)

Од АНЂЕЛКЕ,
ДРАГАНА, ДУШАНА,
МИЛИЦЕ и МАРИНЕ
(83/248580)

Памтићемо га по племенитости и доброти.
Породица КОСТИЋ
(76/2485)

Петак, 29. септембар 2017.
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После дуге и тешке болести, 23. септембра 2017.
преминуо је

Последњи поздрав великом борцу

Поштованом

ВУЈАДИН ЛАЗИЋ

ДУШАНКИ ТРАЈКОСКИ
1967–2017.
ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом
(87/ф)

1955–2017.
Сахрана је обављена 25. септембра, у 13 сати, на
Новом панчевачком гробљу.
Последњи поздрав, ожалошћени: супруга ВЕРА,
фамилија, пријатељи и комшије.
Бол и туга су низмерни, анђели нека те чувају
„лане моје”.
Твоја ЧУПА
(71/248529)

Последњи поздрав

ВУЈАДИНУ ЛАЗИЋУ
последњи поздрав.

Последњи поздрав нашој драгој
Колектив „Пробанат-Изградња” д.о.о.
(80/ф)

27. септембра 2017. године преминуо је наш вољени супруг, отац, деда и прадеда

ДУШАНКИ ТРАЈКОСКИ
1967–2017.
Колектив ауто-центра „Зоки”
(87/ф)

НАДИ ТАДИЋ
ЈОВАН ВЕСЕЛИНОВИЋ
5. V 1931 – 27. IX 2017.

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима
да је 21. септембра 2017, у 77 години, преминуо наш драги

Твоје колеге из Електроодржавања
Рафинерије нафте Панчево

С великом љубављу и поштовањем супруга
ДУШАНКА и син СЛОБОДАН с породицом
(81/248577)

(65/248497)

Драгом комшији

Последњи поздрав вољеној заови и тетки

Последњи поздрав драгом деди

Последњи поздрав деки

МИЛУТИН ЂОРЂЕВИЋ
1940–2017.
Сахрана је обављена 23. септембра 2017, у 15 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, ћерка БИЉАНА с породицом,
син МИЛАН с породицом и остала родбина и пријатељи
(36/248385)

Последњи поздрав мами

Последњи поздрав мами

Последњи поздрав мајци

МИЛУТИНУ
ЂОРЂЕВИЋУ
Комшо мој, пријатељу
мој. Почивај у миру.

ЈОВАНУ
ВЕСЕЛИНОВИЋУ

МИЛКИ
ЈОВАНОВИЋ

Твоје комшије ЈОВА
и МИЛАНКА

С љубављу
и поштовањем снајка
ЂУКА с породицом

(39/238390)

(85/85/248590)

Последњи поздрав мајци

Последњи поздрав мајци

Унука НАТАША и зет
МИЛАН
(82/248577)

Прошло је осам година
од смрти нашег доброг
и вољеног

ЈОВАНУ
ВЕСЕЛИНОВИЋУ
од унука МИЛОША
и унуке САЊЕ
с породицом
(84/248581)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

АНДРЕЈЕ
ПАВЛОВИЋА
МИЛКИ
ЈОВАНОВИЋ

МИЛКИ

1934–2009.
МИЛКИ
ЈОВАНОВИЋ

МИЛКИ
ЈОВАНОВИЋ

МИТА КОСАРА

Ћерка ПЕТРИЈА
с породицом

Мајко заувек ћеш остати у нашем срцу.
Ћерка ВЕРА
с породицом

од ћерке МИЛИЦЕ
с породицом

од сина МИЛЕ
с породицом

од сина ДРАГОЉУБА
с породицом

Супруга СПАСА, ћерка
ЕМИЛИЈА, унука
СИМОНА и зет ГОРАН

30. IX 2010 – 30. IX 2017.
Само ми знамо колико
нам недостајеш.
Тугује за тобом супруга
МАРГИТА, син ТИБОР,
снаја АНИЦА, унуке
НАТАЛИЈА
и КАТАРИНА

(67/248516)

(66/248516)

(68/248517)

(69/248517)

(70/248517)

(14/248286)

(86/248600)

Мајко, остаћеш увек у
мом срцу и мислима.

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

ЈОВАНОВИЋ

С тугом се опраштамо од наше

Сећање на супруга

МИРЈАНЕ АНЂЕЛКОВИЋ
Брат ЗЛАТКО са синовима ГОЈКОМ и ВЕСЕЛИНОМ
(43/248411)

ПЕТРА
ЛЕПЕДАТА
28. IX 2013 – 28. IX 2017.
Супруга РУЖИЦА
(20/298317)

МИЛКИ
ЈОВАНОВИЋ

Четрдесет дана је прошло

МАЦО
Туго, наша вечна.
Твоја тека и твој ГОГА
(35/248380)

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

Прошле су три године од смрти нашег оца и деде

ЂУРИЦЕ МИЛУНОВА ЂУКЕ
Волимо те и у срцу чувамо.
Син ПРЕДРАГ и унуци МАРКО и СТЕФАН
(60/248476)
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27. септембра навршило се осам година откако није с нама

Петнаест година је прошло, а сећање на тебе и даље не
бледи

СЛОБОДАН
ШАЈИН БОЋА
1946–2014.

МИЛОШ БЕГОВИЋ
Рођо, недостајеш нам.
(44/248412)

ДЕСИМИР ПОПОВИЋ

Три године је прошло, а
бол не пролази. Заувек
ћеш остати у нашим срцима.
Твоја БРАНКА с децом
и унучадима
(8/242273)

У суботу, 30. септембра, у 12 сати, даваћемо годишњи помен нашем

СЕЋАЊЕ
3. октобра биће две године откада је умро мој
драги супруг, мој Шери

Заувек твоји: АНДРЕЈА, МАТЕЈА, ИРЕНА и ДРАГАН
(11/ф-1281)

ЛАЗАРУ ЈАДРАНУ
25. VIII 2017 – 3. X 2017.
четрдесет дана

8. октобра 2016. напустио нас је супруг и
отац

ПЕТАР МАРТИНОСКИ

Супруга ВЕРИЦА и деца САЊА, САША,
СНЕЖАНА и ДАНИЈЕЛА с породицама

Супруга МИЦА с децом

(51/248451)

(33/248373)

IN MEMORIAM

СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ МАЈА

У суботу, 30. септембра, у 10 сати, на гробљу Котеж дајемо шестомесечни помен нашој мајци

САША
СТОЈАНОВИЋ
ШОК

Хвала ти на свему сто си учинила за нас. Смрт је
само прекид овоземаљског живота. Твој живот
ће увек бити присутан у нама. Сада када тугујемо за тобом и даље буди тако добра на неком
другом месту. Јер, овоземаљски живот је краткотрајан, а рај је вечан. Пуно те волимо.
Унука КРИСТИНА, унук МАРТИН
и ћерка СИНТИЈА

Једино, вољено наше...
Недостајеш нам неописиво....
Супруга ЈАСМИНА и
ћерке ДУЊА и НЕВЕНА

(62/248450)

(74/248526)

У суботу, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо
шестомесчени помен

28. септембра 2017.
прошло је седам година
откако није с нама наш
вољени супруг и тата

ЧЕДОМИР МИЛОСАВЉЕВИЋ
20. III 1932 – 2. X 2012.
Са највећом љубављу чувамо успомену на тебе.

Њена деца

Твоја породица

(50/248449)

(48/248435)

СЕЋАЊЕ
4. X 1997 – 4. X 2017.

IN MEMORIAM

ЕСТЕР СОКОЛОВ
1943–2017.

ЈУЛКИ ДАВИДОВИЋ

Нашем драгом

ДУШКО
САВУЛОВ

Недостајеш.

