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Припадници Министарства унутрашњих послова и Управе саобраћајне
полиције предузеће и ове године више
превентивних акција поводом почетка
школске године с циљем што веће безбедности првака и старијих ученика.
У Панчеву и другим градовима широм Србије у наредних месец дана биће спроведена акција „Школа”. Током
њеног трајања поред свих школа дежураће патроле саобраћајне полиције, а примарни задатак њених припадника биће да скрећу пажњу возачима
на присуство деце и тиме доприносе
њиховој што већој безбедности.
Саобраћајни полицајци ће пре свега контролисати поштују ли возачи
прописе о максимално дозвољеној брзини (подсећамо, она у близини школа не сме да буде већа од 30 километара на сат), као и то да ли пропуштају ђаке који прелазе преко обележених пешачких прелаза.
Поред тога, у фокусу пажње саобраћајаца биће и оно на шта иначе
пазе и у другим периодима године,
па ће и у наредних месец дана контролисати да ли возачи и лица која
возе у аутомобилима везују сигурносне појасеве, користе ли током
вожње мобилне телефоне и да ли у

И ове године ће имати заштиту
аутомобилима имају специјална седишта за превоз деце. О свему томе
ће у наредних месец дана широм Србије водити рачуна више од 1.500 саобраћајних полицајаца.
„Приоритет над приоритетима” биће безбедност првака, па тако неће
бити изненађење ако се, на пример,
види саобраћајни полицајац како помаже деци док прелазе улицу, или
им објашњава како да најбезбедније
дођу до својих школа.
Акција „Школа” неће бити једина
превентивна активност Управе саобраћајне полиције. Њени припадници ће
и ове године држати ђацима првацима предавања на којима ће слушати
о томе како треба да се понашају и
шта треба да раде када су у саобраћају.

Почетком сваке школске године одржи се и по неколико хиљада таквих
предавања, којима буде обухваћено неколико десетина хиљада првака.
Подсећамо, већ годинама у зонама
школа у Панчеву и у осталим местима на територији јужног Баната није
страдало ниједно дете, што значи да
је превентивна активност панчевачких саобраћајних полицајаца добро
осмишљена и да даје добре резултате. Нулти број страдалих ђака у близини школа уједно је и један од главних циљева Националне стратегије за
безбедност саобраћаја у Србији.
Поред ђака првака, превентивна актив ност МУП-а по во дом по чет ка
школске године и ове године ће обухватити ученике четвртог и шестог

разреда. За њих ће једном месечно
бити организована предавања на којима ће им активни и пензионисани
полицајци говорити о безбедном понашању у саобраћају, злоупотреби алкохола и наркоманији, заштити од
трговине људима и поступцима у случају пожара, поплава и других непогода. Присуство ђака на тим предавањима биће и ове школске године обавезно, али неће бити оцењивања.
Иначе, школе и безбедност ђака првака и старијих ученика нису у фокусу пажње Министарства унутрашњих
послова само поводом почетка школске године.
Током маја и јуна у свим градовима
у Србији спроведена је акција „Матура”, током које су полицајци на предавањима држаним у учионицама средњих школа говорили најстаријим ђацима како да се безбедно понашају на
прославама матурских вечери. Сем тога, апеловали су на њих да на те догађаје не долазе аутомобилима, да не би
ризиковали да изазову неку саобраћајну несрећу или да у њој учествују.
Ради што већег популарисања ове
акције међу младима Министарство
унутрашњих послова је снимило два
спота у којима је учествовало неколико младих рок музичара, спортиста и глумаца.
Након тога МУП је заједно с руководствима школа широм Србије спровео акцију током које је преконтролисана техничка исправност великог
броја аутобуса изнајмљених за превоз ученика на екскурзије. Део њих је
враћен назад јер су били неисправни,
а међу возачима је било и оних који
су дошли да возе ђаке без обзира на
то што су били пијани. Због тога су
сви кажњени.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Ваздушно одело, па на
пусто острво
Човек данас има неупоредиво више него пре сто година. У готово
сваком сегменту живљења. Ту нема дилеме. Тешко је и набројати
све што је било незамисливо и многим данашњим деведесетогодишњацима. Ови људи, који добро памте и најпримитивнију обраду
земље, нису ни слутили да им се живот може толико променити набоље, нарочито када је реч о технологизацији.
Једно од последњих чудеса је ваздушно одело. Оно неодољиво наликује скафандру који је користио чувени тајни агент 007 – Џејмс
Бонд у филму „Thunderball”. Тада, у преткомпјутерској ери, то је деловало као никад недостижна научна фантастика.
Суштина је у томе да га навучете на себе, упалите моторе на рукама, узлетите и одржите се у ваздуху десетак минута. Аутор овог џет-сјута каже да њиме није теже управљати него тркачким мотором.
Планирана је серијска производња, а један примерак коштао би око
триста хиљада евра.
И ето шансе за све оне с „мало” дебљим буђеларом којима су дозлогрдиле градска врева и неподношљиве гужве у саобраћају, да за
„тричаву” свотицу европске валуте себи олакшају живот.
Па, замислите онда ситуацију: пробудите се, опослите јутарњу
гимнастику, нахраните канаринца, навучете (ваздушно) одело и кроз
прозор поведете свог љубимца у (ваздушну) шетњу. Након што се
ова птица олакша и неком донесе „срећу”, вратите је у кавез, у лету
покупите актенташну и, попут вихорне муње, пробуразите неколико
облака, махнете јату гавранова (који се све чешће мотају овуда?!) и
кренете у прелет главних саобраћајница загушених аутомобилима,
пешачких зона и, с посебном индигнацијом, оставите за собом оне
улице месецима раскопане и блокиране због „радова у току”. Преостаје само да куцнете колегама како би вам отвориле прозор заједничког офиса на трећем спрату и да се, пуни елана и среће, баците
на посао...
Да ли баш толико срећни?! Упркос свим благодетима које је човек себи обезбедио након индустријске револуције средином деветнаестог века...
Дакле, питање је: да ли су сва та технолошка помагала, иако несумњиво лепа и корисна, довољна за тако неутаживо жељену срећу?
Можда на први поглед, али када се осврнете око себе и видите у
каквом метежу живите и да, рецимо, готово све те колеге једни другима стављају клипове у точкове, да већина послодаваца експлоатише запослене, да банкари клијентима гуле кожу, а држава на разне
начине терорише народ, логично је да се над вама константно надвија огроман облак стреса који вас притиска као стена од шеснаест
тона.
И онда не треба да чуди што готово свако неретко пожели да се
одрекне свих тих благодети (па и ваздушног одела) и одлепрша у
лепу... и нетакнуту дивљину. И тамо остане срећан довека...
Многима такве мисли падају на ум, али мало ко се усуди да то –
не рачунајући повремена планинарења и камповања – спроведе у
дело.
То никако не важи за Јапанца Мафасумија Нагасакија. Он је својевремено, истраумиран свакодневним вртоглавим темпом савремене цивилизације, збрисао на једно пусто острво (Сотобанари, код
Окинаве) и тамо самовољно провео три деценије. Пре извесног времена неко га је нашао, али он није ни помишљао да се врати, јер се,
како каже, у тој џунгли у сваком тренутку осећао као у рају, имао
све што му треба и једноставно – био у савршеној хармонији с природом.
Међутим, недавно су јапанске власти присилно пребациле овог
виталног осамдесетдвогодишњака у цивилизацију, тачније у четири
зида стана, који му је доделила јапанска влада. Одмах се разболео
од јаког вируса грипа.
А док је време проводио на острву, био је апсолутно здрав.
И није ни помишљао на сва та чудеса, а понајмање на ваздушно
одело. Једине летелице које je виђао биле су птице, али не у кавезу,
већ оне слободне и срећне...

ФОТОГРАФИЈА Скачи! Још мало...
Градски базен, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

„ПАНЧЕВАЦ”, И ПРОШЛОСТ И БУДУЋНОСТ, ПРВИХ ВЕК И ПО

Почетак краја Милошевића и социјалиста
Константно смањење наталитета, као
и одлазак младих који нису хтели да
се више мире с тим да раде за цркавицу од неколико стотина марака, него су одлазили на Запад – биле су само неке од тема у уводнику
„Панчевца” број 3820, објављеног 17.
марта 2000. године.
Један од текстова био је посвећен
првом интернет кафеу у граду, који
се налазио на почетку Улице Максима Горког. Сада, кад готово свака породица има свој компјутер, нестварно делује да је пре осамнаест година
сурфовање по интернету, играње
игрица, слање мејлова и слушање музике било могуће само у неколико интернет клубова у граду.
У дворани Културног центра одржан је концерт Драгана Стојнића, познатог певача кога је наш лист представио као „непревазиђеног мајстора
носталгичних љубавних песама и романтичних шлагера”. Поново је, као
и увек, одушевио публику.
Љубитељи музичких дешавања
имали су прилику да уживају у концерту нашег познатог бубњара Драгољуба Ђуричића и његових колега Лава Братуше и Уроша Шећерова. И они
су се потрудили да покажу да с разлогом спадају у бубњарски врх у Србији и да посетиоцима приреде вече
за памћење.

„Панчевац” број 3820 писао је и о
проблемима у снабдевању грађана
хлебом. Да би их предупредили, приватни пекари су почели да смањују
грамажу векни које су испоручивали
на тржиште.
О времену у коме смо тада живели,
сведочи и то што је тема анкете коју
смо тада радили са читаоцима била:
„Да ли се нечега одричете?”, а сваки
од учесника је одговорио потврдно.
Део тадашњег „Панчевца” посветили смо изјавама локалних политичара, који су тада најављивали како ће
ускоро бити завршена нова депонија.
То се заиста десило и она је пуштена
у рад, али осамнаест година касније!
„Панчевац” је те 2000. године објавио и интервју с тада младим, а сада
афирмисаним глумцем Војином Ћетковићем. Нашој тадашњој сарадници
Тањи Блашкић он је испричао како
не може да замисли свој живот без
љубави и како цени панчевачку позоришну публику јер код сваког глумца
уме да препозна и награди аплаузима пожртвованост, залагање и праву
глуму.
Та да шњи „Панчевац” је обја вио
интервју и с Војом Брајовићем, још

једним великаном нашег глумишта.
Одго варајући на питања но винара
нашег листа, говорио је о томе зашто
је на једној позоришној премијери у
Београду у знак протеста обукао мајицу „Отпора” и због чега сматра да
власт мора да служи народу и да мора да буде променљива, а никако не
вечна.
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ПОЧИЊЕ ПЕТИ „ПАНЧЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛ”

„4 ГОДИНЕ У 10 МИНУТА” МЛАДЕНА
КОВАЧЕВИЋА ОТВАРА ПАФФ
Улаз на све програме
бесплатан
Осам остварења
у конкуренцији
за најбољи
дугометражни
документарац
Пети „Панчево филм фестивал” биће отворен у среду, 5.
септембра, у 20.30, у дворани
Културног центра Панчева, пројекцијом документарног филмског есеја „4 године у 10 минута” награђиваног српског редитеља Младена Ковачевића.
Овај филм је након светске
премијере и освајања награде
на филмском фестивалу „Visions du Reel” у Ниону (Швај-

француским редитељима у последњих двадесет година, и Ветон Нурколари, оснивач и уметнички директор призренског
„Докуфеста”, једног од највећих фестивала документарног
филма на Балкану.
Жири такмичарске селекције
кратких филмова „Рани радови” већ традиционално чини шеснаест средњошколаца и тинејџера. Они ће, кроз групни рад
са два ментора, филмским редитељима млађе генерације Игором Безиновићем (Хрватска) и
Микијем Полонским (Израел),
одлучити о наградама за најбољи кратки филм (награда „Димњак”), режију, сценарио, мушку
и женску улогу, камеру и монтажу. Ове године на ПАФФ-у ће
се први пут окупити међународни млади жири који ће чинити

претходне године, у великој сали Културног центра Панчева
би ће при ка за ни и фил мо ви
„Зимска браћа”, многонаграђивани првенац исландског редитеља Хилмара Палмасона;
„Бифе жељезара” Горана Девића; најнаграђиванији српски
документарац „Друга страна
свега” Миле Турајлић; „Ћамбра” италијанског аутора Јонаса Карпињана и „Војници, прича из Ферентарија”, румунски
филм младе српске редитељке
Иване Младеновић.
Ове године на почетку сваке
фестивалске вечери биће приказан један кратки анимирани
филм који је остварио изузетан
успех на светским фестивалима.
Између осталих, публика ће моћи да види и филм „Untravel”
Ане Недељковић и Николе Мај-

рићем у главној улози, затвориће пети ПАФФ пројекцијом
у дворани Културног центра
Панчева у недељу, 9. септембра, у 20 сати. Пре пројекције
биће одржана додела награда.
Ретроспектива кратких филмова младог аутора, која се сваке године приказује у оквиру
програма „Светла будућност”,
ове године посвећена је младој ауторки из Београда Јелени Гавриловић, чији су кратки
филмови претходних година
имали веома запажен фестивалски живот у нашој земљи и
иностранству.
„Поноћна језа” је једна од
најпопуларнијих ПАФФ селекција, у оквиру које се сваке фестивалске вечери приказују хорори с почетком тачно у поноћ! И ове године, у избору

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
СА НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
царска), априла 2018. године,
приказан на бројним фестивалима широм света. Добитник
је награде за најбољи српски
документарни филм на овогодишњем Међународном фестива лу до ку мен тар ног фил ма
„Beldocs”. Након филма испред
Културног центра Панчева наступиће познати дрим поп бенд
из Београда – „Битипатиби”.
Поред тога што ће отворити
пети ПАФФ, филм Младена Ковачевића биће и део такмичарског програма „Светионици”, у
којем ће се, са још осам остварења различитих филмских облика и жанрова, борити за награду
за најбољи дугометражни филм.
Неки од филмова који ће се такмичити јесу и „Софија Антиполис”, филм Вирџила Вернијеа,
који је светску премијеру имао
пре неколико недеља на филмском фестивалу у Локарну, „Валдхајмов валцер” аустријске редитељке Рут Бекерман, „Фабрика
ништавила” Португалца Педра
Пиња, „Класични период” америчког аутора Теда Фента, „Мајчи” младог хрватског аутора Јосипа Лукића, „Летњиковац”, најновије остварење хрватског редитеља Дамира Чучића, и „Touching Concrete” немачког редитеља Иље Штала, сниман у Јужноафричкој Републици.
Жири који ће одлучивати о
награди „Светионик” за најбољи дугометражни филм чине
позната француска редитељка
Валери Масадијан, затим Изабел Џулијен, позната по раду
са ско ро свим ре ле вант ним

полазници регионалне интеркултуралне филмске школе
„Re:thinking films”, новонастале
заједничке платформе трију
филмских фестивала: „Докуфеста” из Призрена, „Право људски” из Сарајева и „Панчево
филм фестивала”.
У оквиру селекције „ПАФФорама”, која представља пресек фестивалских хитова из

ЛЕПЕ ВЕСТИ ИЗ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Бесплатно шишање
за ђаке прваке
Сви панчевачки ђаци који ове
године полазе у први разред
основне школе имају прилику да
се бесплатно ошишају у оквиру
акције „Бесплатно шишање ђака
првака”. Ову дивну акцију већ
другу годину заредом организује
новосадски радио АС.ФМ, а у њу
се поново укључило панчевачко
удружење „На пола пута”.

Како је истакао Раде Машић,
координатор активности у поменутом удружењу, хуманитарна акција траје од понедељка, 27. августа, до суботе, 1.
септембра, а сви они који желе да добију гратис фризуру,
треба да резервишу свој термин путем телефона 063/296426.
Д. К.

дака млађег, који је после премијере на „Берлиналу” приказан на великом броју фестивала,
као и шведски анимирани хит
„The Burden” ауторке Ники Линдрот фон Бар, који је покупио
десетине награда широм света.
Руски филм „Довлатов”, познатог редитеља Алексеја Германа млађег, с младим српским глумцем Миланом Ма-

британског редитеља Џулијана Ричардса, у дворани „Аполо” Дома омладине Панчево
биће представљено пет нових
СФ, фантази и хорор остварења из целог света.
Поред бенда „Битипатиби”,
музички програм чине ди-џеј
наступи сваке вечери у клубу
„Штаб Погон”, а субота је резервисана за ПАФФ караоке,
на истом месту.
„Панчево филм фестивал”
(ПАФФ) јесте интернационални такмичарски фестивал ауторског дугометражног и кратког филма који се од 2014. одржава сваке године током прве
недеље септембра. Ова манифестација је посвећена неговању и промоцији независне ауторске кинематографије. Главна мисија фестивала је да представи, истражи и прошири идеје и питања шта све кинематографија данас може да буде и
уради, као и да, кроз присуство
младих талентованих аутора на
фестивалу, промовише и пружи подршку новој генерацији
филмских уметника.
Пети „Панчево филм фестивал” организују филмски радници и уметници окупљени око
истоименог удружење грађана,
у сарадњи с Културним центром
Панчева и Домом омладине
Панчево, уз подршку Града Панчева, Министарства културе и
информисања Републике Србије и Филмског центра Србије.
Улаз на све програме „Панчево филм фестивала” је бесплатан.
M. Mарић

др сц. мед.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

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

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

Аутобусом од
Глогоња до Рафинерије

БРАНКИЦА ЈАНКОВИЋ, ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

НЕСЛАВНИ ВРХ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Успешне жене,
поготово политичарке,
изложене деградирању
и вређању
Крутост у ставовима
дубоко укорењена у
ментални код
у нашем друштву

У петицији упућеној Агенцији
за саобраћај Градске управе и
ЈКП-у АТП, коју је потписало
преко пет стотина грађана, тражи се увођење нове аутобуске
линије градског превозника од
Глогоња до Рафинерије, с поласцима на сваких сат времена.
Радомир Орловић, иницијатор прикупљања потписа, каже да је документ предат и Месној заједници Глогоњ, због тога што су „више од половине
потписаних становници управо тог села”. Додаје:
– Од свих насељених места
Глогоњ има најлошији превоз.
Нова линија би ишла правцем
север–југ: Глогоњ – Јабука –
Улица Радомира Путника, ста-

јалиште код Завода за запошљавање у центру Панчева –
Улица цара Душана – Улица
цара Лазара – Стрелиште – Војловица. Уколико је то технички
и временски изводљиво, линија
би, евентуално, могла бити продужена до Старчева. Додатна
добит од увођења ове линије
била би што би се повезале северна и јужна индустријска зона, као и та што би радницима
био омогућен одлазак на посао без преседања.
Орловић објашњава да ће сви
заинтересовани наставити да
се залажу за ову идеју, те да
очекују „било какав, позитиван или негативан одговор надлежних”.

Петак, 31. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

Колегинице и колеге из новинарског удружења „Локал прес”,
чији је и „Панчевац” члан, ове
недеље су објавили веома интересантан разговор с Бранкицом Јанковић, повереницом за
заштиту равноправности. Она
је, говорећи о положају жена у
савременом друштву, изнела
мноштво ставова који су сигурно занимљиви и читаоцима
нашег листа.
Зато смо, уз уредничке и техничке измене, приредили овај
текст за публику најстаријег
живог локалног недељника на
Балкану.
Боље би јој било...
Бранкица Јанковић на почетку каже да су „скоро свакодневно у медијима, на разним седницама, по друштвеним мрежама, успешне жене, поготово
политичарке, изложене деградирању и вређању”, и то „општеприхваћеним ставовима како је жени место у кухињи за
шпоретом и да је сваки друштвени ангажман њено ’умишљање’ да је особа ’високог
формата’”.
Потом додаје:
– Овим предрасудама не робују људи у само једном граду

јој било да гледа мужа и децу
него да се петља у политику”…
Колико пута сте чули ту реченицу? Ипак, то не значи да
ствари треба узимати здраво за
готово и одустати од борбе и
едукације.
Борба за женска права дуго
је трајала и траје још увек, објашњава она, „а о томе би штошта могле да кажу, рецимо,
оне малобројне председнице
општина, директорке јавних
предузећа или одборнице по
Србији”.
– Иако је напредак видљив и
прописи постоје, предрасуде и
стереотипи о женским правима грчевито опстају. Понекад
су толико јаки да се питам шта
толико утиче на крутост у ста-

има Закон о равноправности
полова, али и кровни Закон о
забрани дискриминације, на
основу ког институција на чијем сам челу – Повереник за
заштиту равноправности, као
централни механизам, ефикасно штити све који су дискриминисани, укључујући и жене,
које су, нажалост, већ годинама у самом неславном врху када је у питању њихова дискриминација.
Промене у ставовима могуће
Дакле, није проблем у законима, већ у њиховој примени, и
није проблем у санкционисању,
већ у мењању погледа на улогу,
место и значај укључивања жена у све сегменте живота. Такође,

да по њој не поступе. Ипак, заувек остане забележено да је
тај неко прекршио закон и никад се не зна када ће му то засметати – објашњава Бранкица Јанковић.
Остваривање права с једне и
предрасуде и стереотипи с друге стране не мењају се чекањем, већ делањем и колико год
нека средина била конзервативна, промене у ставовима су
могуће. Закони у области заштите људских права већ постоје, али је потребно њихово
боље разумевање и примена.
На крају, Бранкица Јанковић потцртава:
– Равноправност, успех жена
у политичком, јавном и привредном животу, не значи борбу

вовима, зашто је то тако дубоко укорењено у ментални код
у нашем друштву, и то не само
код мушкараца него и код самих жена? – покушава да нађе
одговор Бранкица Јанковић.
Она подвлачи да је „посебна
тешкоћа у томе што многе жене још увек чекају, мислећи да
ће неки нови закон сам по себи решити питање њихових
права и позиције”. Наглашава:
– Често чујем да су очекивања од новог Закона о родној
равноправности велика и много је оних који мисле да је то
неки „чаробни штапић” који
ће решити све проблеме. Наравно да није тако, тим пре
што Србија читаву деценију већ

чињеница је да родна равноправност, о којој се толико прича, код неких почиње да изазива и контраефекат, а да у пракси и на делу до ње још нисмо
стигли у потпуности.
– Као повереница за заштиту равноправности, важно је да
нагласим: све жене које се нађу на мети увреда, омаловажавања, различитих вербалних
напада само зато што су жене,
немају потребе да чекају некакве нове законе. Повереник за
заштиту равноправности је ту
да пружи заштиту свакоме ко
се обрати. Препорука коју ми
дамо понекад није довољна, јер
се дешава, додуше ретко, да
неки дискриминатори одлуче

и одузимање дела права од мушкараца. Напротив! Они су ти
који који треба да буду носиоци промена, да кажу да давање
права женама не значи угрожавање мушкараца. Само тако
можемо да правимо нашу земљу још бољим местом за живот. А у тој Србији данас већина жена, готово свакодневно,
сусреће се с различитим предрасудама, препрекама и изазовима у свим сегментима живота – од тога да се и даље већински сматра да су политика
и бизнис резервисани само за
мушкарце, па до уобичајеног
коментара у саобраћају ’знао
сам да вози жена’.
Мислите о томе.

КОНЦЕПТ
Каква демаркација? Не постоји никаква граница с Косовом,
имамо административну линију из бивше Југославије. Што
се тиче изјава Харадинаја, оне немају везе с реалношћу. То је
позориште у кући. Они не прате дешавања у свету. Обележавају Клинтонов рођендан, а велике промене су се десиле у
међународној политици.
(Ивица Дачић, министар спољних послова Србије,
у изјави за „Блиц”, 24. август)
Критиковао сам Зорану Михајловић. Рекао сам да ју је опила функција и да се од ње обогатила. Све што сам рекао, поновио бих. Једино сам себи замерио што сам то учинио јавно, а не на нашим страначким органима. Све што будем
имао убудуће да јој кажем на рачун њеног понашања и рада,
радићу то на нашим састанцима.
(Дарко Глишић, председник Извршног одбора СНС-а,
у интервјуу за „Блиц”, 24. август)
Шта год да предложим, главна крилатица мојих противника
је „бити против тога што је Вучић рекао”, па макар то било и
против наше земље.
(Александар Вучић, председник државе, у обраћању
новинарима у Зрењанину, „Политика”, 24. август)

Иако је напредак
видљив и прописи
постоје, предрасуде
и стереотипи
о женским правима
грчевито опстају.
или општини, у само једном
региону, већ је то опште место
свуда око нас. И саме жене о
сопственим квалитетима и напретку на друштвеној лествици понекад мисле на сличан
начин као и поједини мушкарци и, уместо подршке успешним женама, у својим срединама, склоне су осуди, неразумевању, па чак и подсмеху: „Ма,
шта је она умислила, боље би

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ДОНЕЛА ОДЛУКУ
Искрено, успеси које сам постигао су све у мом тиму изненадили. Иако део мене увек мисли да могу да освојим сваки
турнир, добри резултати су стигли раније него што смо ја и
мој тим очекивали. Међутим, кад се осврнем на то где сам
био пре три месеца, прилично је невероватно да сам дошао
дотле да ме сматрају једним од фаворита за титулу.
(Новак Ђоковић у изјави за америчке медије,
25. и 26. август)
Легендарни возач Михаел Шумахер, који је већ четири и по
године непокретан после несреће коју је преживео у Алпима
на скијању, може да седи у колицима, али редовно плаче када гледа кроз прозор – открио је члан његове породице. Он је
додао да је некадашњи шампион „Формуле” и даље свестан
свега, али да још увек не може сам да се помера.
(Један од Шумахерових рођака у изјави за „Пари мач”,
25. и 26. август)
Изузетно ми је велика част што ћу добити награду са именом таквог барда глумишта као што је био Павле Вуисић,
пред оволико љубитеља филма. Први пут сам се појавио на
овој позорници у Нишу пре 42 године, па данас. Осећам се
чаробно јер држим награду са именом и презименом човека
с којим сам глумио у првом филму Живка Николића.
(Радош Бајић у обраћању нишкој публици после
уручивања награде „Павле Вуисић”)

Бесповратна средства за треће или четврто дете
Намена: решавање
стамбеног питања
или унапређење
услова становања
Надлежни из Секретаријата за
јавне службе и социјална питања Градске управе саопштили
су да је Покрајинска влада донела одлуку о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто
дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова
становања на територији АП
Војводине за 2018. годину.
Темељ приликом њеног доношења била је одлука о образовању буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику. Право на доделу средстава имају породице у којима
се почев од 1. јануара 2018. па
до дана расписивања конкурса
роди треће или четврто дете.

опредељују за ову намену износе 63 милиона динара.
По кра јин ски се кре тар ће
образовати седмочлану комисију за преглед пријава с приложеном документацијом, у којој ће бити стручњаци грађевинске, електротехничке и машинске струке. Она ће након
оцењивања пријава предложити коме треба доделити новац.
Све ће бити врло брзо и реализовано после заокруживања
поступка, па зато сви они који
у задатим условима препознају своју ситуацију треба што
брже да реагују и пошаљу своје генералије.
По ро ди цом се сма тра ју
брачне и ванбрачне заједнице
с децом, као и једнородитељске породице. Редослед рођења детета утврђује се према
броју живорођене деце мајке

у моменту пријављивања на
конкурс, који расписује Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, а укупна средства која се

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ПРОМОВИСАН НОВИ РОМАН ВУЛЕТА ЖУРИЋА

ЗАШТО ЈЕ ПОРЕСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ РАДИО СКРАЋЕНО

ПОМОР И СТРАХ

Подаци о грађанима
„на дугме”

Судбине обичних људи
Смрт, страх, дисциплина и
инат – ништа од тога не би
имало смисла да нема
љубави, објашњава аутор
Промоција новог романа Вулета Журића „Помор и страх” одржана је 28.
августа у „Делфи кафеу”, у београдском СКЦ-у. Пред многобројном публиком, поред аутора, говорили су
књижевни историчар Владан Бајчета
и уредник књиге Дејан Михајловић.
Тема Журићевог новог романа је епидемија куге у Срему крајем 18. века,
која је само у тој регији однела преко
2.500 живота за мање од годину дана.
Вешто уплићући историјске догађаје и
ликове у радњу и служећи се аутентичном лексиком и говором ондашњег српског живља на граници Аустрије и Турске, Журић успева да на привлачан начин, упркос тешкој теми, дочара време
и обичаје једне прохујале епохе, у којој
су се на овим просторима помешали
народи, веровања, културе и обичаји.
– Вуле Журић овог пута иде мало
даље у прошлост, чак два века. Требало је истражити грађу и ући у епоху, у чему је Вуле изузетно добар,
подједнако као и у језику којим успева да обоји ту епоху. Он је и прави
мајстор дијалога – рекао је Дејан Михајловић, уредник овог издања.

Историчар Владан Бајчета био је
још експлицитнији:
– Аутор прича причу о судбинама
обичних људи, без главног јунака.
Издвојили бисмо четири лика, небитних имена – оно што је битно, јесте да они повремено јашу коње. Они
су четири јахача. Куга се појавила у
једном малом месту на обронцима
Фрушке горе. Чудним сплетом околности овај не тако познати догађај
заинтригирао је нашег аутора. Журић је испричао причу о Иригу, о
коме је пре њега говорио само један
писац, Борислав Михајловић Михиз,
чији се отац, између осталог, помиње у овом роману.

ГРОЗНИЦА ЗАПАДНОГ НИЛА И ДАЉЕ ТРАЈЕ

Повећава се број инфицираних
Број оболелих и умрлих од грознице
Западног Нила стално расте. Судећи
према подацима Института за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, до уторка, 28. августа, на
територији наше државе пријављено
је 213 оних који су се заразили том
болешћу, као и 21 умрли.
Највише оних које су комарци ујели и аутоматски инфицирали том болешћу има на територији Београда
(108), а потом на територији Јужнобачког (36) и Јужнобанатског округа
(32). У свим другим деловима Србије
је повољнија ситуација.
Ова потенцијално опасна болест,
која најтеже последице оставља код
старијих од педесет година, а посебно код оних који су већ оболели од
неке хроничне болести (зато што им
је то ослабило имунитет), први пут се
појавила 2012. године.
Годину дана касније Јужнобанатски округ је био у врху листа оболелих и умрлих, а најгоре је било 2014.
године, када је у Панчеву први пут у
Србији проглашена ванредна ситуација због превеликог броја комараца.
У периоду од 2012. до 2017. године
на територији Србије су регистрована
574 случаја оболелих од грознице Западног Нила, као и 61 смртни исход.
У питању је сезонско обољење, односно болест која је највише засту-

пљена у периоду највеће активности
комараца. С обзиром на искуства наше земље и околних држава, први
оболели се региструjу углавном у другој половини јула, а највећи број болесних се пријављује током августа.
Међутим, ако је судити према прогнозама метеоролога да ће се све до
краја октобра сунчани и топли дани
смењивати с кишама, постојаће сви
услови да број комараца превазиђе
све досадашње максимуме и да ти
досадни инсекти почну да се повлаче
тек почетком новембра.
Подсећамо, већина особа (80%) које уједу заражени комарци инфицирани вирусом Западног Нила нема
никакве симптоме и знаке те болести. Код мањег процента оболелих
(приближно 20%) симптоми подсећају на обољење слично грипу, с наглом појавом повишене телесне температуре, главобољом, боловима у мишићима и зглобовима, умором, благим пролазним осипом и лимфаденопатијом.
Међутим, код изузетно малог процента оболелих који спадају у најугроженије категорије ова болест може да остави изузетно тешке последице, као што су губитак памћења и
координације покрета руку и ногу,
депресија, сталан умор итд.
М. Г.

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Колико се људскост срозала
Поштовани грађанке и грађани
Панчева,
Ја сам тужна и несрећна мајка једног
дивног и племенитог детета, добровољног даваоца крви, који се пре осам
месеци преселио на небо. Свакодневно одлазећи до Старог православног
гробља, затекла сам призор како је ишчупано цвеће које сам посадила у покушају да уредим његову вечну кућу.
Отишла сам у управу гробља да испричам шта се десило. Веома љубазно ме је примио управник гробља
Жарко Ракочевић и објаснио да видео-надзор који постоји на главном
улазу покрива само део до капеле и
мало удесно и улево до ограде. У Панчеву постоје четири гробља без довољно чувара, а чак и кад ухвате особе које скрнаве гробна места, не могу
им ништа, јер видео-снимак није валидан на суду као доказ. Господин
Ракочевић каже да су небројено дописа писали разним институцијама у
граду како би се решио овај проблем

који траје годинама, а како чујем у
разговору с мојим пријатељима, комшијама и познаницима, овакве ствари се редовно дешавају.
Моја порука поштеним грађанима,
дамама, гласи да се добро замисле
кад следећи пут купе цвеће на углу
неке улице или испред своје зграде
за 20 динара – зашто оно кошта само
толико, кад исто на пијаци кошта четири-пет пута више. И онда га носе
својој кући срећни што су прошли
јефтиније, а не знају да је украдено с
гробља.
Да ли се наша људскост толико срозала? Заиста је веома жалосно колико се нехумано односимо не само једни према другима него живи према
онима који више нису с нама и не
могу да се бране.
Редовна сам читатељка „Панчевца”
и надам се да ћете објавити моје писмо, а као новинари истражити ову
тему. Велики поздрав.
С поштовањем, неутешна мама
Гордана са Содаре

Наш суграђанин Журић говорио је
на промоцији о инспирацији за писање књиге:
– Тражећи тему за књигу за децу, ја
сам набасао на тему за одрасле. Читајући књигу Радивоја Симоновића,
свестраног лекара, о стогодишњици
велике куге у Срему, израњали су ми
ликови, њихова имена и лица која су
говорила: „Напиши ме, напиши ме”,
и тако сам се предао тој теми.
Док је писао роман, Вуле није знао
како ће се завршити, јер се прича, како каже, „писала сама”.
– Само сам женски лик пронашао
у другом запису и тек увођењем тог
лика целина се заокружила, јер смрт,
страх, дисциплина и инат – ништа од
тога не би имало смисла да нема љубави – објашњава Журић.
У издавачкој кући „Лагуна”, која
је објавила текст, кажу да је „Помор
и страх” интригантан роман који,
попут сродних књижевних алегорија као што су Камијева „Куга”, Пекићево „Беснило” или Сарамагово
„Слепило”, испитује границе људскости у невољним временима. На
основу детаљних сведочанстава што
су за собом оставили немачки и мађарски лекари који су се бавили сузбијањем куге у Иригу, писац покушава да реконструише целокупну
процедуру чишћења вароши, уплевши у оно што је факат и политичку
и љубавну интригу.
С. Трајковић

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева радио је
прошлог четвртка, 23. августа, само до 9 сати са странкама, због пребацивања података о корисницима
у јединствени информациони систем.
Градска управа Панчева тиме је
испоштовала одлуку Владе Србије с
једне од њених овогодишњих седница да се до 31. децембра подаци
о пореским обвезницима на целој
територији Србије централизују и
обједине у једну базу података.
Та мера грађанима треба да донесе знатне олакшице, јер ће им
бити довољан један клик на тастатури компјутера и укуцавање матичног броја па да одмах виде колико морају да плате за порез на
имовину коју поседују, чак и пре
него што добију писмено решење

локалне пореске управе на кућну
адресу.
Поред тога, грађани ће моћи да
виде имају ли пореске обавезе у неком другом граду на територији Србије, а планирано је да им у догледно време буде омогућено и да плаћају порез преко интернета.
Важно је напоменути да ће јединствени информациони систем Пореске управе бити повезан с базама
података других државних органа,
па ће захваљујући томе и њихови
службеници моћи да користе његове информације.
После тога ће сви који раде у државној управи моћи да виде плаћамо ли на време порез или не. Остаје
да се види да ли ће с обзиром на то у
месецима који следе и убудуће бити
могуће кашњење у измиривању ове
обавезе.
М. Г.

НАША АНКЕТА
КАКО ТЕКУ ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ?

Узбуђење пред сусрет с другарима

Ф. ВРАНЕШЕВИЋ

Н. РАДИВОЈЕВ

Као што нам и временски услови најављују, лету се полако ближи крај.
Само што смо се навикли на топле
дане, септембар је закуцао на наша
врата. С наредним месецом долазе и
обавезе, завршавају се годишњи одмори и успорени ритам живота и почиње нова радна и школска сезона.
Родитељи обилазе књижаре и набављају преостале потребне ствари како би деца била потпуно спремна да
се врате у клупе.
Питали смо наше суграђане какве
емоције њих везују за почетак септембра, да ли имају школарце у својој породици и како теку припреме за
школу.
ФЛОРИКА ВРАНЕШЕВИЋ, трговац:
– Више није као некада када сам ја
радила у књижари. Раније су људи
почињали да набављају уџбенике и
пратећу опрему за школу већ од 15.
јула, али се с временом то померало
на крај августа. Биле су велике гужве, док се нису појавиле друге радње где се могу набавити потребне
ствари, осим уџбеника. Када сам ја
почела да радим, у граду је било само четири-пет књижара. Волим овај

С. МАЛЕШ

Б. БАЈОВИЋ

период у години јер ме сећа на период када сам ја радила.
НАТАША РАДИВОЈЕВ,
студенткиња и мама:
– Имам два школарца. Припреме
теку као и сваке године. Узбуђени
смо сви када почне да се приближава
септембар, па како недеље одмичу,
полако купујемо књиге и прибор. Око
две-три недеље траје тај процес, али
је последње недеље све убрзано. Деца једва чекају да крену у школу и
виде своје другаре.
СЛАВИЦА МАЛЕШ,
економиста у пензији:
– Моја деца су одрасла, али имам
унуке који иду у школу. Чини ми се да
нису баш много срећни што се ближи
1. септембар, а кад погледам и другу
децу у комшилуку, чини ми се да није
онако еуфорично као некада. Можда је
у питању већа употреба компјутера, јер
то данас децу зближава. Раније смо
пред крај школске године добијали програм о томе шта би требало да читамо
за следећу годину како би нас нешто
везало за школу, да се не бисмо успавали, а мислим да сада то није случај.

Ј. МАЛЕШ

Л. СТОЈОВИЋ

БОШКО БАЈОВИЋ, пензионер:
– Мој праунук је школско дете тренутно. Видим да је јако радостан, посебно зато што већ припремају неку
приредбу за прваке. Родитељи га увелико спремају за школску годину, а
пошто је јединац, све се стиже на
време. Када сам ја био дете, ми се
нисмо ништа питали. Имали смо једну свеску, ујутру смо чували овце и
говеда, па кад завршимо, шчепамо
свеску и правац у школу.
ЈОВО МАЛЕШ, возач:
– Старија ћерка креће у школу, али
ми припреме вршимо већ неколико
месеци. Узбуђење је присутно, једва
чека да поново види своје другаре,
који су јој недостајали за време распуста.
ЛАЗАР СТОЈОВИЋ, сниматељ:
– Прва асоцијација на септембар
је свакако почетак школске године.
Догодине ћемо имати ђака првака,
па знамо шта нас чека. За предшколско су припреме мало једноставније.
Учи полако слова, бројеве, купили
смо ранац и остали прибор.
Анкетирала Мирјана Марић
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Петак, 31. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА

КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ
У ГАЛЕРИЈСКИМ ПРОСТОРИМА
Предност имају
иновативни пројекти

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Рециклажа отпада
У прошлом броју „Панчевца” писали смо о томе колико је времена потребно
за разградњу појединих врста отпада. Поменули смо
да се рециклажом једне тоне старог папира сачува седамнаест стабала у природи. Поред тога, штедимо на
утрошку електричне енергије и воде потребне за његову производњу. С тим у
вези поједине државе не би
случајно промовисале и дотирале рециклажу као такву. И у нашој држави, пре
свега на локалном нивоу,
прво је започето селектовање отпада, који би се касније рециклирали. Ово је пре
свега значајно због тога што
се непланском и неорганизованом потрошњом природних ресурса, па чак и обновљивих, без обзира на њихову оптималну употребу,
они могу заувек исцрпети.

мљено стакло нису прихватљиви за директно поновно
коришћење, могуће је поново их искористити поступцима рециклирања (за неоргански и поједини органски отпад) односно компостирања (за органски отпад).
Стога су компостирање и рециклирање веома важни поступци у управљању отпадом. Наравно, овај корак не
мо же за ме ни ти пр ва два
(превенцију и поновну употребу) те уз то треба осигурати да подстицаји за рециклирање не делују негативно на превенцију стварања отпада и његову поновну употребу. Треба обратити пажњу на то да се неки ма те ри ја ли не мо гу
ефектно рециклирати, односно не могу се рециклирати у материјале истог квалитета, нпр. рециклирање
аутомобилских гума, али

Културни центар Панчева расписао је конкурс за ауторске,
самосталне и групне изложбе,
мултимедијалне пројекте и програме који ће бити реализовани у 2019. години.
На конкурсу предност имају
иновативни пројекти који до сада нису реализовани у овим галеријским просторима. Моле се
уметници који су излагали у Културном центру Панчева у периоду краћем од пет година да се не
јављају на конкурс. Пожељно је
да се пројекат којим се конкурише не излаже у другим галеријским просторима текуће године.
Уметницима ће бити обезбеђени: један од галеријских
простора (Галерија савремене
уметности Панчево, Галерија
Милорада Бате Михаиловића
или фоаје Културног центра
Панчева); стручна помоћ при
поставци; пи-ар активности;
доступна техничка опрема (двадесет постамената, два плазма
телевизора и два пројектора),
као и каталог и плакати.
На конкурс је неопходно поднети концепт уметничког пројекта и технички опис (димензије радова, материјал, технички,
материјални и људски ресурси)
дужине до две хиљаде карактера
(Word) и визуелну документацију

(до десет репродукција радова
који се предлажу за изложбу с
назначеним димензијама, техником и годином настајања).
Материјал може бити на фотографијама или на CD-у (JPG
формат, резолуција 300dpi). Доставља се преко WeTransfer-a. Такође треба послати радну биографију и контакт-податке (адреса, телефон и имејл).
Уметници се обавезују да ће
реализовати пројекат који је

прихваћен на конкурсу. Уколико аутори знатно промене
одобрени пројекат, галерија задржава право да не прихвати
измене. Аутори су дужни да
најкасније недељу дана по завршетку излагачког термина
подигну своје радове из простора галерије.
Документација се доставља
на следећи начин: с назнаком
ЗА КОНКУРС на имејл panart@panet.rs или поштом на адре-

су: Галерија савремене уметности Панчево, Војводе Живојина Мишића 1, 26000 Панчево.
Конкурсна документација се
не враћа. Пројекте разматра
Уметнички савет Галерије савремене уметности Панчево и
даје предлоге по просторима.
Савет има право да одређени
број термина да уметницима
по позиву.
Конкурс је отворен до 30.
септембра.

ОДРЖАН КОНЦЕРТ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Наступ ансамбла из Санкт Петербурга

На првој светској конференцији о заштити природне средине, одржаној 1992.
године у Рио де Жанеиру,
представљен је нови пут ка
развоју цивилизације, а то
је пут очувања планете односно стратегија одрживог
развоја. Према стратегији
одрживог развоја, једини исправан пут је онај који неће
угрозити опстанак будућих
генерација. Дакле, човечанство би морало радити и понашати се у складу са захтевима природног окружења, максимално штедећи
природне ресурсе, како би
будућа поколења могла да
их користе. Управљање природним ресурсима има циљ
да што више расветли обновљиве ресурсе, а да истовремено направи разлику у
начину газдовања између
обновљивих и необновљивих ресурса. Стога је битно
увести рециклажу, или рециклирање отпада. У питању је поновна прерада отпадних материјала у производном процесу за првобитну или другу намену, осим
у енергетске сврхе. То укључује сакупљање, издвајање,
прераду и израду нових производа из искоришћених сировина или материјала. Иако материјали као што су
папир и неповратна стаклена амбалажа односно сло-

могу се користити за нешто
друго, као што је, примера
ради, случај с гранулатима
за дечја игралишта од старих гума. Прерада материјала у материјале ниже вредности, односно када се од
материјала не добија нови
производ истог квалитета,
назива се нижи материјални опоравак (engl. downcycling).
Новије студије из Сједињених Америчких Држава
доказале су да 90% становништва сматра да је рециклирање веома важно за заштиту животне средине. Већина испитаних не рециклира јер нису упознати с
локалним програмима за
одвојено прикупљање. Исто
тако, сви они се слажу да
би рециклирали ако би за
то били прописно награђени или субвенционирани, те
ако би се осигурало редовно одвожење рецикланата.
Сличне студије спроведене
су и у великом броју европских држава, у којима је донет сличан закључак – да је
рециклажа могућа само ако
је грађанима доступан и довољно јасан систем прикупљања одвојено прикупљеног отпада. По правилу то
значи да грађани одвајају
оне врсте материјала за које по сто је кон теј не ри за
одвојено прикупљање.

На платоу Културног центра
Панчева у суботу, 25. августа,
одржан је концерт омладинског ансамбла „Росијаноћка”
из Санкт Петербурга и ансамбла словенских игара „Ромашка” из Панчева.
Како је истакао Александар
Носихин, руководилац ансамбла и декан Факултета за кореографију у Санкт Петербургу, овај ансамбл први пут гостује у Србији и његови члано ви су оду ше вље ни го сто примством, природом и културом. Он је рекао да су за
време свог боравка обишли два
фестивала у нашој земљи и гостовали у више градова, али
да су им се Панчево и Београд
највише допали. На репертоару у Панчеву биле су традиционалне игре Русије, али они
изводе и игре из Србије. Овај
ансамбл има титулу заслужног
колектива Русије.
Панчевачко удружење „Ромашка” се овом приликом представило стилизованим и карактерним руским дечјим играма.

Град ски већ ник за кул ту ру и омла ди ну Не ма ња Ро тар уго стио је пред став ни ке

ан сам бла у Град ској упра ви
Пан че ва, а овом при ли ком
је уго во ре на са рад ња два ју

ан сам ба ла ко ја се од но си на
уса вр ша ва ње ига ра из Ср би је и Ру си је.

ДВАНАЕСТИ РЕГИОНАЛНИ САЈАМ ПРИВРЕДЕ У НОВОЈ ПАЗОВИ

Пријављивање до 10. септембра
Привредна комора Србије –
Регионална привредна комора
Сремског управног округа, у
сарадњи са општином Стара
Пазова, приредиће 27. и 28.
септембра Регионални сајам
привреде у спортском комплексу базена у Новој Пазови.
Регионалној привредној комори Јужнобанатског управног округа је, у складу с досадашњом сарадњом, упућен позив да учествује на овој сајамској манифеста-

Страну припремила

Мирјана
Марић

цији. Предвиђено је да се на једном, заједничком штанду представе привредни потенцијали јужног Баната. Поред наступа на
заједничком штанду, заинтересовани могу учествовати у пословним сусретима с циљем подизања комерцијалне активности.
Комора позива привреднике из
нашег региона да дају допринос
учешћем на овој манифестацији.
Своје учешће могу потврдити најкасније до 10. септембра, на имејл
адресе rpkpancevo@pks.rs или
zoran.cernoh@pks.rs. Све додатне информације у вези са овом
манифестацијом могу се добити позивом на бројеве телефона РПК Панчево: 013/343-255
и 343-841.
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ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА

Петак, 31. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

У ПОНЕДЕЉАК, 3. СЕПТЕМБРА, ПОЧИЊЕ ШКОЛСКА 2018/2019.