1946-2010.

СРЂАН СЕГЕДИНЧЕВ

Твоји најмилији
(31/248370)

С љубављу и поштовањем чувамо те у нашим
срцима.

ОПАЛИЋ

У суботу, 30. септембра 2017, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо шестомесчни помен.

Неутешне: супруга
БОЖАНА и кћерка
ВЕСНА с породицом

Његови најмилији
(29/248366)

ТИХОМИР
ЂОКОВИЋ
Супруга ЈЕЛИСАВЕТА
и ћерке ДРАГАНА
и ДАНИЈЕЛА
с породицама
(59/248472)

(17/248333)

ДУШАНУ
АЛИМПИЋУ
У суботу, 30. септембра
2017. године, у 10 сати,
на Старом православном гробљу даваћемо
једногодишњи помен.
Супруга КАТИЦА
и браћа ЈОВАН и МИЛЕ
с породицом
(45/248422)

РОСАНДА

30. септембра 2017, у 11
сати, дајемо годишњи
помен поштованом и
вољеном

ТОМО

1997–2017.
Успомене на Вас никада не бледе.

2003–2017.
Ваша ЗВЕЗДАНА

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ОЛГА
ЦВЕТКОВИЋ

ДОБРЕ
НИКОЛОВ

2007–2017.

(41/248392)

СЕЋАЊЕ

БЕЉИН

ВЛАГОЈА
СТАМЕНКОВСКИ

Син ЗОРАН и ДУШИЦА

2010–2017.
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

(42/248403)

(73/

МИЛОРАД

СУЗАНА

2001–2017.
Чувамо успомену на вас.

2009–2017.

МИЛЕ БУКУР
29. IX 1957 – 29. IX 2017.
У сузама и на данашњи
дан, на дан када си рођен, сине мој.

ПАНТИ
МИЛИКИЋУ

Твоја мајка РОСА

У чијим ћемо очима, сада
тужни, да се сакријемо.
Породица

Твоји: супруг, синови,
снајке и унуци

4. X 1991 – 4. X 2017.
Време нам не пружа
утеху...
Недостајеш нам.
Твоја породица

(54/248464)

(49/248439)

(78/248549)

(72/248523)

Петак, 29. септембар 2017.
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Сећање на брата, сестру и снају

МИРОСЛАВА

ПАУН

ОЛГА

28. III 2017.

2007.

2005.

Пролазе дани и године, само туга и бол остају.
Ожалошћени: сестра и заова ЗОРА, сестра ГРОЗДА и остала родбина

3. октобра 2017. године навршава се шест тужних месеци откада си ме напустио

(18/248310)

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

СЕЋАЊЕ
4. октобра навршавају се две године од смрти
нашег драгог

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР КОПЧОК
ШАНДОР

(1/248004)

Сећање на наше драге родитеље

МИЛИШИЋ
ДУШАНА МИШКОВИЋА
2015–2017.
Заувек ћеш бити у нашем сећању и нашим срцима.
Твоја породица

ГОЈКО

(15/248287)

СТАНА

1998–2017.
2015–2017.
С поносом успомену на њих чувају и увек их се
радо сећају њихова деца.
Син САВО и БОГОЉУБ и ћерка ВАСИЛИЈА
с породицама

Прошло је годину дана откад нас је напустила
наша драга

ЈЕГДОМИР
ЈЕШО
ДРЧЕЛИЋ
27. IX 1981 – 27. IX 2017.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

Знао си колико сам те волела, али никад нећеш
сазнати колико ми недостајеш.
Твоја супруга ИЦА
(16/248298)

У суботу, 30. септембра, у 11 сати, на гробљу Котеж дајемо годишњи помен нашој драгој

(21/248320)

Прошле су три године
од смрти моје тетке

МИЛЕНИ ШОЛЕВИЋ

(26/248360)

Мама, много ми недостајеш.
Стално си у нашим срцима и нашим мислима

ГУТЕША
РАДИНКА ТЕКИЈАШКИ
Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо годишњи помен нашој драгој мајци, сестри и баки
давати у суботу, 30. септембра 2017. године, у 11
сати.
С љубављу и тугом њени најмилији

КАТИЦА

ИЛИЈА

1930–2015.

1923–1999.

(32248372)

РАДМИЛЕ
НОВАКОВИЋ
Сећање на њу чувају
породице
НИШКАНОВИЋ
и МАЈСТОРОВИЋ

Твоји вољени: син ЗОРАН и сестра РАДА
с породицом
(38/248389)

У четвртак, 28. септембра 2017. биће три године откако није с нама

Година за годином...
три.
Сећање на вољеног сина

(7/248248)

Неизмерно захвалне за све што сте нам подарили и чему сте нас научили.
Ћерке МАЦА и МИРА с породицама

У четвртак, 28. септембра 2017. биће три године откако није с нама

(34/248379

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
Прошло је четрнаест година откако ниси с нама мила ћеркице

ВЛАДИМИР
КОВАЧЕВИЋ
ПИЖОН

МИОДРАГ А. БОГОЈЕВИЋ
2014–2017.
Живиш у нама.
Твоји: супруга НАДЕЖДА и синови ПРЕДРАГ
и БРАНИСЛАВ
(12/248279)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА
ТОДОРОВ
ШИШКОВ
После двадесет пет година, твојим одласком, празнина остала је заувек.
Супруга с децом
(37/248386)

Време није учинило
своје. Патња, бол и туга
остају у нама.
Породица
МИЛОВАНОВИЋ
(6/248246)

СОЊА
ПЕТКОВСКИ
Сећања на тебе остају
вечна.
Отац ИЛИЈА, мајка
ЉУБИНКА, брат
МИРОСЛАВ и син СРЂАН

ВЛАДИМИР
КОВАЧЕВИЋ
ПИЖОН

Хвала ти за успомене

САВО КУЗМАНОВИЋ
2. X 2003 – 2. X 2017.

Нека те наше мисли загрле, нека те пољубе сузе наше, а успомене и
бескрајну љубав коју си
нам пружио остаће
трајно у нашим срцима.
Твоји: ФИЛИП
и ЈЕЛЕНА
(2/248246)

ВЛАДИМИРА
КОВАЧЕВИЋА
ПИЖОНА
2014–2017.
По доброти те памтимо,
с поносом спомињемо и
чувамо од заборава.
Твоји: мама и тата
(3/248246)

2014–2017.

2014–2017.

ВЛАДА
КОВАЧЕВИЋ

ВЛАДА
КОВАЧЕВИЋ

Ти живиш у сваком нашем дану!

Никад заборављен, заувек у срцу!

Живиш у нашим мислима и сновима.
С неизмерном љубављу и тугом твоја породица
(13/248284)

(30/248368)

Осам година ниси с нама а и даље нам недостајеш

РИСТИВОЈЕ
КОРАЊИЋ
1927–2016.

БОРИС НИКОЛОВСКИ
5. X 2008 – 5. X 2017.

СТАНИМИР ЛЕМАЈИЋ
Твоја породица
(19/248316)

Увек ћеш бити с нама.
Твоји: супруга МИЛКА, син РИСТО и кћи МАРИНА
с породицама

Породица КОРАЊИЋ
и породица БИЖИЋ

Бабе ЖИВАНА
и МИЛИЦА

Твоји: УГЉЕША
и ИРЕНА

(25/248358)

(22/248331)

(5/248246)

(4/248246)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

3

4

5

6

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

Добили близанце – синове
15. септембра: Филипа и Николу – Невенка Домазет Живанић и Данијел Живанић.