ПОДРШКА ШКОЛАМА

САНАЦИЈЕ ЗАВРШЕНЕ У ВЕЋИНИ ШКОЛА

Адаптација
и реконструкција

Омогућен безбедан
и пријатан боравак у
образовним установама
Мањи број дечака и
девојчица у
насељеним местима
Локална самоуправа сваке године издваја одређена средства
из буџета за решавање акутних
проблема у образовним установама, тако да је током летњег распуста у панчевачким
школама урађено много тога.
Наравно, обим посла умногоме зависи од количине новца
– некад је то више, некад мање, али је школама овакав однос власти према њима од велике помоћи. Према речима
мр Татјане Божић, чланице
Градског већа задужене за образовање, суштина ове подршке
школама је у томе да се ученицима и запосленима омогући
безбедан и пријатан боравак у
образовним установама.
– Ове године је издвојено 8,7
милиона динара за реализацију радова у основним школама
и око два милиона динара за
уређење објеката панчевачких
средњих школа – рекла је мр
Татјана Божић за „Панчевац”.
До сада су радови завршени у
већини панчевачких основних
и средњих школа, а још увек се
ради у Машинској школи Панчево (уређење прилаза објекту)
и ОШ „Исидора Секулић” (уређење тоалета). Новац је издвојен за санацију пешачких стаза

у дворишту ОШ „Ђура Јакшић”
(500.000 динара), котларнице у
ОШ „Васа Живковић”, тоалета
„Исидорине школе” (900.000) и
старе зграде ОШ „Бранко Радичевић” (500.000) итд.
Када је реч о средњим школама, Економска је добила новац за репарацију школског намештаја (560.000), Машинска
за уређење школских прилаза,
а Медицинска за обнову тоалета (80.000).
– Поједине образовне установе су из сопствених средстава уредиле своје зграде, тако
да ће деца имати одличне услове за рад. То се претежно односи на ђаке прваке, њих 1.127,
који ће први пут сести у ђачку
клупу – рекла је Божићева и
додала да је у основне школе

уписано 50 ученика мање, а да
је разлог мањи број дечака и
девојчица у насељеним местима. Највећи број првака имају
основне школе „Свети Сава”
(117), „Мирослав Мика Антић”
(117) и „Васа Живковић” (108).
У панчевачке вртиће и јаслице уписана су 2.654 малишана, који су разврстани у 120
васпитних група. Када је реч о
листи чекања, мр Татјана Божић каже да у овом моменту
166 дечака и девојчица није
распоређено.
– Сматрам да сва деца треба
да имају подједнак третман и
да овај модел бодовања можда
и није најсрећније решење, али
статут је такав и мора да се поштује. Град је прошле године
покренуо програм субвенцио-

нисања боравка деце у приватним вртићима и тада је тридесеторо малишана добило прилику да пође у предшколску
установу. Од ове школске године указала се прилика да
Град субвенционише боравак
још десеторо малишана у приватним вртићима. Спремни смо
да остваримо сарадњу и са осталим приватним вртићима у граду, онима који испуњавају законске прописе. Циљ нам је да
се, у складу с могућностима,
смање листе чекања – додала
је чланица Градског већа.
У средњим школама су уписана два одељења више него лани и ове школске године панчевачке стручне школе и локална гимназија имаће око 1.600
ученика првог разреда.

НИС ЗАПОЧЕО ИСПЛАТУ ДИВИДЕНДИ ВЛАСНИЦИМА АКЦИЈА

Више новца грађанима, запосленима и држави
НИС је у понедељак, 27. августа,
шесту годину заредом, започео
исплату дивиденди својим акционарима. Нафтни гигант је у
ту сврху издвојио 6.948.003.644
динара, што је 73 одсто више од
износа исплаћеног на име дивиденде прошле годинe. На основу одлуке Скупштине акционара НИС-а од 21. јуна, власницима акција компаније НИС на
име дивиденде биће исплаћено
25 процената нето добити коју
је та компанија остварила у прошлој години. Руско-српски нафтни гигант је у 2017. зарадио
27.790.460.000 динара.
Кирил Тјурдењев, генерални
директор НИС-а, изјавио је поводом исплате дивиденде да је
један од основних циљева Стратегије развоја НИС-а да се до
2025. године остваре нове вредности за акционаре, запослене
и заједницу у којој та компанија послује.
– Позитивни финансијски резултати у 2017. години омогућили су нам да акционарима

исплатимо знатно већи новчани износ на име дивиденде него годину дана раније. У овој
години фокусирани смо на развој стратешких пројеката НИС-а
којима постављамо темеље даљег развоја и обезбеђујемо профитабилност како бисмо и у
изазовним временима за енергетски сектор остали сигуран
извор прихода за све наше акционаре – рекао је на крају свог
излагања први човек НИС-а.

Право на исплату дивиденде
имају сви акционари који су
били уписани у Централном
регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као власници акција на дан одржавања
десете редовне седнице Скупштине акционара НИС-а. Грађанима Србије који поседују
акције НИС-а биће исплаћено
36,22 динара по акцији, што је
износ који се добије када се од
бруто вредности дивиденде по

акцији (42,61 динара) одбије
порез од 15 одсто који је НИС
дужан да обрачуна и уплати за
ове акционаре при исплати дивиденди. Исплата мањинским
акционарима обавља се преко
Централног регистра хартија
од вредности, на рачуне које
користе за трговање акцијама
или на рачуне које су доставили приликом пријављивања за
бесплатне акције. НИС има
2.099.432 акционара, а компанија „Гаспром њефт” је власник 56,15 посто акцијског капитала НИС-а, док 29,8 процената акција поседује Република Србија. Остатак припада грађанима, запосленима, бившим
запосленима и другим мањинским акционарима. Републици
Србији ће на име дивиденде из
добити за 2017. годину у буџет
бити уплаћено 2.075.622.325
динара. Вреди истаћи да Република Србија остварује и приход на основу пореза који се
уплаћује приликом исплате дивиденде акционарима.

Потпредседник Покрајинске
владе и покрајински секретар за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице
Михаљ Њилаш уручио је прошле недеље уговоре у вредности 100 милиона динара за
инвестиције у области образовања у 2018. години. Укупно 37 установа – основних и
средњих школа, предшколских установа и домова ученика – добило је средства на
основу конкурса Покрајине
за реконструкцију, адаптацију, санацију и инвестиционо
одржавање објеката. Потпредседник Њилаш је рекао да је
ово наставак посла Покрајинске владе на обнови школа,
вртића и домова ученика широм Војводине, који се одвија

уз пуну координацију и у сарадњи с локалним самоуправама.
– План је да поправимо и
осавременимо установе образовања и васпитања у којима
уче и бораве деца, након чега
сле ди њи хо во опре ма ње.
Средства која су додељена издвојена су ребалансом покрајинског буџета и усмерена су
према приоритетима за установе с највећим потребама –
истакао је Њилаш.
Број захтева је био већи од
планираних средстава и највећи број стигао је из основних школа. На овом конкурсу је за санацију и реконструкцију 19 установа основног
образовања у Војводини укупно одобрено 70 милиона динара.

АКЦИЈА ДРЖАВЕ

Стоп наркоманији
Комисија за борбу против наркоманије у школама, коју је
Влада Србије основала почетком јула, организовала је 50
тимова који ће током нове
школске година обилазити
основне и средње школе с циљем да се основци и средњошколци едукују о штетности
употребе психоактивних супстанци. План Комисије је да
више од 300 предавача различитих профила прође током
септембра специјализовану
обуку и да до краја школске
2018/2019. одрже предавања
у свих 1.700 школа у Србији.
Почетак обуке ових мобилних тимова почео је 27. августа у Београду, Крагујевцу,
Новом Саду и Нишу. У овај

амбициозан едукативни програм укључени су сви институти и заводи за јавно здравље на територији Србије –
укупно њих 24. У тимовима
који ће разговарати с децом
и указати им на све опасности употребе психоактивних
супстанци биће лекари, психолози, педагози, социјални
радници, али и запослени у
полицији, судству, тужилаштву, као и пред став ни ци
Канцеларије за младе.
Велики део предавања биће посвећен и квалитетном
провођењу слободног времена и значајној улози спорта у
одвајању деце од ризичног
понашања које би могло да
води у наркоманију.

ОД 1. СЕПТЕМБРА

ЕУ забрањује халогенке

ЈКП „ХИГИЈЕНА” РЕАЛИЗУЈЕ ЕКО-КАМПАЊУ

Цегер као награда
Стакло и пластика
угрожавају животну
средину
У Србији се годишње
утроши више од
милијарду ПЕТ боца
ЈКП „Хигијена” у сарадњи с
привредним друштвом „Екостар ПАК” реализује у нашем
граду акцију „Отпад одвој, поклон освој”, с циљем да афирмише рециклирање пластичних боца и алуминијумских
конзерви. Панчевци ће бити у
прилици да се током септембра отарасе стаклених флаша
и тегли и пластичне амбалаже. Уместо да ови непотребни

артикли заврше на депонији,
ова еко-кампања омогућиће да
се они рециклирају.
Према речима организатора, основна идеја није само да
се подигне свест грађанства о
потреби развоја рециклаже, већ
и да се смањи употреба пластичних кеса. Наиме, свако ко
буде донео тегле, лименке или
пластичне боце, добиће на поклон платнену торбу. Организатори истичу да им је жеља
да овом акцијом омогуће Панчевцима да са стакленим амбалажним отпадом поступе на
одговоран начин и да за то буду награђени еко-цегерима које ће моћи да користе уместо
кеса.
Да подсетимо, у Србији се
рециклира само 31 одсто ста-

кленог амбалажног отпада, а
остатак заврши у природи или
на депонијама. Грађани често
занемарују чињеницу да је стакло материјал који је вечан, да
се не разграђује и да због својих физичких особина наноси
штету животној средини уколико се погрешно одлаже. Стакло које се односи на депонује
чест је узрочник пожара, јер у
летњим месецима повећава утицај сунчевих зрака и омогућава да запаљиви материјал букне и изазове катастрофалне последице по животну средину и
здравље људи. С друге стране,
у Србији се годишње утроши
више од милијарду и двеста
милиона ПЕТ боца. Важно је
истаћи да пластика и алуминијум које не рециклирамо за-

вршавају на депонијама и у животној средини и да процес разграђивања траје од сто до хиљаду година. Организатори напомињу да рециклажа једне
алуминијумске конзерве може
сачувати довољно енергије за
рад компјутера од три сата, ТВа два сата, а сијалица од 60 вати може горети чак 20 часова.
„Екостар ПАК”, ЈКП „Хигијена” и Удружење младих „Јабука” организују акцију прикупљања амбалаже сваког викенда до краја септембра на
платоу испред управне зграде
Зелене пијаце, у термину од 8
до 12 сати. Сви Панчевци који
донесу десет ПЕТ боца или пет
алуминијумских лименки добиће цегер за куповину израђен од рециклиране пластике.

Халогене сијалице биће од 1.
септембра забрањене у ЕУ, а
уместо њих домове и улице
осветљаваће ЛЕД расвета, која троши пет пута мање енергије. Европска комисија процењује да ће избацивање халогенки спречити емисију више од 15 милиона тона угљеника годишње и да ће се знатно умањити рачуни потрошача за утрошак електричне
енергије.
Процењује се да ће потрошачи уштедети 124 евра годишње захваљујући преласку
на ЛЕД сијалице, које трају

много дуже од халогених –
очекивани радни век ЛЕД-а
је скоро десет пута дужи (од
петнаест до двадесет година).
Халогене сијалице неће нестати у трену, преостале залихе ће моћи да се продају, а
из забране су изузете нисконапонске сијалице, попут оних
за рерне.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х И Т НА ПО МО Ћ

Борба са амброзијом

Пише:
др Мирослав Тепшић
Ако ових дана имате кијавицу, секрецију, свраб и осећај
запушености носа, или можда отежано дисање и гушење, велика је вероватноћа да
је амброзија проузроковала
ваше тегобе. Ова биљка потиче из Америке, а појавила
се у нашим крајевима средином прошлог века. У полену
амброзије нађена су 52 једињења која изазивају алергију, од којих је шест посебно
опасно. Могући разлози за
све учесталију појаву поленских алергија леже у удруженом деловању полена са оксидима сумпора, азота и угљеника у ваздуху, уз појачано
дејство УВ зрака. Борбу са
алергенима отежава чињеница да једна биљка амброзије
производи 1–8 милијарди зрнаца полена, а да их струјања ваздуха разносе неколико
стотина километара.
Можда се фармацеутска
индустрија не би сагласила с
констатацијом да је најбоља
мера против поленске алергије спречавање амброзије да
цвета и да донесе семе. Некада су станишта ове биљке

била углавном запуштена грађевинска земљишта, терени
поред путева, пруга и парцела. Данас је амброзија настанила многе пољопривредне
парцеле, а разлози за то леже у неодговарајућој и неблаговременој обради земљишта, неправилном плодореду односно ротацији усева,
као и примени неодговарајућих хербицида. Поред едукације становништва, ангажовања медија, локалне самоуправе, јавних предузећа
и еколошких покрета, нужне
мере за сузбијање амброзије
су пре свега њен мониторинг
и мапирање. У пољопривредној производњи су веома важне како механичке, тако и
хемијске мере за сузбијање
корова. Амброзију је потребно сузбијати од јуна па све
до септембра, докле је она
присутна на одређеним локалитетима.
Такозвани алергијски семафор је начин дневног извештавања о количини поленових зрна у ваздуху одређеног подручја. Зелена боја показује ниске концентрације полена, на које реагују
само изузетно осетљиве особе. Жута боја показује умерено високе концентрације
полена, које обично изазивају алергијске реакције, док
црвена боја упозорава на високе концентрације полена,
које могу узроковати веома
јаке алергијске реакције. Колико је алергеност полена
амброзије велика, говоре упола мање вредности концентрације полена амброзије на
алергијском семафору у односу на друге полене.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Супстанце које
успоравају старење

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Активне супстанце су веома
важне у процесу подмлађивања коже. Оне успостављају
нарушену дегенеративно-регенеративну равнотежу. Циљ
је да се у козметичке производе уграде супстанце које ће
блокирати негативно деловање дневних доза зрачења и
нападе слободних радикала
тако што ће се фибробласти
(ћелије коже у дермису) подстаћи на појачан рад и тако
што ће се успорити ензимска разградња колагена и еластина.
Постоје три групе активних супстанци које се користе за превенцију старења,
континуирану негу и регенерацију коже. За превенцију
старења најбитније су фотозаштитне супстанце и хватачи слободних радикала (антиоксиданси, ензими и полифеноли). За континуирану
негу најбитнији су емолијенси и хумектанси. Емолијенси су средства за влажење коже. Важни састојци емолијентних препарата су супстанце по

имену хумектанси, који привлаче молекуле воде из дубљих слојева коже, везују их
и одржавају у површинском
слоју. За регенерацију коже
најпотребније су алфа и бета
хидрокси киселине, витамин
Ц, витамин А и бакар-пептиди.
АХА киселина активира
синтезу колагена и еластина
и повећава дебљину коже, која се старењем истањује. У
овом случају третмани воћним киселинама дају најбоље резултате. Витамин Ц помаже синтезу колагена и делује као антиоксиданс. Најбољи унос је мезотерапијом.
Витамин А активира синтезу
колагена и еластина и повећава дебљину коже. Креме с
ретинолом (ретин А) добар
су избор, али се користе искључиво ноћу како не би дошле у контакт са сунцем.

Бакар-пептиди обнављају
заштитну баријеру у кожи,
повећавају садржај колагена,
еластина и протеогликана,
повећавају микроциркулацију и ак ти ви ра ју укла ња ње
оштећених протеина.

Петак, 31. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕ ТРАНСФУЗИЈЕ КРВИ

НОВА АДРЕСА И ТЕРМИНИ
ЗА ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО
Крв ће се давати
само средом,
од 9 до 12 сати
Биће организоване
и додатне акције
Добровољни даваоци крви из
Панчева од понедељка, 3. септембра, више неће моћи да дају крв на старој и добро познатој адреси – у Служби трансфузије панчевачке Опште болнице. Од сада ће се овај хумани чин обављати искључиво у
просторијама Црвеног крста, у
Улици Жарка Зрењанина 15, и
то само средом, у периоду од 9
до 12 сати. Поред тога, биће
спровођене и акције добровољног давалаштва у школама и
компанијама, али за њих ће,
уместо Трансфузије, бити задужени Црвени крст Панчево
и Завод за трансфузију крви
Војводине.
Ова коренита промена је трајна и представља резултат почетка примене Закона о трансфузионој медицини усвојеног
у мају прошле године.
Нове улоге
О томе шта даваоце, али и пацијенте којима крв живот значи очекује од наредног месеца, више речи је било на конференцији за новинаре приређеној у просторијама панчевачког Црвеног крста у среду,
29. августа.
О овој важној теми говорили су prim. dr sc. med. Сања
Богдановић, в. д. директора Завода за трансфузију крви Војводине, Зорица Бјелић, сарадница за односе с јавношћу у
поменутом заводу, др Слободан Овука, директор Опште
болнице Панчево, др Радмила
Раилић Ристовска, шефица одсека базичне трансфузије у Служби за трансфузију крви ОБ
Панчево, Јелена Шућур Милић, сарадница Црвеног крста
Војводине, и Милица Тодоро-

вић, секретарка Црвеног крста
Панчево.
Нови закон разликује две врсте трансфузијских установа:
овлашћену трансфузијску установу и болничку банку крви.
Овлашћена трансфузијска установа преузима послове промоције, организовања акција давања крви, прикупљања, тестирања и производње продуката
од крви у сарадњи с Црвеним
крстом. Болничка банка бави
се пословима у вези с клиничком трансфузијом. Управо то
ће убудуће бити улога панчевачке Трансфузије. Мотиваци-

Нема бојазни од несташице
јом и окупљањем давалаца бавиће се Црвени крст Панчево,
а крв ће прикупљати покрајински Завод за трансфузију.
Одржати и унапредити
– Завод за трансфузију крви
Војводине до сада је прикупљао крв на територији Јужнобачког округа, а сада прераста
у установу која ће бити једина
овлашћена за скупљање крви
на територији покрајине. Пуна примена Закона почиње 1.
јануара следеће године, а у овом
прелазном периоду преузимамо сукцесивно послове везане
за прикупљање јединица крви,
њихову прераду и тестирање

АК ЦИ ЈЕ У СЕП ТЕМ БРУ И ОК ТО БРУ
На састанку који је с представницима покрајинског Завода
за трансфузију одржан пре месец дана, договорено је да ће
даваоци у Панчеву крв моћи да дају средом, од 9 до 12 сати, у просторијама Црвеног крста. Прва акција биће одржана већ идуће среде, 5. септембра, а наредне ће се
реализовати 12, 19. и 26. септембра, а потом 3, 10, 17, 24.
и 31. октобра.
За септембар су заказане и акције на терену: у петак, 7.
септембра, у Авио-индустрији (8.30–10 сати) и у Качареву
(10.30–12 сати), потом 21. септембра у Гимназији (9–12 сати) и 27. септембра у Машинској школи (11–13 сати) и у компанији НИС (8.30–10.30).

НАЈАВА ИЗ МИНИСТАРСТВА РАДА

Без казнених поена за
оне с бенефицијама
Добра вест за све оне који су
током радног века имали бенефицирани радни стаж гласи
да ће им до краја године бити
укинути казнени поени за пензије. То је најавио Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.
Према његовим речима, овој
категорији становништва ће се
смањивати потребне године живота за пензију сразмерно го-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

од досадашњих служби за трансфузију крви при општим болницама у Војводини. До сада
смо прошли две фазе. Прва је
почела 1. јануара, када смо преузели послове служби из болница у Врбасу, Кикинди, Сенти и Вршцу, а друга 1. маја, када смо обухватили и службе из
Сремске Митровице и Зрењанина. Следећа, трећа фаза креће од 1. септембра, преузимањем послова од служби из Панчева и Сомбора – објаснила је
Сања Богдановић, в. д. директора Завода за трансфузију крви Војводине.

динама стажа. Ђорђевић је објаснио да ако се, на пример,
запосленом на годину дана рачуна 18 месеци стажа, за 12
година рада на таквом месту
он ће имати 18 година стажа.
За тих шест бенефицираних
година умањиће му се број година живота неопходних за
пензију. Овакви услови, прецизирао је министар, важиће
за ватрогасце, полицију, војску, рударе...
Право ће моћи да остваре
сви, без обзира на то да ли су
већ у пензији или још чекају
на њу. Важно је нагласити да
се разлика неће уплаћивати ретроактивно, већ од тренутка
када се усвоји уредба.

Она је нагласила да у овом
прелазном периоду свако треба да допринесе да се постојећа мрежа добровољних давалаца крви одржи и да се с временом унапреди.
Период привикавања
Иако крв више неће моћи да
се даје свакодневно, искуство
служби које су већ прешле на
овај нови „режим” показује да
се даваоци добро организују,
да систем функционише и да
крви има довољно. Уз то, у случају да се јави потреба, Завод
за трансфузију свакако оставља могућност да се организују додатне, ванредне акције, како у преподневним, тако и у
послеподневним терминима.
– Овакав начин прикупљања
крви подржава и заговара читава

Европска унија. Служба за трансфузију је заједно с Црвеним
крстом деценијама радила на
високопрофесионалан начин и
имала велики број давалаца у
свим местима у јужном Банату.
Даћемо све од себе да тај број
давалаца не падне. Оно што је
битно за грађанство Панчева,
јесте да ова реорганизација неће ни на који начин угрозити
функционисање Опште болнице, односно лечење и третман
свих пацијената. Нико неће бити ускраћен за крв која му треба, без обзира на дијагнозу –
истакао је др Слободан Овука,
директор Опште болнице.
Према речима др Радмиле Раилић Ристовске, шефице одсека
базичне трансфузије, реакције
давалаца на новонастале околности су различите, али већина
њих жели да настави с давањем.
– Највише примедби је било
на краће радно време и доступност давања крви. Ми знамо
да покрајински завод у оквиру
реформи које се дешавају развија своје капацитете у броју
лекарских екипа и возила за
транспорт, а очекује се и куповина трансфузиомобила. Како
се капацитети буду повећавали, тако ће и доступност и време које ће бити на располагању добровољним даваоцима крви бити веће у сваком граду у
Војводини, па и у Панчеву. Порука свим даваоцима је да наставе с давањем крви, како би
је било довољно за све оне којима је потребна у лечењу. Тако ће одржати континуитет и
вишедеценијску традицију ове
хумане мисије у нашем граду
– истакла је др Радмила Раилић Ристовска.
Иначе, Службу за трансфузију крви, као одељење у оквиру Опште болнице Панчево,
основали су 1968. године наши познати лекари др Јован
Милановић, хирург, и његова
супруга др Љиља Милановић,
која је била и прва начелница
Трансфузије. Службу је потом
веома предано водила др Јелена Пешић, а сада то чини др
Светлана Дробњаковић.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Пирошке
Рецепт који следи можете
испробати за вечеру или као
послужење за госте. Пирошке се брзо направе, најукусније су док су још топле,
али неће сметати ни ако остану за касније... Пријатно!
Састојци: 350 грама брашна, 150 грама куваног кромпира, 20 грама квасца, кашичица соли, 50 грама маслаца, два жуманцета и децилитар и по млека.
Надев: 150 грама прашке шунке, децилитар и по киселе павлаке, бибер и сецкани першун.
Припрема: Замесити тесто од брашна, куваног и пропасираног
кромпира, па додати со, жуманца, маслац, припремљени квасац и
топло млеко. Док се тесто мало одмара, припремити надев: шунку
исецкати на коцкице, зачинити бибером, додати сецкано першуново лишће и павлаку, те све добро измешати.
Развити тесто дебљине пола центиметра, па изрезати правоугаонике димензија 8 x 4 центиметра. На средину сваког правоугаоника по дужини ставити надев, обликовати пирошку и одложити на тањир. Тако учинити и са остатком теста.
Кад су све пирошке направљене, спуштати једну по једну у загрејано уље и кратко пржити док лепо не порумене са свих страна. Извадити на кухињски папир да се упије вишак уља. Послужити их док
су још топле уз јогурт или кисело млеко.
Пирошке се могу пунити и неким другим надевом по жељи: сиром, млевеним месом, печуркама, поврћем...
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ЛЕТЊИ МИТИНГ ПРИЈАТЕЉСТВА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ОДЛИЧНИ ПАНЧЕВАЧКИ АТЛЕТИЧАРИ
Малишани на добром
путу
Права искушења тек
долазе
У Сремској Митровици је у недељу, 26. августа, одржан седми „Летњи митинг пријатељства”, међународно атлетско
надметање, на коме су учествовала деца из готово свих клубова у Србији и околних земаља.
На овом великом митингу запажене резултате остварили су
и атлетичари из нашег града.
Такмичаре АК-а Динамо, који су наступили у тркачким,
бацачким и скакачким дисциплинама, предводили су тренери Љупчо Цветкоски и Филип Влајић. Боје клуба бранили су: Ксенија Мркела, Миљана Тодоровић, Јана Грујић, Лана

Цветкоски, Нина Крсмановић,
Марија и Анастасија Мркела,
Огњен Топић, Страхиња Стевшић, Алекса Живанов и Андреја Божанић.