Добили ћерку
1. септембра: Лану – Ивана Алб и Вања Лињаковић; 5. септембра: Теодору –
Драгана Величковски; 8. септембра: Нађу – Ана Цицка и Јанко Хрк; 11. септембра: Невену – Ивана Томашевић и Слађан Илић; 12. септембра: Дуњу – Наташа и
Миле Навала, Елену – Андријана и Срђан Живанов; 14. септембра: Ангелину – Зорана Петричић и Владан Мијатовић, Марију – Мирјана и Душан Милосављевић; 17.
септембра: Неду – Милица и Мирослав Милошевски, Теодору – Наташа и Данијел
Митровић, Иву – Миљана и Драган Ђорђевић.

ВЕНЧАНИ
16. септембра: Миљана Лазаревић и Милош Ђурковић, Елизабета Јакубов и Иван
Петковић, Мирјана Миловановић и Марко Јовановић, Драгана Аћимов и Матија Параушић, Јована Јовановић и Ненад Радојевић; 17. септембра: Маријана Милић и
Славко Вуков, Биљана Вељановски и Марко Дакић; 21. септембра: Милена Мутавџић и Иван Богут, Верица Тодоров и Владимир Сакић, Ивана Марковић и Ерик Попов; 23. септембра: Маја Лакушић и Владимир Илић, Невена Антонијев и Марко
Коцка, Јована Јовановски и Макса Шкрбић.
УМРЛИ
14. септембра: Викторија Рудњан (1936), Ђурађ Бунчић (1934); 15. септембра:
Ануш Петковић (1944), Зорица Ристић (1973), Анђелко Вујић (1932), Новка Миленковић (1949); 16. септембра: Бисерка Њагул Лапић (1949), Зуза Гајан (1947); 17.
септембра: Јелена Богојевић (1936); 18. септембра: Надица Јовановски (1958),
Косана Анкић (1924), Мирјана Анђелковић (1949), Будимка Стојков (1956); 19. септембра: Љубодраг Миљковић (1944), Јован Пејовић (1973), Ђурђа Мишљеновић
(1955), Ђорђе Илић (1938); 20. септембра: Косана Ђуришић (1929), Душан Богдановић (1939), Сава Крчадинац (1951); 21. септембра: Душица Вулета (1929), Ђурђевка Констандинов (1942), Милутин Ђорђевић (1940).
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није баш најбољи тренутак да то
доказујете. Потрошићете своје
живце, а нећете се померити с места. Брига око старијих чланова
породице. Озбиљно схватите своје здравствене проблеме, поготово ако су у питању главобоље.
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Напокон се завршава период
нестабилности – и финансијске и
емотивне. Улазите у једну сасвим
нову фазу. Некако осећате да вам
се снага враћа и да сте спремни
за акцију. Упустите се у послове
који долазе из иностранства или
захтевају сарадњу са странцима.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Ово је време када се јављају ваше старе бољке – проблеми са
зглобовима. Будите што активнији. Стицајем околности отвориће
вам се шансе за нове послове,
али и за обнову неких уговора на
које сте већ заборавили. Партнерски односи су стабилни.

Ова седмица доноси какву-такву
стабилизацију. Будите се из малодушности, скидате своје маске
и крећете у акцију. Порадите на
односима с колегама и сарадницима, с партнером, али и са укућанима. Љутња и бес никада нису добри саветници.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ништа није немогуће ако се заинатите и рашчистите свој партнерски статус до краја. Прилично сте
толерантни, али постоје и границе
преко којих не желите да пређете.
Целокупна ситуација може изазвати мање здравствене проблеме, али нема разлога за панику.

Ако имате било какав здравствени проблем, посетите лекара. Дуго планиран и очекиван
сусрет са особом с којом можете
остварити сарадњу, могао би се
реализовати ове седмице. Будите самоуверени и мирни. Пустите партнера да вам помогне.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

ло грубљи начин бити научени да
се не мешате у туђе ствари, макар
то били и најдобронамернији савети и искрене жеље с ваше стране. Трудите се да држите језик за
зубима. Емотивно сте празни.
Дружите се и напуните батерије.

Већ дуже време се вртите укруг.
Будите одлучни и ставите тачку
на све. Период је повољан да поставите своје услове без страха
од последица. Бринете се да не
останете без подршке партнера,
али му ипак недовољно показујете осећања.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Аналитични сте и велики сте де-

УСПРАВНО: 1. прекинути, 2. подушје у католичкој цркви уз пригодну музику, 3. део телевизора – лична заменица, 4. масовна спортска манифестација – мерна јединица за рад, 5. немачки фудбалер (Филип) – филмска
звезда, 6. део коњске опреме – тим, 7. безочан, безобразан, 8. рукотворина (лат.).

2

Колико год да сте у праву, ово

Ово је седмица када ћете на ма-

ВОДОРАВНО: 1. исувише слаба, 2. стручњак за рекламирање, 3. муслиманско мушко име – старији (скр.), 4. гост
на свадби – плесна фигура у кадрилу, 5. име песника Ујевића – врста спортског чамца, 6. узвик бола – музичка
композиција, 7. врста амбалаже, 8. усељеник, досељеник.

СУДОКУ

могу да се реализују и донесу
значајну економску добит. Извуците из нафталина своје старе
планове и полако крените да их
реализујете. Партнерски односи
су као клацкалица, али ви сте
већ на то навикли.

(23. 10 – 21. 11)

4

7

Имате идеје које ове седмице

Шкорпија

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

6

Пробајте да нађете времена и
посветите се себи мало озбиљније. Преконтролишите своје здравствено стање. Појачана нервоза
може бити узрок напетих односа
са сарадницима, али и извор
свaђе с партнером и укућанима.

(21. 4 – 20. 5)

3

5

(23. 9 – 22. 10)

Бик

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. зликовац, душманин, 2. игра на срећу, 3. издржљив, истрајан, 4. који имају три године, 5. пун вртлога, вирова (о води),
6. унесрећити, нанети јад, 7. лек за гастрообољења.

2

Вага

(21. 3 – 20. 4)

21. августа: Филипа – Александра и Бојан Велиновски; 24. августа: Мартина – Власта
и Мартин Пољак; 27. августа: Алена – Адријана Кречуљ и Младен Мунћан; 5. септембра: Василија – Марија Бубало и Јован Дабић, Милоша – Снежана Ковачев и Миодраг
Ђорђевић; 6. септембра: Властимира – Перса Будак и Христиан Георг Бранко Будак;
11. септембра: Андреја – Јелена Стојановић и Дарко Додић; 13. септембра: Максима
– Адриана Салихи и Горан Симоновић, Алексу – Јелена и Сава Драгић, Михајла – Ивана Семуновић и Драгослав Јешић, Вука – Зорана и Марко Јемовић, Михајла – Сања и
Топлица Ристић; 14. септембра: Сретена – Маријана и Александар Илић; 15. септембра: Михајла – Мирела и Слободан Милетић, Растка – Невена Глигоријевић Бугарчић и
Борис Бугарчић, Петра – Тамара и Стеван Живојнов; 16. септембра: Михајла – Јасна
Марков Крчадинац и Мирослав Крчадинац, Стефана – Сања и Дејан Гргић, Давида –
Тамара и Роберт Ђерфи; 18. септембра: Филипа – Надица и Милан Миљковић.
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Ован

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ
2

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

Партнер, рођак или близак пријатељ помоћи ће вам да разрешите
своје пословне недоумице. Никакво поновно задуживање није повољно, реорганизујте се са оним
чиме располажете. Породица је и
даље ваш најбољи, ако не и једини
прави ослонац и покретач.