Ксенија Мркела је освојила
златну медаљу у трци на 200 м
у групи девојчица рођених 2010.
године, а на 300 м је тријумфовала и Миљана Тодоровић,
али у надметању атлетичарки
рођених 2008. године. У трци
млађих пионирки на 600 м Марија Мркела је зарадила сребрно одличје. Старији пионир
Алекса Живанов освојио је сребро у бацању копља, а одличје
истог сјаја припало је и Огњену Топићу у трци млађих пионира на 800 м. У истој дисциплини, у конкуренцији старијих пионира, Страхиња Стевић
је освојио бронзану медаљу.
Атлетски клуб Динамо, према званичним статистичким
подацима, тренутно се налази
међу првих десет клубова по
успешности. Наредно важно
такмичење које предстоји такми ча ри ма овог клу ба је сте

Екипно првенство Србије за
млађе јуниоре, идућег викенда
у Новом Саду.
Запажен наступ у Сремској
Митровици имао је и АК Тамиш. Шесторо такмичара које
је предводио тренер Зоран Коцић освојило је пет трофеја.
У категорији атлетских школа Нина Штркаљ је најпре освојила златну медаљу у трци на
60 м, с новим личним рекордом од 10,97 секунди, а само
сат времена касније победила
је и у надметању на 200 м, такође с новим личним рекордом
од 37 секунди. У групи пионира, у трци на 300 м, Занди Штркаљ је зарадио сребрно одличје
с резултатом од 49,99 секунди.
Сања Марић је заслужила бронзу на 600 м, иако се надметала
са старијим ривалкама. Била је
ово само једна од припремних
трка за Сању Марић пред Првенство Војводине, на којем ће
се надметати на 300 м. У трци
сениора на 100 м, и поред јаке
конкуренције и ветра у груди
од пет метара у секунди, Александар Бошковић је други стигао на циљ. Емилија Јелесијевић је била четврта у бацању
вортекса, а запажен наступ у
бацању кугле и трци на 300 м
имала је и Лајчи Штркаљ.
Чланови АК-а Тамиш боравили су од 17. до 24. августа у
спортском кампу на Дивчибарама, у организацији Спортског савеза Панчева, и тамо су
у сјајним условима обавили завршне припреме за наступајућа покрајинска и државна првенства.
А. Живковић

КУП СРБИЈЕ У ПАУЕРЛИФТИНГУ

КАРАТИСТИ ДИНАМА БОРАВИЛИ НА ТАРИ

Марко и Страхиња
шампиони

Спремни за јесења
искушења

Прошлог викенда је одржано
друго пауерлифтинг такмичење ове године, на коме су се
учесници надметали у све три
дисциплине дизања тегова –
чучњу, бенч-пресу и мртвом

дизању. После државног првенства у Панчеву на ред је дошао и Куп Србије, а домаћин

је била Бела Паланка. Организатор шампионата био је локални клуб „Кимит”, али под
покровитељством Пауерлифтинг савеза Србије.
Такмичари су наступили на
новим дизачким подијумима
који су били опремљени најсавременијом опремом. Клуб дизача тегова „Динамо” представљали су Марко Шуља и Страхиња Шишков. Млади кадети
из нашег града заблистали су
пуним сјајем и одушевили присутне. Такмичаре је предводио
председник клуба Филип Влајић.
Марко Шуља је наступио у
тежинској категорији од 93 до
105 кг телесне тежине, док се
Страхиња Шишков такмичио
у категорији преко 105 кг. Момци су освојили златна одличија, а поставили су и нове националне рекорде у свим дисциплинама.
Успех ове двојице момака не
би био комплетан да у рад клуба нису укључени тренери Стефан Дрпа и Кристина Цвјетићанин.
А. Ж.

После припрема у Апатину најбољи кадети, јуниори и млађи
сениори Карате клуба „Динамо” наставили су са активностима, па су од 23. до 30. августа боравили на припремама
репрезентације Србије на Тари.
На популарној српској планини вредно је вежбало шесторо такмичара „Динама”: кадет
Александар Здешић, јуниори
Јана Којчић, Дарко Спасковски и Милош Стефановић, те
млађи сениори Урош Петро-

вачки и Тамара Живић. Због
опоравка после болести овог
пута је изостао талентовани јуниор Никола Ивановић.
Сви учесници кампа радили
су под стручним надзором савезних селектора за кате и борбе.
Такмичарски погон кадета, јуниора и сениора спремно ће дочекати почетак јесењег дела сезоне, а 3. септембра почињу да
раде и све млађе такмичарске
селекције и карате школа Карате клуба „Динамо”.
А. Ж.

Пљуштали рекорди, падале медаље

ковић, те пионири у гађању
олимпијским луком Ива Јакоб
и Лазар Андреев, као и екипа

Иван Тимотијевић, врсни детектив и оперативац, зауставио је многе завере против
краља и поретка, али не и
ону која је тријумфовала у
Марсељу 1934. године. Зашто је краљ Александар игнорисао прецизне информације и напета уверавања да
га атентатори спремно чекају? Каква је улога усташа, бугарских и мађарских националиста, италијанских фашиста и самог нацистичког
врха у злочину који је променио историју? Откуд убицама чешки пасоши, како су
ухваћени, шта су говорили,
ко су они у ствари били?
Откривајући слој по слој
једне епохалне и личне драме, овај мрачни историјски
и психолошки трилер продреће дубоко у таму старе
Југославије и тадашњег света. На сцени су и Павелић,
Хитлер, Мусолини, Гебелс –
ликови пуни живота, језиви

у својој природности, начину изражавања и политичкој
логици, тако слични лидерима нашег доба. Атмосфера је испуњена дубоким поделама и мржњом, а духови
завера и злочина владају на
смрт осуђеном земљом.
У таквим околностима
Иван Тимотијевић изгара да
открије истину о атентату,
али и да се ослободи ужасне
тајне која га прогања…

Два читаоца који до среде, 5. септембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Како успевате да савладате бес?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Бесни” Миодрага Крстића. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„На крововима Париза”
Кетрин Рандел
Након бродолома доброћудни научник Чарлс проналази бебу увијену у Бетовенову
симфонију, у кутији за виолончело, како плута Ламаншем. Сви мисле да је Софи
сироче и да је једина преживела бродолом, али она верује да је њена мајка жива.
Иако јој говоре да је то готово немогуће, „готово немогуће” за Софи значи да је
ипак могуће. Никада не треба одбацивати могућности.
Када центар за децу без родитељског старања одлучи да
је смести у сиротиште, Софи
и Чарлс беже од куће и крећу
у потрагу за њеном мајком.
Једини траг који имају одвешће их у Париз, где ће Софи
упознати кровошетаче – де-

чаке и девојчице бескућнике
који живе на скривеним местима на крововима града.

Два читаоца који до среде, 5. септембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Да ли бисте волели да посетите Париз?”, наградићемо по
једним примерком књиге „На крововима Париза” Кетрин
Рандел. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

НАДМЕТАЊЕ СТРЕЛИЧАРА У ГЛАВНОМ ГРАДУ

На помоћном терену ФК-а
Трудбеник у Београду, у организацији СК-а БСК, недавно је
одржано још једно надметање
најбољих стреличара у нашој
земљи. У веома јакој конкуренцији Стреличарски клуб
Панчево се представио с тринаест такмичара и две екипе и
још једном је постигао успех
вредан пажње. Поред бројних
медаља, тим ветерана је оборио и државни рекорд.
Највредније трофеје су заслужили сениори у компаунду Стефан Жикић и Марија Љубин-

„Бесни” Миодрага Крстића

ветерана, која је наступила у саставу: Милован Вујић, Небојша
Стојановић и Ивица Шпехар.

Сребром су се окитили кадет Јован Шпехар, ветеран Аурел Доброј и сениорски тим
СК-а Панчево, такође у гађању
олимпијским луком, у саставу: Предраг Бекић, Дејан Јакоб и Дејан Форго. Бронзану
медаљу је освојио ветеран Ивица Шпехар.
Екипа ветерана клуба са именом нашег града оборила је државни рекорд, који је такође
поставио панчевачки тим неколико месеци раније, па он
сада износи 1.599 бодова.
А. Ж.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Мучне асоцијације
У прошлом броју нашег листа питали смо вас у ком граду бисте волели да живите.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Тангерина” Кристине Манган за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„У Амстердаму. Некако ми
тамо ваздух има оно нешто...”
064/1121...
„Не бих мој град, мој Тамиш, мој парк, моју Народну башту, моје мирне улице
и добре комшије мењао ни
за какав Рим, Лондон или
Барселону.” 064/2024...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на пита-

ње на шта их асоцира реч
психо. Они ће освојити по
један примерак књиге „Амерички психо” Брета Истона
Елиса.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„На једну особу које смо
се вероватно сви сетили кад
смо прочитали ово питање,
али нам је било глупо да напишемо, јер ко би то објавио.” 064/2903...
„Асоцира ме на читав тим
људи на чијем челу су мој
садашњи шеф и мој бивши
муж.” 060/0443...
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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ПОВОДОМ ЈЕДНЕ СРАМНЕ ПРЕСУДЕ

НА АЕРОДРОМУ ИСПРЕД ФАБРИКЕ АВИОНА, 23. АВГУСТА

Убио двоје, кажњен
кућним притвором!?

ПОСЛЕ ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ПОЛЕТЕЛА
НОВА „УТВИНА” ЛЕТЕЛИЦА

Независни полицијски синдикат Србије објавио је саопштење у коме та организација критикује одлуку судија у једном граду да возача – изазивача тешког удеса
у коме је погинуло двоје учесника казни са само годину
дана кућног притвора.
НПСС је ту пресуду назвао
срамотном и поставио питање колико заиста вреди људски живот, а која му је цена
када је одређују правосудни
органи у Србији.

Та саобраћајна несрећа догодила се 2012. године, а у
њој су погинули један полицајац и његова девојка. Првостепено суђење је трајало
шест месеци, а возачу због
кога су они изгубили животе, поред кућног притвора,
одређена је и трогодишња
забрана управљања моторним возилом.
„Пре тога оптужени је све
време док му није изречена
пресуда, без икаквих проблема возио аутомобил. Истицањем примера благе казнене
политике у правосуђу за нападе на полицајце Независни
полицијски синдикат Србије
већ дуже време покушава да
скрене пажњу јавности надлежнима на неопходност да
се на то реагује. То је посебно очигледно кроз примере

ниских пресуда као што је ова.
Овде су у питању и изгубљени
људски животи и зато сматрамо да целокупна јавност треба да апелује на правосуђе да
својим одлукама не подстиче
криминалитет и не угрожава
безбедност свих нас”, пише у
саопштењу Независног полицијског синдиката Србије.
Чланови те организације
имају доста примера за то
како лоше правосудне одлуке утичу на целокупну безбедност и како се због њих

олако губе људски животи.
Један од таквих случајева догодио се фебруара прошле
године, када су два полицајца погинула у службеном аутомобилу док су били на дужности, у потери за криминалцем против кога је било
поднето више од 600 кривичних пријава.
„Наш синдикат је упућивао иницијативу за измену
Кривичног закона ради пооштравања казнене политике
за нападе на полицајце и истрајаћемо у том циљу. Нарочито када имамо овакве примере лоше правосудне праксе где се минимално вреднују неповратно изгубљени људски животи”, изјавио је Милош Јеленковић, председник
Независног полицијског синдиката Србије.

УХАПШЕН ЗБОГ ПОСЕДОВАЊА НАРКОТИКА

Гајио марихуану
у дворишту

Полицијска управа у Панчеву објавила је саопштење у
коме пише да су полицајци
у Вршцу поднели кривичну
пријаву надлежном тужилаштву против 30-годишњег
мушкарца из тог града због
постојања основа сумње да
је извршио кривично дело
неовлашћена производња и

стављање у промет опојних
дрога.
Полиција је током претреса његовог дворишта пронашла засад са око седам и по
килограма сирове марихуане, а приликом претреса куће пакетић са 22 грама те
дроге и вагицу за прецизно
мерење.

Нови производ,
„сова”, заједничко
дело младих
пројектаната
и њихових старијих
колега с неколико
деценија искуства
Може да лети ноћу,
да слети на траву,
да му се монтира
наоружање и да се
користи за неколико
других намена
Животни век двадесет пет година, лепа унутрашњост и седишта, најсавременија дигитална опрема. Ово су само неке од бројних карактеристика
новог авиона „сова”, прве домаће летелице произведене у
Фабрици авиона „Утва” после
тридесет година, која је прошлог че тврт ка, 23. ав гу ста,
представљена на „Утвином” аеродрому пред многобројним
новинарима. Тиме је на најлепши могући начин наговештен опоравак те фабрике која је годинама покушавала да
превазиђе последице уништавања које је претрпела током
бомбардовања.
– „Сова” је комплетно домаћи производ, авион пуног комфора не само за посаду већ и
за путнике. Има изузетне перформансе, прати нове трендове и зато му предвиђам лепу

будућност – изјавио је искусан
пробни пилот Зоран Шпановић након што је пред новинарима обавио први пробни лет
новог авиона.
Компанија СДПР, која сада
управља „Утвом”, саопштила је
да је „сова” нискокрилац и једномоторни авион од метала.
Може се користити за обуку,
спортско и туристичко летење,
као и за извиђање, снимање из
ваздуха и друге намене. Постоји могућност да се врло брзо
претвори у војну летелицу, када му се накнадно монтирају
ракете, митраљези или бомбе.

Основне намене „сове” су да
буде спортски и туристички авион, или да се користи за обучавање. Управљање овим авионом
је једноставно јер, између осталог, може да слеће на бетонске
и на травнате терене. Максимална хоризонтална брзина му
је 230 километара на час, а дужина писте која му је довољна
за слетање је само 15 метара.
У кабини може да се монтира
клима-уређај, а већ је уграђено
ЛЕД осветљење. Важно је напоменути и то да „сова” има уграђену најсавременију дигиталну
технологију захваљујући којој мо-

же да лети дању, али и у ноћним
условима. Због тога овај авион
кошта од 250.000 до 350.000 евра.
Према речима Александра Петровића, руководиоца погона „Развој и пројектовање” у „Утви”, први пробни летови „сове” показали су и да је на том авиону смањена потрошња горива. То значи
да су му повећани долет и брзина током хоризонталног лета.
Највећи успех „Утве” је то
што је овај авион заједнички
пројекат младих инжењера под
руководством СДПР-а и њихових колега који имају иза себе
и по четири године искуства.

МИНИСТРИ ПРАВДЕ СРБИЈЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ОБИШЛИ НОВИ ЗАТВОР У ПАНЧЕВУ

Објекат по највишим стандардима
Не ла Ку бу ро вић, ми ни стар
правде Србије, и Јосип Грубеша, министар правде Босне и
Херцеговине, обишли су 24. августа нови затвор у Панчеву,
који ће почети да ради до краја године.
Министарка правде Србије
том приликом је истакла да
но ви Ка зне но-по прав ни за вод, како се званично зове затвор у Панчеву, спада међу
најмодерније у Србији и да
има капацитет за смештај 500
лица која ће бити лишена слободе.
Додала је да се нови затвор
састоји од 10 различитих зграда укупне површине 10.000 квадратних метара и да је саграђен у року од две године, новцем из кредита од 18 милиона
евра који је Србија добила од
Развојне банке Савета Европе.
Суфинансијер је била наша држава, с пет милиона евра. У
новом затвору ће радити око
двеста педесеторо људи, а од
њих ће сто седамдесеторо бити новозапослени.
У јуну је расписан конкурс
за пријем нових 120 припад-

ника Службе за обезбеђење, а
у току је конкурс за попуњавање радних места за Службу
здравствене заштите, као и Службу за обуку и упошљавање.
Крајем месеца биће објављен
конкурс у службама за третман и опште послове.
Комплекс новог КПЗ-а у Панчеву биће контролисан с више
стотина камера. Поред медицин ског бло ка, по сто ја ће и
спортски, као и простор с радионицама за упошљавање осуђених лица.

Казнено-поправни завод у
Панчеву имаће и засебно купатило за сваку ћелију, као и
медицински блок с неколико
болничких соба за лакше случајеве, апарат за ултразвук и
стоматолошку ординацију.
Панчевачки затвор имаће и
посебан простор за рекреацију
затвореника, а у њему постоји
и централни систем за надзор
и управљање. Њиме је омогућено компјутерско управљање
свим инсталацијама, хидрауличним и колским капијама и

осветљењем. Осуђеници којима супружници буду долазили
у посету, имаће право да током породичних посета проводе време у посебној просторији.
Министар правде Босне и
Херцеговине објаснио је да је
посетио нови затвор у Панчеву како би се упознао са организационо-техничким условима које он пружа, с обзиром
на то да до краја године у Сарајеву треба да буде отворен
сличан објекат за више од 350
лица лишених слободе.
Он је истакао да су искуства из Србије у вези с почетком рада панчевачког затвора, који је по својој структури
и функцији сличан будућем
затвору у Сарајеву, од великог значаја за Министарство
правде Босне и Херцеговине.
Министар правде БиХ најавио је да ће ускоро бити расписан конкурс за запошљавање нових лица која ће радити
у сарајевском затвору и додао
да министарство које он води
добро сарађује с Министарством правде Србије.

У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ, 24. АВГУСТА

Новинари обишли специјалце на обуци
Како изгледа исхрана у природи у ситуацији када не постоји могућност за редовно
снабдевање куваном храном, а
како се прелази велика водена
површина импровизованим
пловилима, направљеним од неколико буради и дасака – само
је део вештина које су прошлог
петка, 24. августа, новинарима београдских и локалних медија приказали припадници 63.
падобранског батаљона Специјалне бригаде који су били на
логоровању у Делиблатској пешчари.

Они су на том месту изводили десетодневну обуку у летњим условима, а гостовање новинара током њеног претпоследњег дана организовала је
Управа за информисање Министарства одбране Србије. Овај
догађај био је још значајнији
јер су вежбу специјалаца у Делиблатској пешчари обишли
министар одбране Александар
Вулин и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић.
Министар одбране је изјавио да се војска не ствара

преко ноћи, већ да се у њу
мора континуирано улагати,
без обзира на то постоји ли
непосредна опасност или не.
То је, како је рекао, неопходно да би војска могла да
одговори на све изазове који се пред њу поставе и да
сачува и заштити независност и сувереност једне државе.
Вулин је додао да ће за војску бити обезбеђени ново наоружање и опрема, али и нови
станови и повећање плате. Према његовим речима, „без сна-

жне, обучене и задовољне војске нема слободне и суверене
земље”.
Преживљавање у природи је
један од једанаест различитих
врста курсева које припадници Специјалне бригаде морају
да заврше током тзв. напредне
обуке.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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С ПОСЕТИОЦИМА КАЧАРЕВАЧКОГ ЈЕЗЕРА

ЕМ БЛИЗУ, ЕМ ЏАБЕ, ЕМ ЛЕПО
Купалиште задовољава
различите укусе
Придошлице с разних
страна
Једно од најомиљенијих купалишта у околини већ дуже време је качаревачко језеро. У тој
прелепој оази, на сада већ упадљиво озелењеној површини,
сваког летњег дана има на десетине купача.
Они тамо могу да се расхлађују у прилично чистој води,
која се свакодневно адекватно
третира, као и да уживају у хладовини бројног стасалог дрвећа. Безбедност је на максималном нивоу, јер ту је увек спремна спасилачка служба. Притом,
сви који пожеле, могу да се рекреирају на спортским теренима, као и да се освежавају у

напаћеном народу у тешким
временима. Њему је најпријатније у кафићу, који посећује и
његов шеснаестогодишњи братанац Страхиња Јокић. Он долази овамо неупоредиво чешће,
скоро сваког викенда с друштвом прави роштиљ и посебно жели да похвали љубазно
особље, а сматра да је вода чиста, али од много људи се мало
испрља, иако је и то све у границама подношљивости.
С друге стране, Милан Максимовић из Панчева наводи да
би вода евентуално могла да буде мало чистија, а све друго му
је потаман, као и његовој супрузи, с којом лешкари у хладу. Као
што рекосмо, много је људи са
стране, попут Наде Панов (60),
пензионерке из Баранде, која је
у кратком интервалу овде већ
трећи пут и каже да јој је све лепо. Њена годину дана старија

тешким временима, трошкове
одржавања успева да финансира из сопствених извора.
Наведене утиске деле и корисници овог лепог излетишта
које је екипа „Панчевца” недавно анкетирала.
Вода прилично чиста
Упадљиво је то да су многи од
њих дошли овамо с разних страна, па је тако у дебелом ’ладу
згодно место нашао тридесетседмогодишњи Ивица Марковић (37), продавац ауто-делова
из Шапца, који је једно време
био настањен у Панчеву. Овде
му отац и даље живи, па кад
год је код њега и уграби прилику, скокне на качаревачко купалиште. Поред тога што је чисто и сређено, одговарају му
људи, који су, како каже, неупоредиво мирнији него у његовом граду. Ту је са ћерком Емитранама”. Заправо он повремено замењује жену, која такође
нуди производе с тигања, попут пирошки и палачинки. Ово
купалиште му је супер, а с обзиром на то да ту малтене свакодневно долази годинама, истиче да не памти никаква рђава искустава. Иван истиче да
му је радним данима боље, јер

летњем кафе-бару и окрепљују
код неколико продаваца домаће хране.
Све је беспрекорно чисто, будући да се за то ревносно брине локално комунално предузеће. Треба истаћи да је улаз
већ годинама бесплатан, захваљујући томе што ка ча ре вач ка Ме сна за јед ни ца, упр кос

је мања гужва, па је и чистија
вода, а сматра да би можда добро дошао и неки ресторанчић.
Готово сваког дана ту је и Панчевка Розалија Мрчковић (55),
пре свега због тога што је вода
чиста и има довољно хладовине, а велики број мале деце говори у прилог томе да је ово
мирно породично место. Њен

супруг Предраг (59), од Нове године пензионер, надовезује се
на све то констатацијом да на
овом језеру проводе по цео дан.
Може и роштиљање
Бојан Јокић (39) из Панчева је
други пут у качаревачкој оази
природе и мисли да је лепо,
културно, чисто, а и не кошта
много, што добро дође овом

лијом, која се већ лепо здружила с девојчицама сличних
година из Качарева – Милицом и Машом Перовић. Оне се
на језеру свакодневно купају и
играју, али и помажу баки при
продаји кукуруза и крофни.
Исто то ради и Панчевац
Иван Лазаревић (45), који је
запослен у „Београдским елек-

прија Миљана Еређи, запослена
у панчевачком Заводу за јавно
здравље, дели исте утиске, с тим
да јој је мало жао што тако нешто не постоји у њеном месту.
И тако – шарено друштво на
качаревачком језеру, али расположење идентично, најбоље
могуће...
Ј. Филиповић

АКТИВНОСТИ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОГ ДРУШТВА „НЕОЛИТ”

У СУСРЕТ ЈУБИЛЕЈУ – ПОЛА ВЕКА ИГРЕ У СТАРЧЕВУ
Још једна успешна
фолклорашка сезона

целовечерњи концерт у свом
месту, на манифестацији „Дани дружења”, гостовали су у
Јабуци за Илинден, али и у
Црепаји на фестивалу „Игром
кроз Црепају” поводом Велике
Госпојине. Фолклораши и фолклорашице из Старчева били
су одлични и на општинској и
зонској смотри, где су се представили „Играма из Груже” и
„Играма из Пчиње”, па с правом очекују и пролаз на војвођански фестивал, који се одржава у Руми. Угостили су и
културно-уметничко друштво
из Фоче, а у оквиру концерта
„Ко ра ком тра ди ци је” го сти
„неолићана” били су играчи из
АКУД-а „Бранко Крсмановић”
из Београда и КУД-а „Лаза Нанчић” из Вршца. Треба ли и подсећати да је сала панчевачког
Културног центра била дупке
пуна. Као један од својих нај-

Велики планови
чекају реализацију
Фолклор у Старчеву има дугу
традицију. Генерације и генерације девојака и младића стасавале су у добре и квалитетне
људе, кроз очување правих вредности, традиције и културе.
Дружили су се, путовали по
Европи и свету, заљубљивали
се, учили се животу... И све то
захваљујући тим чаробним „даскама које живот значе”.
Старчевци су се одувек поносили својим фолклорашима, а
тако је и сада. Културно-уметничко друштво „Неолит”, којим
с много успеха руководи председник Урош Бан са својим сарадницима, полако али сигурно постаје препознатљив бренд
у месту надомак Панчева.
Популарни старчевачки „неолићани” имали су много успеха

и у прошлој сезони. Фолклораши су играли запажену улогу на
свим наступима, где су излазили на бис, и то по више пута.

Стар чев ци су го сто ва ли у
Острову код Кладова, одржали су пријатељски концерт с
КУД-ом „Абрашевић” из Смедеревске Паланке, а поново су
„оживели” и једно помало заборављено пријатељство. Наиме, КУД „Неолит” је био гост
друштва из македонског места
Теарце, а тако су обновљени
сарадња и пријатељство од пре
три деценије, када су се Старчево и Теарце побратимили у чувеној емисији „Знање–имање”.
Када су прошлосезонски наступи у питању, посебно се издваја хуманитарни концерт у
нашем главном граду с колегама из КУД-а „Бранко Цветковић”, када је иначе пробирљива београдска публика позивала Старчевце на бис. Нај-

више аплауза добиле су кореографије „Седенка”, „Врањанска
свита” и „Игре из Баната”.
„Неолићани” нису паузирали ни током лета. Одржали су

већих успеха током прошле сезоне чланови КУД-а „Неолит”
сматрају наступ на манифестацији „Дани Винче”, поводом јубилеја – 110 година од

откривања археолошког налазишта у Винчи. Заједно са Старчевцима, тада су у месту на Дунаву гостовали и амбасадор Аустрије, али и члан Градског већа Панчева задужен за културу Немања Ротар, као и многи
други уважени гости.
Предвођени уметничким руководиоцем Браниславом Живковићем, фолклораши из Старчева имају велике планове и у
новој сезони. Одржаће низ концерата у свом месту, али и у
Панчеву, а све у оквиру јубилеја и великог пројекта који
припремају – „Пола века игре
у Старчеву”. Тако ће на свечаној академији бити обележена
педесетогодишњица ове уметности, јер је сада већ давне
1968. године у Старчеву почела да ради прва фолклорна секција.
Крајем октобра КУД „Неолит” ће одржати и свој уобичајени концерт „Кораком традиције”, који ће у панчевачком
Културном центру увеличати
и еминентни гости. Такође, до
краја године се очекује и једна
европска турнеја, а позиви за
учешће на фестивалима стигли су у Старчево из Пољске,
Чешке и Италије.
Како би још више ојачало и
овај вид уметности проширило на млађе, али и наставило
лепу традицију у Старчеву, Културно-уметничко друштво „Неолит” уписује нове чланове, и
то у све секције: дечје групе,
припремни ансамбл, оркестар
и групу за традиционално певање. Све информације могу
се добити на телефоне 064/6405-408 и 062/478-394.
A. Ж.
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КУЛТУРА

Изложбе
Понедељак, 3. септембар, 19 сати, фоаје Културног центра:
отварање изложбе принтова Љубе Бечејског под називом „4П
– породица, пријатељи, познаници, пролазници”.

Филм
Понедељак, 3. септембар, 20 сати, дворана Културног центра: пројекције филмова „Човек који не постоји”, „Поклони
чекања” и „Пустара” Љубе Бечејског.
Среда, 5. септембар, 20.30, дворана Културног центра: пројекција документарног филмског есеја „4 године у 10 минута” награђиваног српског редитеља Младена Ковачевића.

Музика
Среда, 5. септембар, 23 сата, плато Културног центра: концерт састава „Битипатиби” (ПАФФ).

НА ПЛАТОУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Дани панчевачког
рокенрола
На платоу испред Културног
центра Панчева у четвртак и
петак, 30. и 31. августа, у
20.30, биће одржана музичка манифестација „Дани панчевачког рокенрола”, коју од
2013. године организује Удружење рок музичара Панчева.
Првог дана ће наступити
Нађа Зарија, „EnSi in”, „Несташни”, Иван Ика Анђелевски (acustic cover), „Резервни план” и „Greatful Dead
Tribute”. Другог дана ће своје вештине представити полазници школе „Гитарта”, а
затим ће наступити и састави „Порив”, „Укратко Штеф”,
„Пластика” (acustic cover),
„Trouble Heart” и „Судар”
(Старчево).

МОЈ

Удружење рок музичара
Панчева постоји већ пет година. До сада су објавили три
диска, а на једном се налази
и панчевачка рокенрол химна, у чијем снимању је учествовало преко четрдесет музичара из Панчева.

избор МОЈ

Сви су у праву
Сања Угрчић, финансијски
консултант и певачица
Признајем да нисам особа
која је у стању да у по дана
или ноћи изусти назив своје
омиљене књиге или филма,
нити име љубљеног књижевника или пак музичара. Мој
избор је најчешће усклађен
с доминантним расположењем. У овом моменту желим
да представим Паола Сорентина, за кога сматрам да се
мора сагледати из свих стваралачких углова како би се
његова генијалност схватила
макар делимично.
Једном приликом сам, возећи ка Панчеву, остала затечена слушајући радио-емисију у којој је Мирјана Огњановић, књижевница, говорила о јединственом таленту и ауторском стилу Паола
Сорентина, чију је збирку
прича у том периоду преводила. Моје познавање поменутог аутора сводило се на
сазнање да је заправо филмски редитељ и сценариста. У
датом моменту почињем да
размишљам о његовом филму „Youth”, који сам први
пут погледала 2016. године
на четрдесет четвртом Међународном филмском фестивалу у Београду. Врло је
неконвенционално препоручити филм чију радњу нисте
у стању да објасните, али оно
што могу да кажем, јесте да
легендарни Мајкл Кејн глуми пензионисаног композитора Фреда Балингера, који
одлази на одмор са ћерком
(Рејчел Вајс), где време проводи разговарајући с пропалим филмским ствараоцем
Миком Бојлом, чију улогу
тумачи Харви Кајтел, а појављује се и филмска дива Џејн
Фонда. Током њиховог боравка дијалоге и дане им испуњава и млади глумац Џими

Три (Пол Дејно), који је у
процесу дефинисања карактера новог лика који ће тумачити. Ова драматична комедија је ремек-дело које сам
погледала више пута (што
ретко чиним) и које ме је
оставило без текста како због
глуме, сценографије, избезумљујућих дијалога, сцена које су независне, тако и због
фасцинантне музике, тј. нумере „Simple song #3”, у изведби сопрана Суми Џо, која
закључује магију овог Сорентиновог остварења. У горепо ме ну тој ра дио-еми си ји
Мирјана Огњановић помиње
се и Сорентинов роман „Сви
су у праву”, чије је радња живот Тонија Пагоде, италијанског певача забавне музике,
који живи пуним плућима,
несмотрено и једноставно,
чији живот, начет осетном
старошћу, постаје све комплекснији, те одлучује да нестане у Бразилу. Нећу заборавити моменат у којем седим на тргу непознатог града потпуно сама, читам поменуту књигу и дословно плачем од смеха (врло гласног)
током ишчитавања описа Тонијевог сусрета у младости
са слепим мишем. Препустите се Сорентину!

ЗАВРШЕН ЧЕТВРТИ ФЕСТИВАЛ „FREEDOM ART”

КАКО СЕ ИЗБОРИТИ ЗА СЛОБОДУ
Двадесет програма,
око двеста учесника
из Србије, Немачке,
Израела, Италије,
Португалије и Босне
и Херцеговине
Четврти фестивал „FreeDom
Art”, који организује Дом омладине Панчево, одржан је од четвртка до суботе, 23–25. августа, под слоганом „Слобода је
у теби”.
Увод у манифестацију било
је представљање мурала младих уметника Игора Гардиновачког, Дамјана Павловића и
Дуње Главинић, којe је пратио
наступ полазника хип-хоп радионице. Они су извели ауторску нумеру „Мој први...”, која
је настала у сарадњи с ментором Зо ра ном Сте фа но вим,
фронтменом групе „Исказ”.
Фестивал је званично отворен изложбом рок фотографија новинара и фото-репортера
Александра Стојковића под називом „Let There Be Rock”. Велики број поштовалаца његовог рада имао је прилику да
види ретроспективу од педесет
сјајних фотографија које су настале у периоду од последњих
пет година на концертима одржаним у Панчеву и Београду.
На сликама су музичари из најпознатијих домаћих бендова,
као што су Звонимир Ђукић
(„Ван Гог”), Аки Рахимовски

ФОТО: М. МАРИЋ

Културни телекс

Петак, 31. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

(„Парни ваљак”), Горан Шепа
Гале („Кербер”), Ненад Милосављевић („Галија”), Бранислав
Глуваков („Ван Гог”), чланови
панчевачких рок састава, као
и страни музичари, попут Дејвида Кавердејла („Whitesnake”).
Присутнима су се, поред аутора изложбе, обратили и градски већник за културу и омладину Немања Ротар и директорка Дома омладине Марија
Јевић.
– Ово је наша најмлађа манифестација, али у исто време
волимо да кажемо да је најзначајнија јер је утемељена на

идеји обједињавања више различитих програма у један јединствени фестивал. Циљ нам
је да промовишемо уметничку
слободу, слободу уметничког
израза и универзалне људске
вредности и подстакнемо појединца на размишљање шта је
за њега слобода и како да се
њу избори – истакла је директорка Дома омладине.
На кон све ча ног отва ра ња
одржана је трибина о рокенролу као друштвеном феномену, под називом „Где смо сада”, на којој су учествовали
новинар и публициста Иван

Ивачковић, Срђан Гиле Гојковић („Електрични оргазам”) и
Зденко Колар („Зона Б”, „Идоли”). Програм је водио писац
Вуле Журић. Вече је завршено концертом групе „Pro Rock
Angels – Rolling Stones tribute
bend”, која је, изводивши нумере једног од највећих и најпознатијих рокенрол бендова
на свету, подсетила управо на
она времена о којима су учесници трибине разговарали.
Бенду се на бубњевима придружио и Иван Ивачковић, који је с њима одсвирао десетак
песама.
Другог дана је одржан концерт младог бенда из Београда
„Мастербластерс”, а потом је
наступио и хор „Чаролија”, који води Леонтина Вукомановић. Како је она истакла, за
фестивал „FreeDom Art” су припремили репертоар с рокенрол
нумерама које иначе немају често прилику да изводе, а премијерно су отпевали и неколико песама с фестивала „Дечје
београдско пролеће”. У вечерњим сатима је изведена представа „Рефлектор театра” из
Београда под називом „Смрт
фашизму! О Рибарима и Слободи”.
Фестивал је завршен наступима учесника међународног
пројекта под називом „Music
for Human Rights”, бенда „Канда, Коџа и Небојша” и енергичног састава „Farra fanfarra”
из Португалије.

ЛЕТЊЕ АКТИВНОСТИ КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП”

Запажени наступи у земљи и иностранству
Фолклорни ансамбли КУД-а
„Станко Пауновић НИС–РНП”
учествовали су током лета у
програмима значајних фестивала и манифестација широм
наше земље и иностранства.
Први извођачки ансамбл и
народни оркестар наступили су
1. јула у програму педесет пете
Зонске смотре музичког и фолклорног стваралаштва одраслих
у дворани Културног центра
Панчева. За извођење двадесетпетоминутног програма, који су чиниле српске игре и песме из Хомоља и влашке игре
из околине Неготина (села Кобишнице), добили су највише
оцене, тако да ће представљати град Панчево и јужнобанатски регион на Фестивалу музичких друштава Војводине средином октобра у Руми.
У међународној конкуренцији први ансамбл КУД-а „Станко Пауновић НИС-РНП” представио се 6. јула на шестом
Међународном фестивалу „Београдски победник”, на сцени
Задужбине Илије Милосављевића Коларца у Београду. Већ
следећег дана, 7. јула, уследило је представљање у програму Фестивала фолклора и народног стваралаштва право-

славних земаља у Милићима у
Републици Српској. Као потврда успешног наступа стигла је
награда стручног жирија.
Женска група певача, једна од
најактивнијих секција КУД-а,
учествовала је у програму трећих „Петровданских духовних
вечери” у Глогоњу, у Храму Светих апостола Петра и Павла.
Представљања по Србији настављена су 10. јула учешћем

увежбавао постојећи и припремао нови играчки репертоар.
Омладински и први играчки
ансамбл боравили су у Кожухама у Републици Српској, где
су заједно са ансамблом домаћина, КУД-а „Милош Купрес”,
и ансамблима из Добоја и околине одржали заједнички концерт. Ово гостовање представља наставак сарадње започете на десетом Међународном

у програму двадесет четвртог
Музичког фестивала „Царевчеви дани” у Великом Градишту и 12. јула у програму двадесет првог Међународног фестивала фолклора „Вршачки
венац” у Вршцу.
Дечји ансамбл нижих разреда боравио је од 27. јула до 3.
августа на Дивчибарама, где је

фестивалу фолклорних ансамбала „Панчево – град игре”, који
је одржан у јуну у нашем граду.
Први извођачки ансамбл и народни оркестар учествовали су у
програму педесет трећег Интернационалног фестивала фолклора у Суси код Торина, од 1. до 7.
августа. На четири фестивалска
наступа у градовима у области

Пијемонт у северној Италији
представили су традиционално
стваралаштво нашег народа и
упознали стваралаштво страних
земаља: Италије, Украјине и Шпаније, из којих су учествовали реномирани ансамбли. Овом приликом су се упознали са учесницима из неколико европских земаља и договорили размену програма и ансамбала.
Дечји ансамбл виших разреда и омладински ансамбл учествовали су у програму међународног фестивала фолклора
у Аспровалти у Грчкој, од 16.
до 23. августа. Током седмодневног боравка одржана су
два наступа и организована је
посета српском војничком гробљу из Првог светског рата –
Зејтинлику, у Солуну.
Завршни наступ уследио је
25. августа на платоу Културног центра Панчева, када су
делови програма који су изведени широм наше земље и иностранства представљени и панчевачкој публици.
Од 3. септембра почиње нова сезона и упис нових чланова, сваког радног дана од 17 до
20 сати, у згради Дома омладине Панчево, у Улици Светог
Саве 10.

ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА И ОБЈЕКАТА МИРЈАНЕ БЛАГОЈЕВ

Прича о светлу
Скулптуре и објекти који су
настали у процесу истраживања транспарентности и рефлексије уметнице Мирјане Благојев представљени су на изложби која је отворена у понедељак, 27. августа, у Галерији савремене уметности, а биће доступна посетиоцима све до 7.
септембра.
Уметница је као основни материјал користила стакло и

Страну припремила

Мирјана
Марић

огледала и светло као један од
кључних елемената који граде
дело.
– Радови су део истраживања које спроводим на докторским уметничким студијама и
базира се на два основна проблема: односу дела и његовог
окружења и односу унутрашњег
и спољашњег простора дела.
Кроз ове радове испитујем и
двоструко значење речи рефлексија – као одраз и као мисао, јер су то својеврсна промишљања на одређене теме, од
митологије до савремених тема – рекла је ауторка изложбе.
Изложени радови могу се сврстати у неколико целина које

су међусобно повезане, а то су:
скулптуре у форми коцке, у којима уметница истражује проблем перспективе у тродимензионалним објектима (инспирисане митологијом, идеологијом, одређеним уметничким
делима или појмовима), композиције које садрже стаклене
сфере (израђене техником дуваног стакла) и керамичке кугле/огледала, светлосни објекти и зидне инсталације.
Мирјана Благојев је дипломирала вајарство на Академији уметности у Новом Саду
2000. године, где је и магистрирала 2007. на тему „Покушај спајања наизглед неспоји-

вог – игра света у свету игре”.
Завршила је мастер-студије на
„Ecole Supеrieure des Arts
Dеcoratifs” у Стразбуру, смер
објекат-стакло, 2005. године.
Тре нут но по ха ђа док тор ске
уметничке студије на Академији уметности у Новом Саду,
у оквиру којих је 2017. реализовала истраживачки стаж у
трајању од три месеца на Архитектонском факултету у Прагу код проф. Маријана Карела. Запослена је на Академији
уметности у Новом Саду, у звању доцента, на предмету вајарство. Члан је УЛУВ-а и ЕСГАА (European Studio Glass Art
Association).

Петак, 31. август 2018.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ пежо 307
ХД, 2005 хитно.
065/956-05-00. (СМС)
ФОРД фијеста 2005,
55кв/75 кс, 5 брзина,
5 седишта. 062/80508-55. (СМС)
ПРОДАЈУ се неисправна и оштећена
путничка и теретна
возила разних марки
и типова која се могу
погледати у „Луци Дунав” у Панчеву, сваког уторка и петка од
9 до 11 сати. Контакт
телефон, 064/880-5003. (ф)
РЕНО 5 дизел, 1992.
годиште, регистрован.
Тел. 063/185-22-74.
(265334)
ПРОДАЈЕМ опел корсу 1.4, 66.000 км, бензин, 2010, први власник. 063/354-221.
ЛАНД РОВЕР фрилендер 2.0 дизел, 2002,
ел. подизачи, алу
фелне, цена по договору. 064/033-38-84.
ПРОДАЈЕМ фијат стило караван, ЈТД, 2005.
годиште, повољно.
Тел. 060/603-19-77.
ПУНТО сервисиран,
гас, 2009, гаражиран,
56.000, музика, кука.
064/240-93-84. (267)
ПРОДАЈЕМ голф 2
ТД. Тел. 063/866-4407. (265449)
ПРОДАЈЕМ голф 6,
прешао 50.000.
063/892-08-35.
(265450)
ВЕКТРА 1.6 Б, 2001,
фул опрема, одлично
стање, 650 евра.
061/665-49-48.
(265453)
АДРИА камп-приколица, први власник.
Тел. 066/408-426, звати после 14 сати.
(265529)
РЕНО МЕГАН 2007,
дизел 1.5, 106 кс,
шест брзина, 2/3 врата, одржаван, мали
потрошач. 064/24605-71. (265482)

ПРОДАЈЕМ ситроен Ц
4, 2006. годиште,
128.000 км, 1586 цм³,
109 кс, аутоматски
мењач, бензин/LPG,
регистрован до августа 2019, плин атестиран до 2023, први
власник. Гаражиран.
Тел. 013/312-029,
064/354-70-98.
(265541)
ОПЕЛ вектра Б, караван, 1.6, плин атест,
власник. 064/913-7224. (265595)
ПУНТО 1.2, 2002, 3 В,
металик сив, клима,
одличан. 064/142-5593. (265563)
КЛИО 1.5 ДЦИ, 3 В,
2011, бео, регистрован, 3.650 евра.
063/264-408.
(265601)
ПАСАТ, 1986, караван, турбо дизел, регистрован. Тел.
063/893-89-19, цена
500 евра. (265604)
ПУНТО 2004. годиште, бензин, гас, клима, регистрован до
августа 2019, атестиран до 2023. године.
063/895-45-80.
(265626)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2009, петора врата,
атестиран плин,
126.000 км. 064/58750-24. (265641)
АСТРА Г 1.6, 1998,
караван, атестиран
плин, у првој боји.
064/587-50-24.
(265641)
ПЕЖО 307, 1.6, 2001,
децембар, петора
врата, фул опрема, на
име. 064/587-50-24.
(265641)

ОГЛАСИ

ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја делова, долазим
на адресу. 063/78282-69, 061/211-59-15.
(260599)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25
(265034)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
70 до 1.800 евра.
062/193-36-05.
(2654879
КУПУЈЕМ аутомобиле
до 1.800 евра.
063/165-83-75.
(265488)
ОТКУП возила, исправна, неисправна и
хаварисана, исплата
одмах. Тел. 062/82791-01. (265600)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ елеватор,
12 метара, круњач.
063/190-36-81.
(265362)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ укњижену
гаражу на Котежу 2,
на углу, код Пиваре.
063/354-221.
(265339)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. 064/21441-79. (265405)
АПАРАТИ

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ
откуп свих врста
возила, катализатора,
продаја делова,
долазим на
адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(260599)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563,
063/288-278.
(265378)
ПРОДАЈЕМ ЛЦД телевизоре, 32 инча, 90
евра и 37 инча 120150 евра. Тел.
064/126-78-13.
(265471)
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ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, замрзивач и
половни делови од
веш-машина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(265460)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КРЕВЕТ две фиоке,
душек, повољно.
064/664-85-31. (СМС)
ДЕТЕЛИНА, прасићи
на продају. Мића,
064/303-28-68.
ПРОДАЈЕМ стару грађу. 064/370-79-47.
(264518)
ФРИЖИДЕР, веш-машина, судо-машина,
лежаји, кухињски радни висећи, разно. Тел.
063/861-82-66.
(265366)
ПРОДАЈЕМ прасиће,
може и заклане, доносим кући по договору.
Тел. 617-336 или
063/865-80-31.
(265220)
ЛЦД ТВ, продаја, замена, веома повољно.
064/564-14-14.
(265222)
ТЕСТЕРУ штил МС
250, круњач-прекрупач, перумат 110 бара. 061/644-62-07,
631-291. (265049)
ДРВА, све врсте. „Босанац 013”. 064/08086-99. (265143)
БУКВА, багрем, цер,
услужно сечење и цепање огревног дрвета.
Босанац 013.
064/357-82-08.
(265140)
ПРОДАЈЕМ породичну гробницу на старом православном
гробљу. 013/346-262.
(264994)
ПРОДАЈЕМ полуконцертни клавир
Еdmund Lyhep. Метална конструкција,
антиквитет.
013/8346-262.
СТАРА цигла, велики
формат, бибер цреп,
стара сува грађа.
063/771-55-44.
(265019)
ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим печење на дрва, ражањ,
повољно. 064/997-7909. (264270)
ПРОДАЈЕМ домаћу
живину, кокошке, патке мутаве, гуске, ћурке, морке. 063/89484-23. (265484)
ПРОДАЈЕМ: јарац шути, мангулица, трактор. Тел. 062/431-815
(265333)
ПРОДАЈЕМ стеоне
краве, бибер цреп,
преостало, огревно
дрво. 063/711-77-54.
(265279)
ПРОДАЈЕМ брани
кревет са душеком,
к160 х 200.
062/769-070,
013/367-087.
(265296)
ПРОДАЈЕМ машину
за одвајање коштица
из воћа. 064/201-7216. (265295)
ПРОДАЈЕМ жуточелог
амазонца, мужјак
стар 13 месеци.
063/806-06-63.
(265294)