АНАГРАМИ
(1) И ГЛАС И СТАС

ВИДИ
ВЕЋ
НАЈБОЉУ
(2) СРЕДСТВО ЗА ЈАЧАЊЕ
ПЛАКАТИ НE треба
aкo снага слаби,
oдмах добро средство
зa jaчање зграби!

(3) ПОВРЕДА РУКЕ
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Са тренингом хитно
ЛЕКА КАНИ СТАТИ,
због повреде руке
мора мировати.
РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: злотвор, лутрија, отпоран, трогоди, вировит, ојадити, ранитин. Укрштеница: преслаба, рекламер, Екрем, ст, сват, ете, Тин, скиф, ај, етида, тетрапак,
имигрант. Анаграми: (1) Дивна Љубојевић, (2) аналептик,
(3) тениски лакат. Судоку: 156379248, 873142596,
942856731, 684715329, 219463875, 537928614, 721584963,
495637182, 368291457.

4

29

ФОТО-РЕПОРТАЖE

Петак, 29. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

У СВЕТЛУ ОБЕЛЕЖАВАЊА ВЕЛИКОГ ЈУБИЛЕЈА

ИГРЕ КОЈЕ СПАЈАЈУ НАРОДЕ
» Наставак са стране 1
Према Трифуновићевим речима, у поменути старчевачки
репертоар спадају обредне игре
као што су „Фицко” и „Ора”.
Обе су биле заступљене на свадбама – прва је имала економску функцију, то јест свако ко
је плесао с младом, морао је да
јој остави неки новац, а друга
је извођена на крају свечаности
уз песму „Лаке, лаке, пролаке”.
– Ту су још и паровне игре
познате као „Ердељанка”,
„Сиротица”, „Дуба” или „Мађарац”. Нажалост, једино ову
последњу сам видео „у стварности” на једној свадби староседелаца из Панчева. Постоје
и игре у затвореном и отвореном колу, као на пример „Седи
голуб на јели”, „Тарлита”, „Ал’
су лепе старчевачке секе”... –
набраја Трифуновић.
Култура спаја
Те нумере су у поменутој вечери обележавања велике годишњице католичке цркве извели чланови КУД-а „Хорвати”
из Загреба. Њихов председник
и уметнички руководилац Гордан Маслаћ каже да је сарадња спонтано кренула пре
отприлике пет година.
– Од тада, кад год наступамо, малтене плешемо старчевачке игре. У њима има утицаја других народа, што се
разликује од нашег репертоара, углавном заснованог на
панонско-алпској зони. С друге стране, на овим просторима
можемо приметити и неке плесове из Посавине и Кордуна,
које су са собом донели Хрвати – напомиње Маслаћ.
Један од оних који су дали
допринос том помало несвакидашњем, а тако људском споју
двају друштава јесте и Винко
Рукавина, некадашњи Старчевац, који се након завршене

Миса у цркви Светог Мауриција
нинској области – Томо Вукшић и Ладислав Немет, сурчински жупник Марко Кљајић,
као и многи други свештеници.
Сви они истакли су значај који
данас има мучеништво Светог
Мауриција и нагласили колико је битно да хришћани свакодневно следе његов пример.

година касније. Баш у то време зидана је прва црква, која
је спаљена 1788. након упада
Турака у Банат, а верници су
морали да избегну чак на север
Мађарске. Нова црква изграђена је 1793. године, и то у част
Светог Мауриција, храброг
хришћанског војника.

Јован Јованов, фрулаш

Старчевачке игре
средње школе 1972. године
одселио у Загреб, како би студирао. Носталгија му никад
није давала мира, па је до
данас у непрекидном контакту
с родним местом, а поред тога
што га редовно посећује како
би видео родбину и пријатеље,
већ годинама пише за „Старчевачке новине” рубрику под
називом „Цртице из прошлости”, у којој се бави старим
добрим временима.
А када је реч о поменутим
играма из Старчева, оне су
њему и те како познате.
– Па, ја сам их у младости
играо не само на фолклору већ
и на свадбама. Просто речено,
део су мог бића. Поред тога,
донирао сам КУД-у „Хорвати”
ношњу моје мајке Магдалене,
коју они приказују куд год да
иду – наводи Рукавина.
Све у свему, игре које изводе друштва из Загреба и Панчева, а однедавно и старчевачки КУД „Неолит” резултат су

заједништва, што је овим догађајем продубљено.
Свети Мауриције
Програм централне прославе
био је разноврстан, па је КУД
„Хорвати” приказао сплет
поменутих старчевачких игара
и друге игре из такозване
панонске зоне, а завршио је
темама из свог краја. Играчи
КУД-а „Станко Пауновић” извели су стандардни репертоар,

овог пута базиран на играма из
централне Србије, што је
целом догађају дало потпуну
шароликост.
Пре тога, на сам дан Светог
Мауриција, у петак, 22. септембра, одржана је света миса пред
око сто педесет верника, а присуствовали су и бројни гости из
околних места. Учешће у проповедима узели су и бискупи у
Босни и Херцеговини и зрењаКУД „Хорвати”, група певача

Поменутом слављу присуствовали су старчевачки православни пароси, представници Месне зајед ни це Старчево, градски већник за култу ру Нема ња Ротар, док су
Амба са ду Репу бли ке Хрват ске представљали опуномоћени министар Иван Саболић и
генерални конзул у Суботици
Велимир Плеша. Међу високим зва ни ца ма били су и
председници Хрватског нацио нал ног већа Репу бли ке
Србије – Дарко Сарић Лукендић, и Удру же ња банат ских
Хрвата из Зрењанина – Горан
Каурић.
Католичка жупа у Старчеву
основана је давне 1767. године, а њен заштитник на почетку био је Свети Амадео. Хрвати се масовно досељавају седам

Када више није задовољавала
потребе верника, срушена је, да
би на том месту ново здање
почело да ниче 1863. године.
Садашњи формат добила је пре
тачно сто педесет година, па је
поменути јубилеј самим тим
двоструког карактера. Осликана
је 1926. године, а средином прошлог века стари барокни торањ
замењен је бетонским, док је
нешто касније обновљен и кров.
Црква је 2001. године добила
нова звона, а недавно је потпуно замењен кровни покривач.
Жупа данас броји око четиристо верника, жупник је Чаба
Чипак, који проповеда на хрватском језику, а заштитник цркве
и даље је Свети Мауриције, чији
се дан, као што је речено, прославља 22. септембра.
Фото Алекса Денчић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!

Игре из Пчиње

КУД „Станко Пауновић” Доња Јасеница

Чоколадни

ЗОРАН Т. ПОПОВИЋ ПРОМОВИСАО САТИРУ ПО СЕЛИМА

Афоризми за децу
Прослављени панчевачки афористичар Зоран Т. Поповић,
добитник бројних награда у тој
литерарној области, протекле
недеље гостовао је у два села
како би деци представио треће
издање књиге „Кад порастем,
бићу велики”.
Најпре је уторак, 19. септембра, наступио у Дому културе
у Долову, а будући да је поменуто дело намењено малишанима и њиховим родитељима,
у публици је било и одраслих
људи, којима су се веома допале Поповићеве сажете сатиричке мисли. Стога се Доловци нису устручавали да их
награде аплаузима и смехом.
Неки од интересантнијих афоризама били су: „Ја се не свађам с родитељима. Нису мој
ниво”; „Деда је одрастао на
селу. Он је краву видео уживо”;
„Нико не пуши у мојим годинама. Ја сам чудо од детета”.
На овај начин познати списатељ промовише и фестивал
хумора и сатире за одрасле,
као и за децу – под називом
„Мала жаока”, који се сваке

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.