ТАКСИМЕТАР са
штампчем, антидекубит душек са компресором, електро-плински шпорет. 062/15911-23. (265330)
ПРОДАЈЕМ радијаторе тучане, нове, култиватор дизел, нов,
гардеробни орман.
377-288.
ТРОСЕД на развлачење и две фотеље, добро очувано, 15.000
динара. 064/668-8553. (265349)
ЗБОГ селидбе продајем мало коришћену
белу технику и покућство. 065/691-88-23.
(265352)
БОЦА плинска, жута,
круњач мали, пећ на
дрва краљица. Тел.
013/345-709.
(265363)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице од
1.800, столови од
4.500, клик-клак лежајеви од 12.900.
060/600-14-52.
(265361)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ,
4.5 кв. 064/367-96-96.
(265359)
БЕНЏ клупа, тегова 70
кг и шипка, повољно.
Тел. 063/101-79-08.
(265368)
ЕЛЕКТРИЧНА тестера
blac&decker, 30 евра.
Тел. 063/101-79-08.
(265367)
ПРОДАЈЕМ полован
цреп кикинда 272, 10
динара по комаду.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(265370)
ПРОДАЈЕМ одличну
стару грађу, стару циглу, цреп. 064/648-2451, 064/648-24-50,
063/218-894.
(265377)
КАЗАН за печење ракије, издајем. Дуле.
064/163-58-85. (4779)
ПРОДАЈЕМ трпезаријску витрину, повољно,
хитно. 064/348-01-41.
(265602)

КУПОПРОДАЈА ТА
пећи, откуп половних
и неисправних, замена, ремонтованих за
ваше половне.
062/150-68-54.
(265605)
ПРОДАЈЕМ витринулежај, тросед са две
фотеље, душек-лежај.
061/627-58-51.
(265608)
КРУШКА виљамовка,
јабука, грожђе, дуња
за ракију, продајем,
довозим. Тел.
061/142-23-69.
(265625)
ПРОДАЈЕМ култиватор ИМТ 506, круњачпрекрупач оџаци, казан за топљење масти.
064/311-41-14.
(265401)
ПРОДАЈЕМ појачало
теникс и два звучника, видеотон ТС 120.
064/357-81-77.
(265423)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, судопера
3.000 динара.
371-568,
063/773-45-97.
(265431)
ПРОДАЈЕМ машину
за хобловање паркета.
065/678-92-05.
(2654339
ПРОДАЈЕМ ТА пећ
4,5 кв, церова, клизни
орман, писаћи сто.
Повољно. Тел.
064/483-50-90.
(2654739
КОМБИНОВАНИ
фрижидер, замрзивач
360 литара, вертикални, салатара. Тел.
063/866-44-07.
(265449)
ТРИ ТА пећи и остали
намештај из куће.
069/352-15-43.
(265438)
ЗБОГ селидбе продајем намештај и белу
технику., 069/352-1543. (265428)
КРЕВЕТИ болнички,
метални, подесив лежање-седење, на точкићима, само 18.000
динара. 063/894-8423. (265484)

ТОПЛОТНЕ пумпе (80
– 400 м2), најекономичније грејање, поузданост, гаранција.
062/118-26-81.
(265485)
ПРОДАЈЕМ алуминијумска бела улазна
врата, крило и по, 120
х 210. 065/202-53-22.
(265569)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 6
м2, магнохром.
064/836-90-11.
(265531)
ПРОДАЈЕМ фрижидер мали, исправну
веш-машину, половне
делове. 064/129-7360, 013/346-790.
(265598)
ПРОДАЈЕМ ПВЦ улазна врата, 300 х 120.
060/311-29-64.
(265548)
ПРОДАЈЕМ машину
за производњу папирних џакова, обука и
купци обезбеђени.
064/424-95-10.
(265639)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче, веш-машине, старо гвожђе.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(265232)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце,
ТА пећи, старо гвожђе и остало.
066/900-79-04.
(265301)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи
свих кв, долазим одмах, најбоље плаћам.
061/641-30-36.
(264538)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, телевизоре,
веш-машине и остали
отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
КУПУЈЕМ старо гвожђе и белу технику.
Златко, 061/144-8280, 063/196-54-56.
(265370)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(265508)
КУПУЈЕМО секундарну
сировину – гвожђе,
алуминијум, веш-машине, замрзиваче и
све остало. 061/32204-94. (265611)

НОВА МИСА, кућа 210
м2, на 2,3 ари плаца,
укњижена, продајем,
56.000 евра Власник.
063/826-97-07.
(264947)
ПЛАЦЕВИ, ново, Стрелиште, на потезу Дечанске и Раваничке,
различитих површина,
укњижени. 063/368135. (264893)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову, 29. новембра
бр. 80. 062/415-359.
(262567)
ПРОДАЈЕМ стару и
нову незавршену кућу,
Ослобођења 38-а. 320144, 063/116-77-76.
(264740)
МРАМОРАК, хитно
продаја или замена
комфорне куће.
064/850-70-92.
(264692)
КУПУЈЕМО гвожђе, ба- ПРОДАЈЕМ две куће
кар, месинг, алумини- на једном плацу у Војјум, олово, веш-маши- ловици. 013/232-2130, 063/162-50-00.
не, замрзиваче, теле(264707)
визоре, долазим.
061/321-77-93.
ПЛАЦ, Војловица, 22
(265611)
ара, помоћни објекти,
од чврстог материјала,
КУПУЈЕМО обојене
метале, олово, кабло- воћњак. 063/839-7599. (264791)
ве, алуминијум, гвожђе, веш-машине, за- ПРОДАЈЕМ кућу у Војмрзиваче, телевизоре. ловици, две стамбене
061/206-26-24.
јединице. 013/348-137,
(265611)
062/348-137.
КУПУЈЕМ полован на- СТАРЧЕВО, радничко
мештај, гарнитуре, ку- насеље, кућа са потхиње, столове, столикровљем, 150 м2. Тел.
це, ТА пећи. 062/148- 064/276-09-58.
49-94. (265627)
(264594)
КУЋА, стан, комплетно
КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА реновирана, 7. јула,
ПОНУДА
договор. 064/424-7126. (263786)
ДЕВОЈАЧКИ бунар, виИМАМ прелепе, покендица-кућа, 200 м
вољне куће на свим
од центра, легализовалокацијама. „Весна”,
но. 061/206-30-46.
066/937-00-13 (СМС) (263617)
ВИКЕНДИЦА, кућа,
ПРОДАЈЕМ кућу у Вој1/1 уредно, 60 м2,
ловици, две стамбене
остало, погледај
јединице. 013/348-137,
озбиљно, у центру.
062/348-137.
063/161-95-55.
ПРОДАЈЕМ легализо(265248)
вану кућу на КудељарПЛАЦ на Кудељарцу,
цу, на 9 ари плаца.
струја, вода. Тел.
064/040-82-72.
069/671-156. (265255) (264307)
ПЛАЦ 32 ара, ПелиВОЈЛОВИЦА, пољостерска преко пруге,
привредно земљиште,
пола под воћем. Тел.
30 ари, дозвољена
064/113-47-76.
градња, Братства је(265063)
динства, други просек.
НА ПРОДАЈУ укњиже- 366-234. (264302)
ни грађевински плаце- СТРЕЛИШТЕ, кућа 95
ви, Стрелиште.
м2, подрум, гаража,
064/119-04-31.
шупа (огрев), 3 ара.
(265066)
064/407-73-77,
063/850-97-19. (и)
ДВОСПРАТНА кућа
250 м2, Качарево, ло- ПРОДАЈЕМ башту са
кација одлична,
кућицом на Караули,
70.000 евра.
Рибарска 37. Тел.
062/865-20-39.
064/903-70-73.
(265086)
(286305)

ПРОДАЈЕМ кућу са
окућницом, легализовано, Глогоњ,
Ослобођења 116.
Тел. 063/886-85-48.
(265111)
ЗЛАТИБОР, продајем/мењам кућу на
Златибору, за кућу у
Панчеву. Тел.
064/668-89-00.
(265011)

ПРОДАЈЕМ плац на
Кудељарцу. 062/97685-76. (265278)
ПРОДАЈЕМ плац 4
ара, 8.000 евра, барака за становање, 100
евра. 069/213-97-37.
(265347)
ПРОДАЈЕМ плац пре
Скробаре, 10 ари, водовод, струја близу.
060/346-51-11. (и)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ грађевински плац, 3.5 ара,
Делфе Иванић 3 (бивша Ружин просек).
Тел. 065/468-66-50.
(265391)
МРАМОРАК, на продају комфорна кућа,
воћњак, 15 ари,
15.000. Тел. 064/31141-94. (265407)
ЈАБУКА, двособна 64
м2, 4 ара плаца, чврста градња, 21.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(265432)
СТАРЧЕВО, 106 м2,
9,2 ара плаца, на углу,
22.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(265432)
ПРОДАЈЕМ усељиву
кућу и 12 ари плацал
у Банатском Новом
Селу. Тел. 310-697.
(265414)
ПРОДАЈЕМ кућу без
посредника, Панчево,
Новосељански пут, 80
м2, 7 ари. 063/153-3770. (265426
ПРОДАЈЕМ самостојећу кућу 1963 м2, на
новој Миси., Цена
55.000 евра. 063/86954-18. (265425)
КУЋА, Стрелиште, 53
м2 + помоћне просторије 27 м2, све легализовано, на 3 ара,
22.000 евра. 063/77142-24. (265428)
ПРОДАЈЕМ кућу на 5
ари плаца, 29.000
евра. 062/803-11-93.
(265435)

КУЋА, Маргита, две
стамбене јединице, 3
ара, хитно. Тел.
06513-87-30.
л(265437)
У КАЧАРЕВУ кућа на
продају, 110 м2 – 11
ари плаца, реновирана, повољно. 064/17286-12. (265444)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Горњем граду.
062/818-25-05. (2654)
ПРОДАЈЕМ кућу у изградњи у Јабуци, Ул.
Николе Тесле на углу,
озидано приземље и
спрат пуном циглом.
До плаца доведена
струја, гас и телефонија. Контакт телефон
013/262-42-70. (2654)
КУЋА 120 м2 + локал,
7 ари, у близини надвожњака за Вршац.
Тел. 232-10-69. (266)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, Максима Горког, плац 3,8 ара.
063/301-360. (265456)
ПРОДАЈЕМ 53 ара
грађевинског земљишта, Караула, Рибарска и кућу на 7,6 ари,
фронт 15 м, Уроша
Предића. 060/555-6935. (265436)
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ИМАЊЕ, Баваништански пут, 56 ари, викендица, струја, вода,
помоћни објекти, воћњак. 064/280-60-53.
(265472)
ТЕСЛА, кућа 80 м2,
3.5 ара, одлична локација, 60.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(265446)
ГОРЊИ ГРАД, 6 ари
плаца, замена за нове
станове. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (265446)

ХЕКТАР грађевинског
земљишта, северна зона, инфраструктура
решена, само 15.000
евра. 063/894-84-23.
(265484)
КУЋА код цркве са
два торња, 280 м2, две
целине, плац 7 ари.
061/193-00-09.
(265489)
БЛИЗИНА центра, одлична спратна, 220
м2, 2 ара, 100.000, може замена за стан.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(265495)
КУДЕЉАРАЦ, прелепа
130 м2, 2.2 ара, без
улагања, 55.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(265495)

МАКСИМА ГОРКОГ,
празан плац, 8.5 ари,
16 м фронт, 45.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(265495)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
кућа са локалима, 14
ари, излази на две
улице, 120.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (265495)
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара,
80 м2, гас, 52.000, договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346392. (265492
КУЋА, Бања Врујици,
60 м2, 6 ари, продајем/мењам. 064/95551-85. (265498)
ПАНЧЕВО, центар,
продајем стан, кућу,
67 м2, укњижени. Власник. 063/765-65-63,
061/295-40-40.
(265450)
У ПОНУДИ укњижени
плацеви, ново, Стрелиште, различитих површина. 063/368-135.
(265552)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
салонска кућа на 7,3
ара, 90.000, договор;
шири центар, кућа две
стамбене јединице,
95.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(265524)

ПРИЗЕМНА породична кућа, Стрелиште,
90 м2, наставак,
27.000 евра.
Л063/874-57-56.
(265537)
КУЋА, Цара Душана,
90 м2, 2 ара, 86 м2
плаца, 50.000 евра.
Звати од 18 до 290 сати. 064/832-13-35.
(265952)
НА ПРОДАЈУ плац 10
ари, Баваништански
пут. 064/207-19-78.
(265555)
ВОЈЛОВИЦА, нова кућа, плац 3 ара, договор. 063/784-71-34,
063/771-75-96.
(265583)
МЕЊАМ кућу, шири
центар,за стан, у центру, договор. 062/522000. (265562)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут, 69 м2, 20 ари
плац, 27.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (265572)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут, 96 м2, 16 ари
плац, 36.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(265572)

СТАРЧЕВО, ЈНА, породично имање, 100
м2, плац 34 ара,
34.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(265572)
КУЋА, Миса, 280,
68.000, Предграђе,
180, 80.000. (338),
„Јанковић”. 348-025.
(265575)
КУЋА, Карађорђева,
120 м2, 5 ари, хитно,
75.000, договор. „Гоца”, 063/899-77-00.
(265576)

ВЕЛИКИ избор кућа,
све локације, „Гоца
некретнине”, 063/89977-00. (265576)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна на 4.85 ари
плаца, два помоћна
објекта, 35.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(265577)
ВОЈЛОВИЦА, 120 м2,
за реновирање, 15
ари, 18.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (265579)
ВОЈЛОВИЦА, две лепе
куће на 7 ари, трофазна, канализација,
38.000 фиксно. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (265579)
НОВА МИСА, три етаже, 6 х 10, 60.000
евра. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(265579)

ОМОЉИЦА, легализована, 65 м2, 6.5 ари,
помоћни објекти, усељива. 064/961-00-70.
(265613)
ПОВОЉНО продајем
ланац и по земље поред асфалта. 060/03419-58. (265615)
ИЗДАЈЕМ или продајем кућу у ширем центру Панчева, 166 м2,
4.5 ари плаца.
065/335-32-37.
(265614)

НА ПРОДАЈУ викендица у Делиблатској пешчари, 18 ари плаца,
80 м2, комплет намештена, одржавана,
сређена, са гаражом
60 м2, летњиковац,
два улаза, ограђена,
вреди видети.
062/425-323. (265680)
КУЋА у Војловици, 93
м2, 19 ара, плус помоћних објеката.
064/148-15-18.
(265628)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Мађарској, Томпа,
повољно, хитно.
063/747-40-63.
(265629)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац 7,50 ари,
Скадарска, одличан,
повољно. 060/332-7404, 065/849-09-38.
(265624)
ПРОДАЈЕМ башту на
Тамишу код циглане,
Јабука. 062/193-3605. (265637)
СТАРЧЕВО, троипособна, 95 м2, реновирана, на 17 ари,
29.000 евра. „Перфект”, 064/348-05-68.
(265649)
ПЛАЦ 8 ари, три усељиве куће, приземне,
реновиране, усељиве,
1/1, свака своје бројило и инсталација. Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85.
(265652)
МОНТАЖНА кућа, 70
м2, 1/1, нова, усељива,
19.000 евра. Козарачка 10-б. Тел. 063/80407-85. (265652)

КУЋА, 100 м2, реновирана, усељива, 29.000
евра. Козарачка 10-ц.
Тел. 063/804-07-85.
(265652)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ
викендицу у
Фаркаждину.
064/028-94-86,
Зоран.
(265323)

ПАНЧЕВАЦ

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособне
и двоипособне станове на Котежу. Хитно!
066/937-00-13 (СМС)
ВЕЋИ стан, VII спрат,
Котеж 2, могућ сваки
договор. Моб.
065/331-57-38.
(265133)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка
Зрењанина, власник.
061/382-88-88.
(265032)
ТЕСЛА, двоипособан,
I спрат, 53 м2, 37.000
евра. 064/354-69-76.
(2650467)
ХИТНО продајем дворишни стан, 70 м2, телефон, канализација,
плац. 064/212-32-94.
(246326)
ПРОДАЈЕМ дворишни
једнособан стан у
центру. 060/721-2104. (265413)

НОВА МИСА, 85 м2,
сређен, продајем.
063/272-594,
063/225-928.
(265353)
ХИТНО, јефтино продајем једнособан
стан, дворишни,
11.000 евра. Тел.
062/273-351.
(265187)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПАНЧЕВО, Содара,
нова понуда без посредника, власник
продаје екстра двособан стан, 56 м2, Ул.
Савска 10, III спрат,
лифт, ЦГ, врхунски
урађен, без икаквог
улагања, мирна зграда, одмах усељив, прелеп поглед са терасе,
за сваку препоруку.
Цена 44.000 евра,
фиксна. Близу центра
града. 063/637-673.
(265332)
СТРЕЛИШТЕ, трособан стан, 64 м2, IV
спрат. 062/128-50-18.
(265394)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
060/030-11-62.
(265396)

ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, 53 м2, III, ЦГ,
лифт, власник.
063/250-416. (265400)

ТЕСЛА, двоипособан,
53 м2, I спрат, 37.000
евра. 064/354-69-76.
ТЕСЛА, четворособан,
102 м2, новија градња,
60.000 договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.

КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, први спрат,
30.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(265432)
СОДАРА, двособан, 52
м2, пети спрат, лифт,
32.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(265432)
ЦЕНТАР, двособан, 45
м2, ТА, IV од V, сређен, усељив, 27.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(265432)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, први спрат,
ЦГ, 28.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(265432)
ТЕСЛА, трособан, 67
м2, други спрат, ТА
грејање, 36.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (265432)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 48 м2, Карађорђева 13, 40.000 евра.
065/849-71-94.
(265451)
7. ЈУЛИ, 38 м2, једноипособан, 16.500; центар, 14.000; Тесла
26.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.

ДВОСОБНИ, 49 м2,
Стрелиште 24.000; 55
м2, Котеж, Тесла
28.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(265441)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, 33 м2, тераса,
II спрат, сређен, фиксно 21.500. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(265464)
КОТЕЖ 1, 61 м2, двособан, тераса, I спрат,
35.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (265464)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 45 м2, ВПР,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15.(265464)
КОТЕЖ 2, 60 м2, две
терасе, двоипособан,
V спрат, 37.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(265464)
СОДАРА, двособан,
58 м2, тераса, V спрат,
33.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (265464)
ДВОСОБАН, Котеж 2,
57 м2, 6 м2 тераса, ВП.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(265482)
ВЕЛИКИ једнособан,
44 м2, Стрелиште, ЦГ,
сређен, усељив. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(265482)
ДВОСОБАН, Содара,
ЦГ, први спрат,
34.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (265482)
ГАРСОЊЕРА, 28 м2,
ЦГ, Котеж 1, усељива.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(265482)
ПРОДАЈА СТАНОВА у
изградњи, Улица Патријарха Чарнојевића
6, по врло повољним
ценама. Усељење у октобру.
063/389-974.
(265491)
СОДАРА, мањи двособан, 47 м2, ЦГ, тераса, III (IV), 31.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(265495)
КОТЕЖ 1, 61 м2, I,
35.000 евра, договор.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67,
346-392. (265492
ТЕСЛА, 33 м2, III, ТА,
ПВЦ, 26.000, договор.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67,
346-392.
(265492)
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ТЕСЛА, једнособан,
34 м2, ВП, ТА, одлични, 25.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(265501)
КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, IV спрат, ЦГ,
лифт, 33.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(265501)
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, II, TА, галерија.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(265501)
ПРОДАЈЕМ стан у Качареву, укњижен, помоћни објекти, 10 ари
земље, договор.
062/163-37-26.
(265513)
ДУПЛЕКС, 53 м2, чист,
усељив, два купатила,
шири центар, власник.
063/395-359. (265514)
ТЕСЛА, двособан 64
м2, ЦГ. 064/866-24-48.
(265517)
ПРОДАЈЕМ стан, Тесла, трособан, 71 м2,
ЦГ, високо приземље,
власник.064/163-5527. (265521)
СОДАРА, трособан,
ТА, III, ПВЦ, паркети,
40.000; трособан, ЦГ,
лфит, сређиван,
42.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(265524)

СТРОГИ центар, трособан, 72 м2, 70.000;
договор, нов трособан, 93 м2, 72.000.
„Лајф”,
061/662-91-48.
(265524)
ПРОДАЈЕМ стан, 61
м2, 7. јули, 1/1. 0627664-21, 064/349-01-73.
(265300)

СОДАРА, леп двоипособан, ЦГ, 40.000 и
двособан, 33.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (265524)
ТЕСЛА, сређен двособан, ЦГ, 35.000; новији једноипособан,
приземље, 23.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (265524)
ТЕСЛА, једнособан, II,
ТА, 34 м2 + тераса,
22.000; једнособан,
приземље, Цг, 27 м2,
20.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(265524)

СТРЕЛИШТЕ, стан на
продају, ВП, ЦГ, 1/1.
063/845-85-80.
(2652230)
ПРОДАЈЕМ зграду
1.650 м2, 10 ари плаца, може замена.
064/143-52-98.
(265544)
КОТЕЖ 2, Стевана
Шупљикца 151, реновиран једноипособан
стан, погодан за старије, приземље 49 м2
+ 5 м2 тераса, ЦГ,
31.000 евра.
064/888-13-63.
(р)

СТРОГИ центар, једноипособан, 45 м2, VI,
ЦГ, 37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (265557)
КОТЕЖ 2, двособан,
60 м2, II, ЦГ, 33.000.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(265557)
ТЕСЛА, једнособан,
33 м2, II, TA, 22.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(265557)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, IV, TA,
сређен, усељив,
23.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(265557)

ПРОДАЈЕМ стан од 32
м2, у центру града у
завршној фази.
060/634-01-26.
(265558)
КОТЕЖ 2, II, ЦГ, 66
м2, трособан, 46.000,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(265572)
КОТЕЖ 2, III, 54 м2,
33.500; хитно, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(265572)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2,
IV, 17.500, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (265572)

КОТЕЖ 2, двособан,
преуређен у двоипособан, 60 м2, V, ЦГ,
36.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2,
III, 58.000, новоградња смарт блок, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
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МИСА, 88 м2, III, TA,
40.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (265572)
СТРЕЛИШТЕ, 100 м2,
ПР, ЕГ, 37.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(265572)
КОТЕЖ 1, 2.0, 33.000;
Содара, 2.0, ТА,
25.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(265575)
ШИРИ ЦЕНТАР, улично, 33, 15.000; Ослобођења, дворишни,
33, 12.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(265575)
КОТЕЖ, 60 м2, двособан, 34.000; 83 м2,
трособан, 48.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(265576)
ТЕСЛА, 25 м2, гарсоњера, полунамештена,
21.500; 38 м2, мањи
двособан, 22.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(265576)
СТРЕЛИШТЕ, 52 м2,
двособан, хитно,
28.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(265576)
КОТЕЖ 1, трособан,
71 м2, 42.500; двоипособан, 69 м2, 39.000.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(265577)
ЦЕНТАР, дворишни,
трособан, 58 м2,
30.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(265577)

МАРГИТА, гарсоњера,
30 м2, 16.000; двоипособан, 42 м2, 22.000.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(265577)
САМАЧКИ ХОТЕЛ,
гарсоњера, 17 м2, наметшена, 12.500.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(265577)
МИСА, трособан, 98
м2, 45.500.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(265577)
КРАЉЕВАЧКА, 53 м2,
двоипособан, сутерен,
21.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(265577)

ТЕСЛА, трособан, 67
м2, ТА, 30.000; двособан, 61 м2, 30.000.
„Перфект”, 064/34805-68. (265577)
ТЕСЛА, трособан, 69
м2, две терасе, ТА, IV,
28.000, договор. (49),
„Мустанг”,
064/151-18-93.
(265579)
СТРОГИ центар, дуплекс, 44 + 15 м2, тераса, II, TA, 31.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(265579)
КОТЕЖ 2, једноипособан, II, 38 м2, ЦГ,
24.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(265579)

ТЕСЛА, леп једнособан, 33 м2, III, тераса,
ТА, фиксно. (49),
„Мустнг”, 062/226901. (265579)
СОДАРА, трособан,
75 м2, ЦГ, VI, добра
зграда, два лифта,
38.000. (49),
„Мустнг”, 062/226901. (265579)
КОТЕЖ 1, двособан,
квалитетан, изворан,
IV, лифт, 58 м2, ЦГ,
34.000. (49),
„Мустнг”, 062/226901. (265579)
ТЕСЛА, троипособан,
ВП, 77 м2, ЦГ, добар,
45.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(265579)

КОТЕЖ 1, двособан,
ВП, ЦГ, 58 м2, 32.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(265579)
КОТЕЖ 2, мањи двоипособан, 60 м2, V,
ПВЦ, 36.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (265579)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан у центру града, сређен, ЕГ.
063/354-429,
065/933-33-24.
(265610)
НОВА МИСА, једноипособан, II , 46 м2,
ТА, 20.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(265518)

ТИП СТАНКО, једнособан, I, 32 м2, TA,
20.000. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(265518)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 31.000.
(353), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (265518)
ТЕСЛА, трособан,
ВПР, 71 м2, ЦГ,
45.000. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(265518)
ТЕСЛА, једноипособан, I, 39 м2, ЦГ,
26.000. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(265518)

ТЕСЛА, трособан +
трпезарија + 3 терасе,
двостран, ЦГ, 80 м2,
52.000 евра, власник.
013/331-079. (265635)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан на Содари,
укњижен, 67 м2, ЦГ,
два лифта, близу обданишта и школе. Повољно. 060/077-78-20.
(265647)
ПРОДАЈЕМ стан 120
м2, у најстрожем центру, Максима Горког
4, Панчево, укњижен,
1/1, власник. 063/11110-40. (265848)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

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

Цена: 400 динара

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

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

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

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

•

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

др Небојша Тасић

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

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

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

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

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (265432)
ХИТНО купујемо двособан или двоипособан стан на Стрелишту. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(265572)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура.
Брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(265557)
ЗА ПОЗНАТЕ купце
купујемо станове на
свим локацијама.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(265518)
ПОТРЕБНИ мањи станови на Тесли, Котежу 1, брза реализација. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (265656)
КУПУЈЕМ стан за реновирање, исплата
одмах. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (265656)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребне некретнине,
брза и сигурна реализација. 061/662-9148, 062/191-75-35.
(265524)

ПАНЧЕВАЦ

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 60 м2, ЦГ, интернет, близу „Авива”.
060/320-51-42. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан на Тесли.
Тел. 064/175-63-14.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, Котеж 1. 065/681-31-47.

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан у
Панчеву у близини
Стоматолошког факултета,
ТА грејање,
120 евра + депозит.
060/443-32-03.
(265038)
ИВАНОВО, лепа, нова, намештена кућа,
гаража, башта, близу
Дунавца, на дуже.
062/340-414.
(264353)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан у центру града за
самце, студенте, ученике.
Тел. 063/502-211.
(265429)
ИЗДАЈЕМ собу у центру, ЦГ, интернет, кабловска. 061/113-0520, 064/152-59-91.
(265412)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ двособан стан на Стрелишту. Тел. 063/829-1650. (2654559

ИЗДАЈЕМ на дуже
једноипособан стан,
Стрелиште, ЦГ, телефон. Тел. 064/170-4743. (265465)
ХИТНО потребан празан двособан стан,
може са орманом,
озбиљној трочланој
породици, центар, Коеж 2, Тесла. 065/31140-27. (265473)

ИЗДАЈЕМ за две самице или ученице намештену кућу, мању.
064/986-21-74.
(265409)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен, централно,
ученику,усељење одмах. 064/348-07-60.
(265406)
ИЗДАЈЕМ на Содари
једнособан намештен
стан, ЦГ, 100 евра.
063/808-68-15.
(265496)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Миси, 56 м2.
063/716-48-68.
(265499)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен једнособан
стан, 38 м2, на Котежу
1, Вршачка 12. Тел.
061/145-56-77.
((265503)
ДВОСОБАН комфоран, ненамештен стан
на Миси. Бесплатан
интернет. 063/775-9986. (265538)

Петак, 31. август 2018.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ кућу на Јабучком путу са баштом, помоћним
објектима. Тел.
065/219-14-22,
060/348-19-88.
(12655409
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан са централним грејањем, на
Тесли. 060/011-33-38.
(265548)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу са употребом купатила и кухиње.
064/090-11-28.
(265311)
ИЗДАЈЕМ стан, може
и пословни простор,
Синђелићева, 35 м2.
065/629-36-65.
(265291)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан са ЦГ, 30 м2, близу „Авив парка”, ученику, студенту, самцу,
самици. Тел. 064/17838-92. (265322)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан у центру, празан,
40 м2. 064/413-61-65,
252-13-66. (265315)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену гарсоњеру, центар града, wi/fi, кабловска, паркинг, повољно. 065/691-88-23.
(265352)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у центру.
063/822-94-87.
(265346)
ИЗДАЈЕМ ученицима,
студентима, две собе
са купатилом, два вецеа, ЦГ, уз коришћење дневне собе и кухиње. Информације
на тел. 064/302-99-86.
(265356)
ИЗДЈЕМ једнособан
стан на Тесли. Тел.
251-25-58, 064/23125-22. (265364)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
полунамештен, 45 м2,
Котеж 1, 130 евра.
301-165. (265373)
ИЗДАЈЕ се ненамештен двоипособан
стан на Котежу 1, ЦГ,
телефон, кабловска,
клима, 120 евра + депозит. 063/777-66-11.
(265326)
ИЗДАЈЕМ кућу у
Старчеву, 65 м2, добра, опремљена и засебна. 063/729-68-97.
(265387)
ИЗДАЈЕМ собу, центар града, ЦГ, клима,
пожељно ђаци, студенти. Тел. 069/25619-31. (265392)
СТУДЕНТИМА издајем намештен стан
код Стоматолошког
факултета. 063/86407-97. (26085)
ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан 50 м2,
намештен, Ул. Вој. Булевар 12, стари Котеж. Тел. 013/602106, 100 евра, од 16
до 18 сати. (265589)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, ненамештен
+. 251-34-24. Близу
„Авив парка”.
(265592)
ИЗДЈЕМ двособан
стан на Тесли, комплетно намештен, I
спрат, ЦГ. 065/67880-06. (265593)
ЈЕДНОСОБАН стан на
Стрелишту издајем.
Тел. 063/240-783.
(265565)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, намештен, центар, депозит обавезан,
засебан улаз.
061/131-79-04.
(265603)
ИЗДАЈЕМ плац на Баваништанском путу до
главне цесте, локација
одлична, 30 ари, погодан за све. Договор.
063/232-791. (265612)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на Стрелишту.
064/662-54-67.
(265633)
НАМЕШТЕН једнособан, ТА, реновиран,
двориште, тераса, 80
евра, код Хотела „Тамиш”. 064/122-48-07.
(265634)
ЛОКАЛИ

СПЛАВ „Наутикал” на
продају. 060/066-6595. (265605)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2,
центар Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
(262462)
ИЗДАЈЕМ локал, 100
м2 у Синђелићевој
улици, 150 евра месечно. 063/315-290.
(265338)
ПРОДАЈЕМ локал у
ТЦ „Флоријан”, 30 м2.
Тел. 062/816-33-78
(265345)
ИЗДАЈЕМ нов локал,
велики излог, телефон, употребна дозвола. 063/217-130.
(265404)
ИЗДАЈЕМ локал 17 м2,
Зелена пијаца, најбоља локација. 064/14088-36. (265408)
ПРОДАЈЕМ локал 21
м2, угао Карађорђеве
и Б. Јовановића,
14.000 евра. 065/84971-94. (265451)
ИЗДАЈЕМ локал, Војвођанска 33. 064/31976-67. (265436)
ИЗДАЈЕМ локал 16 м2,
Немањина 8. Тел.
063/233-558. (265463)
ИЗДАЈЕМ радионицу
са каналом, 60 м2.
Тел. 063/233-558.
(265469)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор у старој
„Утви” за смештај радника, канцеларија,
мањи магацин. Тел.
063/233-558. (265449)
ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
у центру, 100 евра.
064/948-71-22.
(265486)
УСТУПАМ стоматолошку ординацију у
Панчеву, уз минималну надокнаду.
061/209-18-00,
063/720-73-76.
(265534)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор 100, 200 м2, у
центру. 060/312-9000. (265544)
ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске станице.
063/725-71-70.
(265554)
ИЗДАЈЕМ локал, веома прометна локација, Милоша Требињца,
код СУП-а. 065/54321-41. (265595)
ИЗДАЈЕМ локал 20 +
30 м2 , Миса, Шарпланинска, предвиђен за
радњу, могу друге делатности. Тел.
063/871-80-48.

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕ се нов локал,
Д. Туцовића 55-а, са
паркингом. Тел.
063/281-954. (265643)
ПОСАО
ПОНУДА

ДОО „Минесал” из
Панчева тражи раднике за рад у производњи палета. 013/373488, 063/256-360. (ф)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
на Стрелишту потребан радник са исккуством. 065/474-46-66.
(264940)
ПОТРЕБНИ возачи за
међународни транспорт. Услов: Ц, Е категорије, тахограф
картица, лекарско
уверење. Контакт: Руди Кришка, 063/518725. (264814)
ПОТРЕБАН фризер,
мушко-женски.
064/503-68-75.
(264899)
ПОТРЕБАН радник/ца, продавници
прехране „Моја мала
трафика”. Разговор
заказати од 11 до 14
сати на тел. 063/265457. (265310)
ЕКСПРЕС ресторану у
Панчеву потребни
радници: кувар, помоћни радник у кухињи и касирка.
064/888-63-44.
(265297)
РЕСТОРАНУ „Royal
burger” у „Авив парку” потребни куври,
конобари и помоћни
радници Тел.
063/216-788.
(2653429
ПОТРЕБНА девојка за
рад у кладионици.
062/883-68-62.
(265375)
ПОТРЕБНА помоћна
радница у кухињи у
Ресторану „Soul Food”
u „Авив парку”. Информације на тел.
060/700-82-40.
(265399)
ПОТРЕБНА продавачица за пекару и пицерију. 063/130-7540. (265427)
ПОТРЕБНА озбиљна
радница са искуством,
за рад у прехрамбеној
продавници. 060/66111-07. (265432)
ПОТРЕБНА жена за
одржавање стана, два
пута недељно. Тел.
251-64-03. (265448)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у дечјој играоници. 063/206-996.
(2654439
ПИЦЕРИЈИ „БаденБаден” потребна куварица. 063/249-482.
(265457)
ПОТРЕБНА жена за
израду колача. Може
и код куће. Плаћање
по учинку. 061/62588-85. (265462)
ПОТРЕБНА конобарица, конобар, кафићу у
Панчеву, Книћанинова 37. Добри услови.
062/227-771. (265475)
ПОТРЕБНЕ конобарице за кафић. 060/36222-21. (265596)
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ПОТРЕБНИ продавци,
помоћни радници у
кухињи у ресторану у
„Авив парку”.
064/643-41-22,
013/377-230. (265477)
ПОТРЕБАН магационер са искуством за
потребе вођења магацина прехрамбених
производа. Возачка
дозвола Б категорије.
064/643-41-22,
013/377-230. (265477)
РЕСТОРАНУ „Банатски кутак” потребан
конобар/ица и помоћна радница за рад у
кухињи. Тел. 060/51259-99. (265479)
ПОТРЕБНИ радници
за грађевинску лимарију и браварију. Висински радови. „Лимарија Бобан”,
063/663-464. (265492)

ХИТНО потребна радница за рад у трафици на аутобуској станици. Предност са искуством и из Панчева
искључиво. 063/10286-41, звати од 7 до
14 сати. (265506)
ПОТРЕБНА радница
за рад у прехрамбеној
радњи, позвати за
разговор на 069/30320-09, „Pro Trade”.
(265510)
БИЛИЈАР клубу Master Pool потребна
радница. 061/167-9392. (265523).
РЕСТОРАН „Нова звезда”, Баваништански
пут 201-а, потребан
конобар са искуством.
Јавити на број или
лично доћи. 065/35278-88, 060/555-84-47.
(265527)
ФАСТ ФУДУ „Грил
бум” потребне раднице за рад на роштиљу.
064/323-92-77.
(265554)
ПОТРЕБНА жена за
поспремање. 060/04352-98. (265544)
ПОТРЕБНИ вредни и
одговорни људи за поделу флајера.
064/241-45-14.
(265547)
ПОТРЕБНА девојка
за рад у ћевабџиници
„Кифла”. Доћи лично.
(265586)
ПОТРЕБНИ физички
радници. Тел.
064/949-92-72.
(265594)
ФРИЗЕРСКОМ салону
потребна мушко-женска фризерка. Услови
одлични. 064/255-5731. (265360)
ПОТРЕБНИ радници
за рад у пекари.
063/320-847. (265564)
КАФЕ „Љубичево”
тражи девојку за рад
са искуством.
069/364-10-04.
(265596(
ПОТРЕБАН пекар.
063/130-75-40.
(265598)

РЕСТОРАНУ домаће
кухиње хитно потребне конобарице. Тел.
064/349-93-43.
(265598)
СПЛАВУ „Наутикал”
потребна
конобарица.
060/066/65-95.
(265605)
ПОТРЕБНА продавачица и помоћни радник за пекару.
061/631-99-26.
(265608)

ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије Фирми
„Дивнић шпед” доо из
Панчева, Стални радни однос, унутрашњи
транспорт.
Контакт
062/850-00-82.
(265619)

ПОТРЕБАН радник за
рад на техничком
прегледу. Аутомеханчар, машински или
саобраћајани техничар. Звати од 8 до 17
сати. 065/801-08-05.
(265523)
ПОТРЕБНА продавачица и радница у пекари. 062/404-144.
(265625)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством за рад у
прехрани за Панчево
и Старчево. 063/86470-55. (265319)
ГОЛУБ ТАКСИ тражи
возаче таксија.
Пријaве на 064/86313-89. maja.drndarski@golubtaxi.rs
*2656449
РЕСТОРАНУ у Панчеву потребан кувар са
искуством. 061/15520-70. (265640)
РЕСТОРАНУ „Какаду”
потребан помоћни кувар. 063/307-996.
(265651)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим
кипером, до два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338
(СМС)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића.
064/310-44-88.
(264945)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00.
(265008)
СЕЧЕЊЕ и цепање,
уношење огревног дрвета. „Босанац 013”,
064/357-82-08.
(265143)

ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ-АЛУ и дрвену столарију, ролетне, венецијанери: комарници, стаклорезачке услуге, сигурносна врата. 060/54534-04. (265071)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање, столарија,
веома повољно.
064/280-26-15.
(263528)

ЧИСТИМ шут, дворишта, таване, подруме,
рушим, старе објекте,
повољно. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(265370)
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ,
монтажа конструкција, надстрешница, тенди, ограда, репаратурно заваривање, повољно. 060/424-29-93.
(265376)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76
(263528)
КАМИОНСКИ превоз
до два кубика, песак,
шљунак, шут, 1.400
динара.
062/355-154.

РАДИМ све физичке
послове, чистим подруме, таване, магацине. 064/144-37-65.
(265381)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс. Обраде око прозора, комплетне адаптације.
063/893-39-94.
(265397)
КРЧЕЊЕ корова, кошење траве, шишање
живе ограде, подсецање дрвећа.
061/301-49-58.
(265718)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење канализације, адаптације купатила, поправке, одмах, повољно.
013/377-930,
064/586ч85-39,
063/115-71-67.
(265422)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(264217)
ИЗРАДА/МОНТАЖА
хала, гаража, биндера, тенди, кованих капија, грађевинска лимарија.
064/068-10-85.
(285303)

ШИЈЕМ сукње.
064/405-05-36.
(265274)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање
кровова, стиропор,
бавалит фасаде, бетонирање. 063/865-8049. (265318)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-892,
062/564-494. (265329)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало. Најповољније. 065/361-1313. (265353)
МОЛЕРСКИ радови,
фарбање столарије и
радијатора. Павел,
063/809-66-61.
(265348)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(265365)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(264772)
ВРШИМ превоз селидбе, са радницима
и износим стари намештај, повољно.
Златко, 063/196-5456, 061/144-82-80.
(2653709

НЕГА старих, болесних и инвалидних лица. 063/868-04-51.
(265421)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене, повољно. 013/331-657,
064/495-77-59.
(264615)
ОБАРАЊЕ стабала,
крчење плацева, рушења кућа, шупа, чишћења, бетонирања,
одношење ствари.
060/035-47-40.
(265454)
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа, бетонирања, ископи, обарање стабала,
итд. 064/122-69-78.
(265454)
СЕЛИДБЕ, превоз секундарних сировина,
откуп беле технике.
Јован.
061/616-27-87.
(263986)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 064/157-2003. (265466)
РАДИМО грађевински
радови. Кровови, зидање, малтерисање.
Димче, 064/272-4029. (265470)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила,
вентили, славине,
одугшење канализације одмах. 061/193-4642. (265489)

КОНОБАР или конобарица, потребни кафићу. 064/126-83-53.
(265519)

МАСАЖЕ радим професионално. Заказивање на 064/000-5539. (265580)
ЧИСТИМО таване, подруме, шут, радимо
све послове. 061/32177-93. (265614)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије,
гипс радови, чисто,
повољно, педантно.
063/304-476. (265617)
ИСКУСНА медицинска
сестра, неговала би и
помагала старију особу. Тел. 065/456-0283. (265618)
ДУБИНСКО прање намештаја и тепиха.
Превоз бесплатан.
064/129-63-79,
069/140-72-22, 302820. (265639)

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика.
065/334-23-38.
(265537)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена поломљеног црепа, висински радови.
065/535-24-56.
(265538)
КОСИМ траву тримером, баште, дворишта,
воћњаке, повољно. Зоран, 061/683-67-48,
064/438-12-46.
(265621)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање аутомобила, душека, фотеља,
бесплатан превоз.
061/612-14-51.
(265622)
ОЗБИЉНИ људи гледали би старије особе
за кућу или стан.
062/868-08-65.
(265590)
СПРЕМАМ станове,
педантно и пеглање.
065/206-44-64.
(265888)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (2635)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, послови,
гипс, ламинат, повољно, проверите.
061/141-38-02. (2656)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/252-569, 066/405336, 061/603-94-94.
(265574)

НАЈАМ виљушкара за
утовар и истовар робе. 064/648-24-50.
(264456)

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.
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(264261)
KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца и
ризле. Услуге виљушкара и великих виљушкара, носивости
до 10 тона. 013/366888, 063/218894.(264456)
KIZZA – рушење старих кућа и других
објеката, утовар и одвоз шута, ископ багерима подрума, темеља, канала, септичких
јама. 013/366-888,
063/218-894. (264456)
KIZZA – сечење бетона и асфалта, разбијање бетона, насипање
и сабијање терена
ваљцима и вибро плочама. 013/366-888,
063/218-894. (264456)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

KIZZA – орезивање и
сеча дрвећа из камиона са корпом за рад
на висини до 23 метра, прање прозора,
чишћење олука, замена црепа...013/366888, 063/218-894.
(264456)
KIZZA – најам маказастих електро платформи висине до 12
метара. 063/218-894.
(264456)
KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки и припрема терена
са постављањем.
013/366-888, 063/218894. (264456)
РУШЕЊЕ кућа, утовар
и одвоз свих врста шута, разбијање и сечење бетона, ископ багерима. 064/648-2450. (264456)
ПРЕВОЗ малим и великим камионом
(шљунак, песак, сејанац, ризла, шут).
064/648-24-50.
(264456)

СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакоИЗНАЈМЉИВАЊЕ ка- вање, фолија за замиона са корпом за
штиту намештаја. Серад на висини до 20
лите се без стреса!!!
метара. 064/648-24Борис, 013/352-536,
50. (264456)
063/253-028, 064/44466-74. bombonШЉУНАК, песак, сеја- cicb@gmail.com,
www.selidbe-bombonнац од 1 до 5 м³, одвоз шута са утоваром, cic.com (4779)
рушење. Аутопревозник Атанацков,
063/771-55-44.
(265019)
СЕЛИДБЕ комбијем И
КАМИОНОМ ВојводиПОПРАВКА беле тех- на, Србија, са или без
нике, монтажа, сервис радника. Најповољниклима уређаја. Овла- је, Иван. 063/107-78шћени сервис „Фриго 66. (4779)
Пеђа”, 064/771-24-16,
013/301-300. (259869) СЕЛИДБЕ, робе и
ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника,
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све рела- све релације по Србиције по Србији с ком- ји, откуп намештаја.
Иван, 063/107-78-66.
бијима, камионима,
екипа радника, кутије, (4779)
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 (4779)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника.
РОЈАЛ МГ: уград013/352-536, 063/253- ња/поправка; ролетне,
028, 064/444-66комарници, венеција74.(4779)
нери, све завесе, тенде, хармо-врата, ролоСЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комби- заштита. 063/816-20јима, камионима, про- 98, 013/351-498. (27)
фесионално, екипа
КОМПЈУТЕРИ: сервис,
радника, све релације поправка, чишћење,
по Србији, откуп наинсталирање нових
мештаја. 013/352компоненти, брзо, по536, 063/253-028,
вољно. 060/351-03-54.
064/444-66-74.(4779) (265476)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена врибли, вентила,
батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
ТВ и сателитске анте- 064/493-44-63,
не, монтажа, дигита063/811-74-89, Јовилизација ТВ-а, ИПТВ и чин. (265326)
антена плус. 064/866ПРЕВОЗ мањим кипе20-70. (265413)
ром, повољно, шљунак, песак, сејанац,
АГЕНЦИЈА „Дива”, Ж. ризлу, одвозим шут.
Зрењанина 14, купује 064/354-69-94.
једнособан и двособан (265276)
стан за познатог
купца. 345-534,
064/246-05-71.
(265482)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(265318)
СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата.
064/047-55-55.
(265341)
ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња и канализационих цеви машинским
путем. 062/640-741.
(265385)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0 - 24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26,
„Електроизградња”.
(265326)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560, 064/29045-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26,
„Електроизградња”.
(265326)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (265390)
ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, аутомобила. Наташа,
060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(265483)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинати,
гипс. 064/317-10-05.
МОЛЕРСКИ радови,
ламинат, остало.,
061/283-66-41,
064/390-00-87. (2655)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, поправљамо и
уграђујемо са овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(265551)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, поправљамо
квалитетно с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (265551)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера,
даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353-463,
063/877-38-21.