јесени приређује у Качареву, а
чији је Поповић идејни творац
и селектор. Због тога је око
десеторо деце заинтересоване
за такмичење након књижевне
вечери вредно радило на скицирању афоризама на тему
„Здрава храна – брза храна”, с
којима би учествовали на конкурсу за поменуту манифестацију.
Истим поводом панчевачки
афористичар је у петак, 22.
септембра, гостовао у Дому
културе у Омољици, пред такође великим бројем деце. И
њима се свидела ова литерарна форма, па ће и они, уз
помоћ својих учитеља, припремати своје радове за учешће на
предстојећем фестивалу.
Наредни Поповићев наступ
заказан је за четвртак, 28. септембар, у Градској библиотеци.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Прелеп млади мужјак појавио
се ниоткуда у насељу Котеж 2,
али га други пси у том крају
не прихватају, па ће се тешко
уклопити у ту средину.
Одлично се сналази у стану
и могао би без проблема да
буде кућни пас. Сви који би
себи да улепшају живот са
овом великом мазом, али и одличним чуваром, могу се јавити на контакт-телефон 062/204-573.

Шарпланинац
Овај мужјак пронађен је
почетком месеца у Новом
Селу, без микрочипа или
огрлице. Ради се о веома
великом шарпланинцу, па је
нејасно како је неко могао
да га пусти да се креће без
надзора.
Власник треба хитно да га
преузме у градском прихватилишту, а уколико се нико
не јави у законском року, може бити удомљен. Миран је и
послушан, па свако ко је заинтересован за овог лепотана, треба само да окрене телефон 352-148.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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Петак, 29. септембар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

КОНАЧНО – ПУН ПОГОДАК!
Динамо 1945 донео
бодове из Митровице
Железничар надвисио
Црвену звезду

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ СТРЕЛИЧАРА

ПАНЧЕВЦИ ВИЦЕШАМПИОНИ
Наш главни град недавно је
угостио најбоље стреличаре у
земљи, који су одмеравали снаге на последњем, али и најважнијем овогодишњем такмичењу на отвореном – на Првенству Србије. Као и увек, конкуренција је била заиста велика, с
обзиром на то да овај спорт има
све већу популарност, па је
самим тим свака освојена
медаља много вреднија.
Стреличарски клуб Панчево и овог пута је показао да
заузима сам врх овог спорта у
Србији, а посебно радују
одлични резултати младих
такмичара.
Велики успех остварио је
Јован Шпехар у конкуренцији старијих пионира. Он је у
року од месец дана два пута

оборио државни рекорд, па
му је припала и титула шампиона Србије. Сјајни су били
и Лазар Андреев и Ана Велимиров, који су такође освојили највреднија одличја у својим групама. Ива Јакоб се
окитила сребром, а њен брат
Урош заслужио је бронзу.
За успехе младих стреличара подједнако су заслужни
и њихови тренери: Форго,
Дуле, Ивица и Вуја.
У екипном надметању сениорски тим СК-а Панчево освојио је титулу вицешампиона у
гађању олимпијским стилом,
а надметали су се Дејан Јакоб,
Драгиша Јевтић и Дејан Форго. У гађању компаунд стилом
сениор Стефан Жикић освојио
је бронзану медаљу.

КАРАТЕ ТУРНИР У ИСТАНБУЛУ

ПО ФОРМУ НА БОСФОР
Захуктала се јесења сезона у
каратеу, па најбољи борци у
нашој земљи немају времена за предах. Чланови сениорске репрезентације Србије недавно су се вратили из
Истанбула, где су боравила
на заједничким припремама с националним селекцијама Турске и Ирана. Боравак у гра ду на Бос фо ру
искористили су и за учешће

у конкуренцији 98 такмичара. Боба је у првом колу био
слободан, у другом је савладао одличног такмичара из
Казахстана, у трећем колу је
био бољи од ривала из Македоније, а потом је у чудном
мечу изгубио од борца из
Еквадора.
Никола Јовановић се надметао у категорији до 75 кг, у
конкуренцији 158 такмичара,

Шесто коло Српске лиге група „Војводина”, које је одигра но прошлог викенда,
конач но је доне ло радост
свим поклоницима најважније ствари на свету у нашем
гра ду. Оба пред ставника
нашег града у трећем рангу
такмичења остварила су вредне победе и тако обрадовала
своје симпатизере.
Динамо 1945 гостовао је у
Сремској Митровици, где је
одмерио снагу с домаћим Радничким, екипом која се налази на зачељу првенствене
табеле, без освојеног бода у
досадашњем току шампионата. Момци које предводи тренер Александар Стевановић
били су апсолутни фаворити и
пре почетка овог дуела, а што је
најважније, ту улогу су и оправдали: Раднички – Динамо 1945
0:1.
Панчевци су играли у саставу: Чанковић, Каранфиловски,
Дашић, Недучић, Кукољ, Јанковић, Јованић, Тошић, Јованчић, Величковић и Терзић, а
прилику су добили и Стојановски, Мирковић и Скокна.
Дуел у Сремској Митровици
пратило је око 200 гледалаца,
а домаћи Раднички, показало
се, није био достојан ривал ни
овог пута. Да на голу није
имао расположеног чувара
мреже Шљивовицког, победа
Панчеваца могла је да буде и
убедљивија
Једини погодак на утакмици, али вредан три бода,
постигао је Терзић у последњим минутима првог полувремена.
Панчевачки „брзи воз” после
шестог кола има скор од три
победе и три пораза, па сада
заузима девето место на табели, са девет бодова. Прилику за
поправљање салда имаће већ
идућег викенда, када ће у Панчеву гостовати Бачка 1901 из
Суботице, још један тим са

зачеља табеле, који је у досадашњем току првенства сакупио
само један бод.
Фудбалери Железничара су
још једном показали да су
прави миљеници спортског
Панчева. Они су на СЦ-у
„Младост” угостили Црвену
звезду из Новог Сада, а тај
дуел пратило је око 800 гледалаца. Популарна „дизелка” им
није остала дужна, на најбољи
начин је узвратила на указано
поверење, па је сигурном и
лепом игром дошла до злата
вредних бодова: Железничар –
Црвена звезда 3:1 (2:1).

Ненад Стојчић је поверење
за овај сусрет поклонио екипи
у саставу: Јевтић, Ђорђевић,
Агић, Текијашки, Спасковски,
Савков, Јовановић, Стајчић,
Ковачевић, Аничић и Симоновић, а играли су и Шобат, Станојковић и Целин.
Домаћи су од самог почетка
утакмице кренули офанзивно
ка голу гостију, с великом
жељом да што пре постигну
погодак. И успели су. Већ у
шестом минуту капитен Жељко Стајчић искористио је
добар центаршут Спасковског,
па је главом послао лопту иза

(ако их је уопште и било). У
48. минуту Дејан Савков је
искористио проигравање Спасковског и тако поставио
коначан резултат: Железничар – Црвена звезда 3:1.
– Сва ка част мом ци ма.
Дали су све од себе, оставили
су срце на терену и савладали су одличног ривала. Иако
смо поно во игра ли неком плет ни, успе ли смо да се
издигнемо изнад проблема и
освојимо јако важне бодове –
рекао је после утак ми це
Ненад Стојчић, тренер Железничара.

Иако у досадашњем току
првенства Жељко Стајчић и
његови саиграчи нису остварили очекиване резултате,
највише због повреда стандардних играча, које су много
пореметиле ритам и рад тима,
они нису клонули духом, већ
су с много оптимизма ушли у
овај веома важан дуел. Исплатило се. Гости из Новог Сада
нису имали ни најмању наду
да могу остварити повољнији
исход, јер су фудбалери Железничара „везли” по терену, а
да су имали и мало више концентрације, Црвена звезда је
могла да претрпи и убедљивији пораз.

леђа немоћног голмана Новосађана. Био је то погодак за
велико славље на терену и на
трибинама, али и гол који је
скинуо „камен са срца” свима
онима који воле „Жељу”. Гости
су изједначили у 33. минуту,
из оправдано досуђеног једанаестерца, али тај погодак није
пресекао домаћина. „Дизелка”
је наставила да игра у свом
ритму, па је само четири
минута касније Марко Јовановић, лепим шутом са двадесетак метара, поново довео свој
тим у вођство.
Већ почетком другог полувремена навијачима су отклоњене све бриге око победника

„Дизелка” сада заузима
десето место на табели, са
шест бодова, а већ наредног
викенда поново ће бити на
великом искушењу, јер путује
у Бачки Јарак на мегдан с
домаћим тимом Младости.
Шеста рунда одиграна је и у
Војвођанској лиги „Исток”. Фудбалери Младости из Омољице
гостовали су у Перлезу, где су од
домаће Војводине 1928 изгубили са 2:0. Омољчани сада имају
скор од две победе, два ремија
и два пораза, па са осам бодова
заузимају десето место на табели. Идућег викенда у месту
надомак нашег града гостоваће
ЖАК из Кикинде.

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПАНЧЕВАЧКИХ БАДМИНТОН ИГРАЧА

СЈАЈНИ УТИСЦИ ИЗ БУДИСАВЕ
У Будисави крај Новог Сада у
суботу, 23. септембра, одржано је Првенство Војводине у
бадминтону за јуниоре и сениоре. Наш град су и на том такмичењу представљала два
клуба – Динамо и Панчево, а
што је најважније, наши
суграђани су и овог пута
постигли запажене резултате
и освојили прегршт медаља.
Бадминтон клуб Панчево
богатији је за дванаест одличја.
Најуспешнији су били Наталија
Бохаревић, Сања Перић и Стефан Мијатовић, који су заслужили највредније трофеје.

не престижном међународном турниру, на којем се
надметало око 1.000 бораца.
У Истанбулу су били најбољи сениори Динама Слободан Битевић и Никола Јовановић, као и млађа сениорка Тамара Живић.
Слободан Битевић је наступио у категорији преко 84 кг,

Стране припремио

Александар
Живковић

али је већ у првом колу изгубио од такмичара из Мађарске. Тамара Живић је у категорији до 61 кг стартовала
победом над такмичарком из
Индије, али је у следећем
колу претрпела пораз од
светске првакиње из Аустрије. То је био њен деби у сениорској конкуренцији.
Тренер Предраг Стојадинов истакао је да такмичари
још нису у жељеној форми и
да ће наступ на турниру у
Салцбургу за две недеље бити
нови велики испит за репрезентативце.

Миона Филиповић, Анђела
Витман, Стефан Мијатовић и
Михајло Борка зарадили су
вицешампионске титуле, док
су Софија Парежанин, Маша
Алексић и Петар Радонић
освојили бронзана одличја. У
женском дублу, у надметању
сениорки, Сања Перић и Анђела Витман такође су заслужиле
бронзу, баш као и пар који су
чинили Стефан Мијатовић и
Михајло Борка.
– Из турнира у турнир примећујемо напредак наших
играча. Кроз њихову бадминтон технику испољава се

стручност и вредан рад који се
остварује у нашем клубу. Врло
сам задовољан како су играли
– рекао је тренер БК-а Панчево Иван Ковачевић.
Фантастични су били и чланови Бадминтон клуба Динамо. Прваци Војводине у конкуренцији мушких парова
постали су Милорад Мисимовић (који је до трофеја стигао
у пару са Игором Бјеланом из
Новог Сада) и Софија Карановић у конкуренцији мешовитих парова (с Марком Бубалом из зрењанинског Баната).

У надметању играча до тринаест година Михајило Виг
освојио је шампионски пехар,
а Марија Самарџија била је
трећа. Михајило Виг је, поред
учешћа у својој старосној
категорији, освојио и бронзу у
групи дечака до петнаест
година. Вељко Цуканић је
зарадио сребро у конкуренцији играча до петнаест година и
бронзу у надметању момака
до седамнаест година.
Овај турнир је одржан под
покровитељством Бадминтон
савеза Војводине и Србије.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЗЛАТО ЗА МИОНУ,
СРЕБРО ЗА МАРИЈУ
Чланови Атлетског клуба
Динамо били су веома активни прошлог викенда, јер су
учествовали на два значајна
такмичења.
У Крушевцу, на Првенству
Србије за млађе пионире,
Динамо су представљали
Страхиња Стевшић, Марија
Мркела и Лана Анђеловски. У
трци на 800 м Страхиња Стев-

шић је заузео четврто место, а
у надметању на 600 м учествовале су Марија Мркела и Лана
Анђеловски. У сјајној трци
Марија је освојила сребрну
медаљу. Млада и талентована
атлетичарка је други пут ове
године успела да освоји сребро на државном првенству.
Први пут је то остварила на
Првенству Србије у дворани у
фебруару ове године.
У недељу, 24. септембра, на
стадиону Војне академије одржано је Отворено првенство
Београда за јуниоре и јуниорке. Сјајна Миона Бркић, иако
још увек пионирка, победила
је у трци јуниорки на 3.000 м.
Идућег викенда у Београду
ће бити одржано екипно
Првенство Србије за сениоре и
сениорке. Динамо ће имати
представнике и у мушкој и у
женској конкуренцији.

ДВЕ БРОНЗЕ
У организацији Атлетског
савеза Србије, прошлог викенда у Крушевцу је одржано
појединачно државно првенство за млађе пионире. АК
Тамиш из нашег града предводио је тренер Зоран Коцић, а
његови ученици освојили су
две медаље.
Јелена Васиљевић је у брзом
ходању у надметању на 600 м
освојила бронзано одличје с
резултатом од два минута и 57
секунди, а у истом надметању

дечака Алекса Нертица је
такође трећи стигао на циљ.
Талентована Сања Марић овог
пута није имала спортске
срећe. Она је у финалној трци
на 600 м била у водећој групи
атлетичарки до самог циља, а
онда је, испред саме циљне
линије, пала и остала без пласмана.
Надметањем у Крушевцу
завршена су појединачна
државна првенства по категоријама за 2017. годину. Чланови АК-а Тамиш ове сезоне
су освојили четрнаест медаља,
што је највећи успех од оснивања клуба 2011. године.
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ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ ЗА ШАХИСТЕ ДО ОСАМНАЕСТ ГОДИНА

МАРКОВ НАСТУП ИЗНАД ОЧЕКИВАЊА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Жестока
конкуренција

Рукомет
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Вршац: МЛАДОСТ–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО – МЛАДОСТ ТСК
недеља, 16.30

Најбољи у српској
репрезентацији
Првенство Европе у шаху за
такмичаре до осамнаест година одржано је у Румунији. Чак
49 земаља Старог континента
послало је на обалу Црног
мора преко 1.100 својих најбољих младих шахиста, који су
снаге одмеравали пуних дванаест дана.
Деветогодишњи Панчевац
Марко Милановић, вишеструки кадетски првак Србије,
прошле године је освојио друго место на том такмичењу.
Ипак, будући да се овог пута
надметао у групи с ривалима
старијим од себе, такав успех
није био реалан. Без обзира на
то, наш млади суграђанин је и
овог пута премашио очекивања љубитеља шаха у Панчеву и
остварио је одличан резултат.
Од укупно деветнаест чланова кадетске репрезентације

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ОРК ПАНЧЕВО
жене
Јабука: ЈАБУКА–ОБИЛИЋ
Долово: ДОЛОВО–НАФТАГАС

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Футог: МЛАДОСТ – КРИС КРОС

Србије, са 5,5 поена, само 1,5
мање него прошле године,
Марко је поново био један од
наших најбољих играча. Треба
напоменути да је он то постигао уз изузетно тежак жреб
(већина противника била је са
значајно већим ФИДЕ рејтингом), па је захваљујући побе-

дама над таквим шампионима
из других земаља наш млади
суграђанин зарадио седамдесет нових рејтинг поена, највише у репрезентацији Србије.
Да ће се о овом Марковом
успеху још дуго причати,
доказ је и његова партија против првака Француске, такми-

чара са скоро 400 поена већим
ФИДЕ рејтингом. Беле фигуре
и толика премоћ у рејтингу
нису Французу биле довољне
ни за реми против нашег Марка, који је тактичким ударима
и изванредном стратегијом
црним фигурама матирао
француског шампиона.

ТОРБЕ ПУНЕ ОДЛИЧЈА

Урош Петровачки и кадет
Милош Стефановић. Иако су
остали без трофеја, на Првенство Србије пласирали су се и
кадети Ана Живојновић и
Александар Здешић.
Тренери Карате клуба Динамо задовољни су наступом својих младих и талентованих
такмичара, који ће нову про-

веру имати већ наредног
викенда на међународном турниру у Ријеци.
Док су се њихови мало старији другови надметали на покрајинском шампионату, најмлађи такмичари Динама учествовали су на Купу Војводине
у Инђији. Полетарци, пионири и наде клуба из нашег града

освојили су чак осамнаест
медаља.
Златна одличја су заслужили: Павле Милошев, Ђорђе
Ивковић и Боривоје Весин.
Сребром су се окитили: Андреа
Кука, Александра Стоилковски, Лука Степанов, Горан Обућина, Стефан Стојковић, Данијел Станковски и Дејан
Кркљуш, а бронзе су освојили:
Катарина Шаренац, Јелена
Милентијевић, Милица Гагић,
Јована Стоилковски, Вишња
Тончев, Матеја Степанов, Огњен Чекеревац и Симон Дангубић. Одлично су радили и Теодора Гагић, Вања Чекеревац и
Лука Богданов, који су се такође пласирали у Куп Србије.
Тренери ових младих бораца имају разлога да буду задовољни, посебно наступом
дебитаната, који су веома
успешно наставили традицију
претходних генерација Карате
клуба Динамо.

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

добар наставак сезоне. Надамо
се успеху на предстојећим такмичењима. Посебно похваљујем тим кадеткиња, које су
оствариле одличан резултат –
рекао је први човек КК-а Младост Тихомир Макитан.

Сви освајачи медаља пласирали су се на Првенство Србије, али и на Школски државни
шампионат, јер је ово био квалификациони турнир и за то
такмичење. Добри резултати
су производ рада тренерског

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БАЧКА 1901
субота, 15.30
Б. Јарак: МЛАДОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – ЈЕДИНСТВО (К)
Б. Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА
Старчево: БОРАЦ–ДОЛИНА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–СТРЕЛА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Опово: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ
Панчево: МУНДИЈАЛ–МЛАДОСТ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО
Ковин: КОЛОНИЈА – С. ТАМИШ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–МИНАКВА

23:33

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Апатин: АПАТИН–ДОЛОВО

29:19

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ

29:23

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – Ц. ЗВЕЗДА
3:1
С. Митровица: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945 0:1

ДОБАР ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ
Првенство Војводине у каратеу
за кадете, јуниоре и млађе
сениоре, у катама и борбама,
одржано је 23. септембра у
Банатском Новом Селу. Такмичење је организовао КСВ, а конкуренција је била веома јака.
Чланови КК-а Младост из
Панчева постигли су запажене
резултате на овом такмичењу.
Тим кадеткиња у ком су биле
Јована Новаков и Анђелина и
Анастасија Јаредић постао је
шампион у борбама.
Сребрна одличја су заслужили јуниор Срђан Јокић и кадети
Милорад Петровић, Анастасија
Јаредић и Јована Новаков.
Бронзама су се окитили Анђелина Јаредић и Филип Секулић.
– Сви такмичари су имали по
неколико победа, што обећава

Фудбал

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ЖАК
недеља, 15.30

АКТИВНОСТИ КК-а ДИНАМО

Каратисти и каратисткиње
Динама настављају да нижу
успехе на готово свим такмичењима на којима учествују, а
овог пута заблистали су кадети,
јуниори и млађи сениори на
Првенству Војводине, одржаном у Банатском Новом Селу.
Млади борци Динама освојили
су десет медаља и тако допринели да њихов клуб буде међу
најуспешнијима на турниру.
Највредније трофеје заслужили су млади репрезентативци Србије, кадети Дарко Спасковски и Никола Ивановић у
категоријама до 57 кг и до 70
кг, те јуниорка Јана Којчић у
категорији до 53 кг и екипа
кадета у борбама (Дарко Спасковски, Никола Ивановић и
Милош Стефановић), као и
јуниор Урош Петровачки у
категорији до 61 кг. Сребрна
одличја су зарадили: јуниорка
Марија Антонијевић, млађа
сениорка Тамара Живић, јуниор

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шид: ПАРТИЗАН–ДИНАМО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОПОВО
субота, 19 сати
Б. Н. Село: БНС–ЛОКОМОТИВА
субота, 19 сати

тима КК-а Младост, који чине
Миљан Живаљевић и Милош,
Јелена и Тихомир Макитан.
Најмлађи каратисти Младости били су веома успешни
на Купу Војводине у Инђији, а
освајачи медаља изборили су
пласман на Куп Србије.
Прво место освојио је кататим пионирки у саставу:
Милица Драгичевић, Нађа
Штрбац и Милица Амановић,
а у борбама су тријумфовале
Тара Ђурђевић и Дејана Ивановић. Сребрна одличја су
заслужиле Милица Драгичевић и Николина Исаиловић, а
бронзама су се окитили: Катарина Петровић, Младен Големовић и Наталија Гавриловић.
Лука Станојковић се пласирао
на четврто место.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Перлез: ВОЈВОДИНА–МЛАДОСТ

2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА – ВОЈВОДИНА (С)
Баранда: РАДНИЧКИ–БОРАЦ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СЛОГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ЈЕДИНСТВО (В)

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

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–МУНДИЈАЛ
Војловица: МЛАДОСТ–ОМЛАДИНАЦ
Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА

0:2
1:0
2:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ОМЛАДИНАЦ
Долово: ДОЛОВО–ЈЕДИНСТВО

2:1
3:0
3:0

ШАХОВСКИ КУТАК

Healey
8
7

НОВИ УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ РАГБИСТА

6

ТРОФЕЈ ЗА „ДИВЉЕ ВЕПРИЋЕ”

5

На главном терену ФК-а Рад
на Бањици, у изванредним
условима, прошлог викенда је
одржан меморијални турнир у
рагбију „Бошко Стругар”.
Надметали су се најмлађи
рагбисти, а за јајастом лоптом
је јурило преко 100 играча из
девет екипа. Пионири РК-а

Динамо 1954 освојили су прво
место, а петлићи из нашег
града били су други.
Популарни
панчевачки
„дивљи вепрови” учествоваће
за десетак дана на првом турниру за млађе категорије, у
оквиру државног првенства,
које се одржава у Београду.

4
3
2
1
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сц5)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ВЕЛИКИ УСПЕХ ЈУНИОРКИ ТК-а ДИНАМО

ПАНЧЕВКЕ НАЈБОЉЕ У СРБИЈИ
Тенисерке из нашега
града до титуле стигле
као аутсајдери
Великом борбеношћу
до вредног трофеја
Прошлог викенда на теренима Тениског центра „Новак” у Београду одржано је екипно Првенство Србије за
тенисерке до осамнаест година. Међу
најбољим тимовима у нашој земљи
нашла се и женска екипа Динама,
коју су сачињавале: Сацуки Такамура,
Емилија Којчић, Ана Вилчек, Милана Вулин, Наталија Ђукић и Ања
Милошевић. Добром и у правом смислу тимском игром девојчице из
Динама направиле су феноменалан
резултат, јер су успеле да тријумфују
на турниру и освоје титулу екипног
шампиона наше земље.
Девојке које предводи тренер Младен Вуковић у четвртфиналу су победиле Слободу из Чачка, а у
полуфиналу су савладале фаворизовану екипу ТАЖ-а из Ниша, у којој игра
једна од најбољих јуниорки у Србији –
Теодора Ристић. У великом финалу
динамовке су одмериле снагу с главним фаворитом, Спартаком из Суботице, за који је на првој табли играла
једна од најбољих светских јуниорки –
Анђела Скробоња.
Прво изненађење на овом сусрету
начиниле су Емилија Којчић и Ана
Вилчек, које су против Анђеле Скробоње и Миле Мејић преокренуле скоро изгубљен меч у дублу, у коме су
губиле сет и с 0:3, али су на крају ипак

Чврст пут

тријумфовале, добивши меч у супер
тај-брејку са 10:6. Уследили су синглдуели у којима је Ана Вилчек у драматичном мечу савладала три године
старију Милу Мејић. Наталија Ђукић
је изгубила од Анђеле Видовић, али је
освојила први, злата вредан сет, који
је уз победу Којчићеве значио сигурну титулу за Динамо. После освајања
првог сета тај меч и није имао велики
резултатски значај. Емилија Којчић је
донела сигурну победу својој екипи,
победивши у три сета најбољу играчицу Спартака – Анђелу Скробоњу.
Ово је изузетно значајан резултат за
Динамо, поготово због тога што су све

девојчице веома младе и у овом саставу могу да играју још неколико година.
Поред тимског тренера Младена Вуковића, за овај успех подједнако су заслужни и тренери Владимир и Бојан
Здравковић и стручњак задужен за кондицију девојака, Небојша Златковић.
Емилија Којчић је непосредно пре
овог такмичења учествовала на међународном ИТФ турниру за такмичаре
до осамнаест година у Тирани, где је
у пару са Швеђанком српског порекла
Мајом Раденковић освојила турнир у
конкуренцији дублова, без иједног
изгубљеног сета.
А. Живковић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

Води

ПРЕЈАКЕ НОВОСАЂАНКЕ
Прошлог викенда је стартовала нова првенствена трка
за бодове у Супер Б лиги за
рукометашице. Вољом жреба девојке из ЖРК Панчева
су већ у првом колу за противника имале највећег
фаворита првенства и екипу која је по многима већ
виђени путник у виши ранг
– Минакву из Новог Сада.
Иако су у ново првенство
ушле ослабљене, девојке
које предводи тренер Марко Крстић нису желеле да
се предају без борбе. Трудиле су се, покушавале на све
начине да парирају јачим и
искуснији гошћама, али за
изненађење нису имале
снаге: ЖРК Панчево –
Минаква 23:33 (9:15).
– Минаква је изузетно јак
и квалитетан тим. Мислим

да ће се без проблема пласирати у Супер А лигу. Добро
смо започели утакмицу и
повели с 5:1, али онда су
уследили минути с нешто
слабијим процентом шута,
што су гошће знале да казне.
Минаква је заслужено побе-

дила, али сви су се сложили
да је резултат ипак превисок. Шта је – ту је, идемо
даље, а шансу ћемо тражити
у дуелима са себи равним
екипама. Очекујемо гостовање у Краљеву, где ћемо покушати да савладамо Металац

Утабан. Закључцима, корацима, схватањима, пролазом времена...
Тврд. Чврст.
Умеју понекад да га смекшају капи. Суза. Крви. Кише.
Зна да се сакрије иза корова који, опет он зна, треба посећи.
Али има правац. И смер. И зна разлику између праваца и
смерова.
Када мора да одабере, man got to do what man got to do. Тако
постаје чвршћи.

и освојимо прве бодове –
рекао је тренер Панчевки
Марко Крстић.
Запаженије од осталих у
редовима пораженог тима
биле су Маријана Трбојевић и Светлана Ничевски.
Идућег викенда женска
рукометна репрезентација
Србије, коју као селектор
предводи наш суграђанин
Љубомир Обрадовић, игра
квалификационе утакмице
за Европско првенство
наредне године у Француској, па због тога неће бити
првенствених искушења.
Девојкама ЖРК Панчева
пауза ће добро доћи да се
још боље припреме за
гостовање у Краљеву 7.
октобра, када ће покушати
да освоје прве бодове у
Супер Б лиги.
А. Ж.

Вештице ходају по води. Ако пропадну и крену да се даве – онда
нису вештице, а морају да пазе на свој personality.
Некада су их спаљивали, на кеца, а оне данас узимају различите појавне облике, није их тако лако препознати. Могу да
изгледају као веселе комшинице или добре баке. Их, ова прича
може на различита места да води...
Демоне је, зато, једноставно провалити: то је онај (об)лик
коме вештица држи главу испод површине воде и не да му да
дише. Да води.

АТЛЕТСКИ МИТИНГ У ШАПЦУ

Далеко

ТРИ УЧЕСНИКА – ТРИ МЕДАЉЕ
Чланови новооснованог Атлетског клуба Панонија из
нашега града, предвођени
тренером Сашом Стојиловићем, наставили су да
нижу успехе. Они су прошлог викенда учествовали
на митингу у Шапцу, где су
у веома јакој конкуренцији

постигли завидне резултате. Троје атлетичара освојило је три медаље.
Катарина Њари окитила
се сребрним одличјем у
бацању вортекса, а Дамјан
Чикић заблистао је у трци
на 100 м, у којој је поставио
и нови лични рекорд, који

сада износи 12,73 секунде.
Ана Драгојевић је такође
освојила сребрну медаљу у
трци на 300 м, поставивши
нов лични рекорд од 44,45
секунди.
Истог дана на Отвореном
првенству Београда за млађе јуниоре Стојиловићеви

атлетичари, наши суграђани – чланови АК-а Партизан 1945, на стадиону Војне
академије освојили су још
две медаље. Урош Остојин
је зарадио сребро у трци на
1.500 м, а Марко Стојиловић заслужио је бронзу у
бацању копља.
А. Ж.

Мотор не иде по шинама, а ни воз по асфалту.
Ономе за управљачем није неопходно да оде далеко да би то
укапирао.
Довољно је да се помери с полазне тачке. Move any mountain!
Када бисмо поредили тешку, тужну свакодневицу са чврстим,
осмишљеним путем, далеко би то од реалног било.
Далеко било: не бити навођен, мислити својом главом.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Филип
Милтеновић,
гимназијалац:
– Наредног викенда
ћу ићи у Темишвар
са школом и код друга
на рођендан. Видећу
се с још неким
другарима и учићу
за школу.

Нађа Жунац,
гимназијалка:

Михајло Ђокић,
гимназијалац:

– У суботу идем
на једнодневну
екскурзију у Румунију.
Остатак викенда
ћу учити за неке
контролне.

– Тренирам фудбал
и ове суботе ћу имати
утакмицу. У недељу
ћу учити и можда
ћу изаћи да се видим
с другарима,
ако будем имао
времена.
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