ПАНЧЕВАЦ

РАЗНО

ПОКЛАЊАМ лепо неговане мачиће. Искључиво љубитељима!
063/812-42-09.
(264893)
ТРАЖИМ ситуирану
старију особу за склапање уговора о доживотном издржавању,
хитно. Лекар интерниста и професионална
неговатељица.
064/988-99-10,
061/189-00-93
(265309)
УПОЗНАО бих
слободну жену
до 55 година за дружење, брак.
064/372-94-71.
265650)

Петак, 31. август 2018.

ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, издајем
нове комплетно опремљене апартмане, повољно.
Тел. 064/993-72-07,
064/507-20-84.
(265442)
СОКОБАЊА издајем
апартман у центру.
Цена по договору.
065/205-45-48,
Виолета.
(265573)

БАЊА КОВИЉАЧА,
издајем апартман у
центру, двособан, клима, тераса. 064/18654-22, 063/479-077.
(265645)
СОКОБАЊА, издајем
апартмане – дечји
паркић,, паркинг, кабловска, интернет. Акција. 064/810-76-77.
(и)

ОГЛАСИ

На основу одлуке Надзорног одбора донете на I редовној седници дана 02. 08. 2018 године, а све у складу са
Унапред припремљеним планом реорганизације који је
усвојен правноснажним Решењем Привредног суда у
Београду Рео.бр.28/15 од 20. 05. 2016 привредно друштво ТЕХНОХЕМИЈА АД БЕОГРАД, Вилине Воде 47

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ОГЛАШАВА

понедељком и
уторком од 8 до 18,

од 8 до 13 сати

Нашем драгом оцу, деди и прадеди

Последњи поздрав
тетка Марији

САВИ ЦЕЛИНУ
1927–2018.
С поштовањем и љубављу живећеш у нашим срцима и сећању.

(126/265655)

СКРОБАН

Последњи поздрав мајци и баки
Породица ЛЕПЕДАТ
(110/4779)

МИЉКИ ВУЈАНИЋ
1942–2018.

ТРАЈЧЕ
ПИСЛЕВИЋ

од сина ДУШАНА, снаје НАДЕ и унука
ЉУБИЦЕ, ЂОРЂА, ДУШИЦЕ, АНАБЕЛЕ,
ДУШАНА, АНДРЕЕ, снаје ДРАГАНЕ и зета
ДРАГАНА и праунука ЈОВАНЕ и ДРАГАНЕ
(107/

Последњи поздрав драгом оцу

Предмет продаје је непокретна имовина и то:
1.Пословни простор у Панчеву, у Улици Николе Тесле
бр. 5, укупне поврине 138m², (87 + 51 - подрум), саграђен на кат.парцели 4148/2, уписан у лист непокретности 16129 КО Панчево, чија је почетна и минимално прихватљива цена 70.000 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
Имовина се купује у виђеном стању и постојећем
правном статусу, а може се разгледати дана 12. 09.
2018. године од 12 до 13 сати.
2.Пословни простор у Белој Цркви, у Улици
Београдскa бр. 31, укупне површине 4.789m², саграђен на кат.парцели 2878/1, уписан у лист непокретности 5032 КО Бела Црква, чија је почетна и минимално
прихватљива цена 170,000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Имовина се купује у виђеном стању и постојећем правном
статусу, а може се разгледати дана 13. 09. 2018. године од 12 до 13 сати.
Право на учешће имају сва правна и физичка лица која уплате депозит у износу од 10% (Бела Црква) и 20%
(Панчево) почетне цене непокретности у динарској
противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате са позивом на редни број и то на текући рачун продавца број 150-38526-87 Direktna Banka ad Kragujevac
закључно са 18. 09. 2018 . године.
Јавно надметање одржаће се дана 20. 09. 2018 године
у 12 сати на следећој адреси: Вилине Воде 47, 11000
Београд. Регистрација учесника почиње у 10 сати, а
завршава се у 11.50, на истој адреси. Јавно надметање
за пословни простор у Панчеву почиње у 12 сати, a за
пословни простор у Белој Цркви у 13.30 .
Ако проглашени Купац не потпише записник, купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у
року од 8 дана од дана проглашења купца губи право
на повраћај депозита, а за Купца се проглашава други
најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста
права и обавезе као проглашени купац. У конкретном
случају, купопродајни уговор потписује се у року 3
радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца. Учесницима који
на јавном надметању нису стекли статус купца или
другог најбољег понуђача, депозит се враћа у року од
3 радна дана од дана јавног надметања.
Особа за контакт – Aбрамовић Ивана –контакт телефон 066/822-00-06.

МАРИЈА

ЦИЦА и ДРАГАН с породицама

Заувек је отишао наш
добри, драги теча. Велики и племенит човек.
Нека му је вечна слава.
Његови ДИМКОВИЋИ
и МАТЕЈА(111/265553)

23. августа преминуо је наш драги супруг и отац

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,

ТРАЈЧЕТУ ПИСЛЕВИЋУ
1938–2018.
Оставио си трагове који се не бришу, сећања која не бледе, доброту која се памти. Био си посебан и јединствен заувек.
Хвала ти за све што си нам пружио и чинио да
будемо срећни.
Ћерка СНЕЖА, зет БОРИВОЈЕ, унук МИЛАН и
унука МИЛАНА с породицом(113/265559)

25. августа 2018. заувек нас је напустио брат
и стриц

Основна школа „ Мирослав Антић Мика” Панчево

ОГЛАШАВА
ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
1. За припремање и дистрибуцију ђачке ужине, у
школској 2018/2019. години.
Оглас је отворен осам (8) дана, од дана објављивања
истог у недељнику „Панчевац”.

продају непокретне имовине путем јавног надметања

средом од 8 до 15,
а четвртком и петком

ПАНЧЕВАЦ
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средом од 8 до 15,
а четвртком и петком

ТРАЈЧЕ ПИСЛЕВИЋ
1938–2018.

од 8 до 13 сати

Уз понуду доставити:
– детаљан приказ производа са ценовником,
– извод из надлежног регистра,
– сертификат „HACCP” система,
– референтну листу образовних установа са којима је
понуђач сарађивао,
– име лица овлашћеног за контакт.
Понуде са потребном документацијом доставити на
адресу: Основна школа „Мирослав Антић Мика” Панчево, Ул. Душана Петровића Шанета бр. 11.

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

25. августа 2018 године, на вечни починак
је отишла наша бака

ДРАГИЦА МАТИЈАШЕВИЋ
Неизмерно ћеш нам недостајати, твоја храброст,
стрпљење и љубав. Буди међ анђелима и чувај нас.
Волећемо те заувек.
Твоји: МИХАЈЛО, ДАДА, ТАЈАНА, ФИЛИП
и МИЉА
(101/4779)

24. августа 2018. године преминула је наша
стрина и бака, у 88. години

МАРИЈА СКРОБАН
рођ. Сфера, 1931–2018.
Сахрана је обављена 27. августа на Католичком
гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: синовица ДУШАНКА, зет ЛАЗАР,
унуци МИЉАН и МИЛИЈАНА, снаја МАРИНА и
остала родбина(119/265591)

Отишао си на пут без повратка, али из срца
твојих најмилијих ниси и нећеш.

25. августа 2018. напустила нас је наша
С љубављу и поштовањем супруга СОЛУНКА, син
СВЕТИСЛАВ и унука САНДРА с породицом
(114/265559)

Последњи поздрав

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав

ПЕТАР ГРУБЕТИЋ
1952–2018.

БРАНКИ
СТОЈКОВИЋ

(75/265503)

БРАНКИ
СТОЈКОВИЋ
од комшија ПЕРЕ
и СЛАВИЦЕ СТАНКОВ

Последњи поздрав од њених најмилијих.
(46/265393)

Сахрана је обављена 29. августа 2018, у 13 сати,
у Старчеву.
Ожалошћени: брат СЛАВКО, снаја ЉИЉА,
братанац ЂОРЂЕ и братаница ЉИЉА

БРАНКА СТОЈКОВИЋ
1950–2018.

од породице
МАТАРУГА
(74/265502)

Породице СТОЈКОВИЋ, СИМОВИЋ и КОВАЧЕВИЋ
(73/265502)
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Петак, 31. август 2018.

25. августа, 2018, у 54. години заувек
нас је напустио наш драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав

Изненада нас је напустио наш колега

ПОПУСТ

шика ШЕГИЈУ

БРАНИСЛАВ ЈАНКОВИЋ
Био си диван сестрић и брат, а надасве племенит
човек великог срца.
Ма где био нека те небески анђели чувају, јер си својом добротом то заслужио. Заувек у нашим срцима.
Тетка ЈЕЈА, брат ЗОРАН и сестра ЗОРИЦА
с породицом
(98/2655329)

од његове МИЦЕ
(94/265532)

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

Наш вољени

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ТИХОМИР КНЕЖЕВИЋ
Поштован међу нама и као адвокат и као тужилац
у Вршцу, али и као изузетан човек и господин.
Породици најдубље саучешће.
Основна организација адвоката у Панчеву
(48/ф)

понедељком и

Последњи поздрав пријатељу

СТЕВАН
ОБРАДИНОВ
1939–2018.

ШЕГИЈУ
од пријатеља НИКИЦЕ и ДУШИЦЕ с породицом
(97/265532)

Супруга БРАНКА, син
ДРАГАН, снаја АНКИЦА, унук АЛЕКСАНДАР
и МИЛИЦА

СТЕВАН
ОБРАДИНОВ
1939–2018.

уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком

Последњи поздрав једином брату.
Заувек у мом срцу.
Сестра ЈУЛКИЦА
и САЊА с породицом

(88/2655259)

Опраштамо се од великог човека, пријатеља
и сарадника

и петком
од 8 до 13 сати

(89/255528)

ШЕГИЈА
Последњи поздрав
вољеном

Последњи поздрав куму

Чуваћемо успомену на тебе.
ЖУЊА с породицом
(87/2653269)

ШЕГИЈУ
ШЕГИЈУ

од ГОРАНА, ЗАГЕ,
СТЕФАНА и АЛЕКСЕ

од ГОЛУБА, ЉИЉЕ,
НЕШЕ и ЈОВАНЕ
с породицом

(96/265532)

Последњи поздрав куму

БРАНИСЛАВ ЈАНКОВИЋ ШЕГИ
1965–2018.
Најмилији наш... већ недостајеш, заувек си у нашим срцима.
Они који те највише воле: супруга ДРАГАНА, син НЕМАЊА,
ћерка ТИЈАНА и зет ГОРАН

(93/(265532)

БРАНИСЛАВ ЈАНКОВИЋ

(90/265532)

Последњи поздрав
пријатељу

Вечно у нашим срцима.

Поштованом
Сестра БИЉА и браћа ИВИЦА и ЈОВИЦА
(81/265512)

Последњи поздрав

ШЕГИЈУ

ШЕГИЈУ

од ГОРАНА, ЗАГЕ,

од СЛАЂЕ и ИВИЦЕ

АЛЕКСЕ и МИЛОША

са породицом ЖАЛАЦ

(91/265532)

БРАНИСЛАВУ ЈАНКОВИЋУ

(92/2655329

ШЕГИЈУ
Прерано је стало твоје велико срце. Хвала
Синдикат сменских и производних радника „Азотаре” Панчево

ти вечно за све, мој драги зете

(79/265507)

од колега из „Карбамида”
(100/265536)

Последњи поздрав

Преминулом драгом колеги

ШЕГИ
ДРАГАНУ ВЕЛАШЕВИЋУ
рођ. 1960.
Твој шурак СРЕТЕН с породицом

ШЕГИЈУ

Остаће заувек у нашем сећању.
(58/265439)

Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” А.Д. ПАНЧЕВО

од сестре НАДЕ и зета ДУЛЕТА с породицом
(59/Ф)

(95/265532)

Петак, 31. август 2018.

Последњи поздрав оцу

Последњи поздрав оцу

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав оцу
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Увек ћемо те се сећати

Наша драга

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и

ГРАДИМИРУ
ЖИВКОВИЋУ
1941–2018.

ГОЈКУ

од ћерке РАДЕ

од ћерке СЛОБОДАНКЕ
с породицом

с породицом
(78/265504)

ГРАДИМИРУ
ЖИВКОВИЋУ
1941–2018.

С великом тугом се опраштамо

Прерано нас је напустила и оставила у великој жалости, да се сећамо њене доброте и ведрог лика.

задржавајући у срцима златно време нашег
дружења.
ЈАДРАНКА, НЕНАД
и ПРЕДРАГ ПУШОЊИЋ
(108/265545)

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав

ДУШАН

средом од 8 до 15,

РАИЧКОВИЋ

а четвртком
од 8 до 13 сати

Породица МИЛЕВСКИ

(49/265411)

(76/265504)

Наша драга

(85/265525)

Тужни смо.
Прерано нас је напустила наша драга

од наше вољене

МИЛАНЕ БАРАЛИЋ ЛАНЕ

уторком од 8 до 18,

и петком
ГАЋЕША ДРАШКО, ВИШЊА, СЛОБОДАН
и ДЕЈАН с породицама и САША СРКУЉ

од сина РАДОША
с породицом

(77/265504)

МИЛАНА БАРАЛИЋ ЛАНА
рођ. Гаћеша

ДУШАН
РАИЧКОВИЋ

МИЛАНА ЛАНА БАРАЛИЋ
рођ. Гаћеша
преминула је 24. августа, у Лондону,
у 58. години.
Ожалошћени: супруг ВЛАДИМИР, ћерке
СОЊА и АЛЕКСАНДРА, мајка ВЕРА, отац
МИЛАН, брат ЗОРАН с породицом и остала
родбина.

Увек ћеш бити са нама
и у нашим срцима

МИЛАНА ЛАНА БАРАЛИЋ
рођ. Гаћеша
Супруга и ћерке
с породицама

Отац МИЛАН и МИРА

Сахрана ће се обавити на Православном
гробљу у Панчеву
(69/265490)

ПАНЧЕВАЦ

(71/265493)

Последњи поздрав

(86/265525)

Последњи поздрав пријатељу, другу и земљаку

телефон:
013/301-150

23. августа 2018, у 81. години, изненада је преминуо наш

телефон:
013/301-150

СЛОБОДАНУ
МИКИЋУ

СЛОБИ

Последњи поздрав

Хвала ти на дружењу

СЛОБОДАН МИКИЋ
1938–2018.

СЛОБОДАНУ
МИКИЋУ

и пријатељству.

од породице
НЕЂО и БОКИ

СУХОВСКИ

Заувек ће те памтити и
радо те се сећати
сестра СЛОБОДАНКА,
твој НЕША, снајкица и
твоје лепотице

СЛОБОДАНУ
МИКИЋУ

Сахрана је обављена 24. августа 2018, у 16 сати, на гробљу Котеж у
Панчеву.

(106/265543)

(105/265543

Последњи поздрав
од НОРЕ, ИВАНЕ и
АНДРИЈАНЕ с
породицом

(62/265461)

(63/265467)

Последњи поздрав

Ожалошћени: ћерка СВЕТЛАНА, унука МИЛАНА, сестре МИЛКА и
СЛОБОДАНКА, браћа БОЖУР и БАНЕ с породицама, као и остала
многобројна родбина и пријатељи
(35/265369)

Мом драгом

СЛОБОДАНУ МИКИЋУ
Кума НАДА ПАВИЋ с породицом

(116/265571)

Последњи поздрав драгом другу и пријатељу

ДЕКИЈУ
МИКИЋУ
Знао си да на себи својствен начин, пробудиш оно најбоље, што
носимо у нама, а да често тога нисмо ни свесни.

Породица МИЛАНОВИЋ

од РАТКА, ЗОРИЦЕ, СНЕЖАНЕ, МАЈЕ,
САШКЕ и ЛИЛИ

Воли те твоја мезимица МИЛАНА
(60/265458)

СЛОБОДАНУ МИКИЋУ

(36/265396)

(123/265630)
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Последњи поздрав драгом стрицу

ТОМИСЛАВ ТОМИЋ
1947–2018.

ИШТВАН ГАЛО

Последњи поздрав драгом стрицу

ТОМИСЛАВУ ТОМИЋУ

ТОМИСЛАВУ ТОМИЋУ

преминуо 25. августа.

од СРЂАНА с породицом

од ДЕЈАНА и ТАЊЕ

Заувек ћеш бити
у нашим срцима.

ПАНЧЕВАЦ

Супруга РОЗАЛИЈА, син
ЛАСЛО, снаја ЉИЉАНА
и унук РОБЕРТ

Ожалошћени: брат РАТОМИР, снаја СНЕЖАНА,
синовци СРЂАН и ДЕЈАН с породицама

(18/265320)

(118/265582)

23. августа 2018. отишла је у вечност наша

телефон:
013/301-150

25. августа 2018. преминуо је, у 74. години,
наш драги брат, девер и стриц

СТЕВАН
МИХАЈЛОВ
15. VIII 1931 –
23. VIII 2018.

ДУШАН ТЕРЗИЋ

ДУШАН ТЕРЗИЋ

Сахрањен је 28. августа 2018, на Православном
гробљу.

Последњи поздрав од породице РАДМИЛОВИЋ
Нема речи утехе. Остаје у нашим срцима заувек.
Ожалошћени: брат ЖАРКО, снаја ДАНА, братаница МАРИЈА и братанац МИЛАН с породицама

Почивај у миру.
Нека ти је лака земља
(41/265383)

(29/265355)

(125/265653)

(82/265515)

Наш вољени Тома преминуо је 25. августа 2018.
Сахрањен у Житорађи.

У 88. години нас је напустио наш вољени тата, таст, деда и прадеда.
Био си и остао наш понос.
Ћерке ВЕСНА
и СНЕЖАНА
с породицама

ЈОСИП ЛУКИЋ
1947–2018.

Твој племенити лик и
твоју доброту увек ће
памтити твој кум
НИКОЛА с породицом

НАДА ВЕРАС
1939–2018.

(8/265299)

Ожалошћени:
Последњи поздрав
драгом зету и течи

сестричине БРАНКА
и ЉИЉАНА
с породицама

(124/265646)

(6/265296)

Последњи поздрав деди

ДУШАНУ
ТЕРЗИЋУ
од сваје са синовима.

ДУШАНУ ТЕРЗИЋУ

Сваја РУЖИЦА, САШКО и СИНИША с породицом.

од унука ВИКТОРА

ДУШАН ТЕРЗИЋ

Нека те анђели чувају, и
почивају Божјем миру.

Волим те деда.
Увек ћеш бити у мом срцу.
(42/265383)

С тугом и болом у срцу обавештавамо родбину и пријатеље да
је наш драги Душан преминуо 25. августа 2018, у 74. години.
Почивај у миру. Нека те анђели чувају.

Последњи поздрав
свом другу и искреном
пријатељу

Последњи поздрав

ЗОРКА ДЕВЕТАК
1938–2018.
Наша вољена преминула
је 21. августа.
Ожалошћени: синови
САША и ЂУРА
с породицама

(14/265312)

(5/265284)

Прерано си отишла

Ожалошћени: супруга БРАНКА, ћерка СНЕЖАНА,
зет МОМЧИЛО и унук ВИКТОР

ДУШАН ТЕРЗИЋ

(40/265383)

ДУЛЕТУ
ТЕРЗИЋУ

заборављају.

У суботу, 1. септембра 2018. године, у 11 сати, на гробљу Котеж,
даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

БОРА СТОЈКОВИЋ
с породицом

Време пролази, а туга је вечна.
РАДЕ и ЉИЉА ВАЦИЋ
(43/265384)

(47/265395)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Породица АЛАВАНИЋ

(1/264308)

ПОМЕН

РАДОЈИЦА
СТОЈАДИНОВ

ПАВЛУ КАТНИЋУ
Велика је туга у нашим срцима јер нам пуно недостајеш.

Ми који те волимо
никада те нећемо
заборавити.

Чувамо успомену на твоју доброту и љубав.
Твоји неутешни најмилији: супруга РУЖА, син ЗОРАН,
снаја САНДРА и унучад НАТАЛИЈА и ЛУКА

ТЕРЕЗА АЛАВАНИЋ
1960–2018.

Пријатељи се не

(24/265343)

Твоја ВЕРА с децом
(7/265299)

ДУШАН СОЛЕША ДУЛЕ
4. IX 2012 – 4. IX 2018.
Породице ЈОЖИЋ и СОЛЕША
(23/265340)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ДРАГАН
ТРЕНГОСКИ
1970–2018.

ДРАГАН
ТРЕНГОСКИ
1970–2018.

ДРАГАН
ТРЕНГОСКИ
ДРАГАН
ТРЕНГОСКИ
1970–2018.

Последњи поздрав
супругу и оцу.

Последњи поздрав
Драгану од мајке

Последњи поздрав
брату Драгану од
ШОЛЕТА с породицом

Супруга МИРА, син

Последњи поздрав

ЗОРИЦЕ, сестре

АЛЕКСАНДАР, ћерка

брату од ЗЛАТКА

СУЗАНЕ и сестричине

ДРАГИЦА, снаја САЊА

с породицом

АЛЕКСАНДРЕ и
НАТАШЕ с породицом

и зет НИКОЛА
(52/205416)

(53/265417)

СЕЋАЊЕ

1970–2018.

ПАНЧЕВАЦ

(51/265416)

(54/265417)

Сећање на вољене родитеље

ЈОНОСКИ

телефон:

ИГОР
НИКОЛОВСКИ
ЛАКИ
из Јабуке
1973–2018.
Твојим прераним
одласком, откинут
је део наших срца.
Бескрајно смо
те волеле.
Недостајеш пуно.
Твоје тетке с породицама

013/301-150

(13/265308)

ИГОР НИКОЛОВСКИ ЛАКИ
из Јабуке
1973–2018.
Дани све тужнији, истина да више нећеш
доћи раздире душу. Прошло је пола године, а ми ти се још надамо...
1. септембра даваћемо шестомесечни помен.

Шестомесечни помен

МАРО,
МИРОСЛАВ
РАЦКОВ
2006–2018.

Твоји неутешни: мајка НАДА

РАТКА
шест месеци

Време пролази,
бол и туга не.

(37/265374)

(20/265324)

бахатост,

ност и непоштовање са-

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

зача мотора узели су
твој млади живот, а твој

Време односи године а
сећање остаје.
Супруга ЗОРА, син
ПЕРИЦА и ћерка
ДРАГАНА с породицом
(19/265321)

2. септембра 2018. навршавају се

ИГОР
НИКОЛОВСКИ

У уторак, 4. септембра 2018. године, у 11 сати,
на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој ћерки и сестри

две године откад није с нама

Тетка НАДА, теча АЦА,
сестре ЈАСМИНА и
ИВАНА с породицом

анђеоски дух узнели су

(27/265351)

у Царство небеско!
Много нам недостајеш.
Заувек ћеш бити
у нашим срцима

Стриц БОБАН
с породицом

ДУШАНКА ДУБИЋ

(10/265302)

МАРИЈИ ЗДРАВКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

БРАНКО
ВУЈОШКОВИЋ
1997–2018.

(12/2653089)

Увек ћемо те се сећати.
С тугом у срцу. Недостајеш нам.

неодговор-

обраћајних прописа во-

и брат ИСИДОР

ЉУБЕ
три године

Колико туге у једној речи.... Много недостајете.
Воле вас ваша деца МИКИЦА и ВЛАДО

Твоји најмилији

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Време не брише тугу, нити сузе.

28. VIII 1994 – 27. VII 2018.

ЈОВАН
МИЈУШКО
1932–2018.
Сећање на тебе је део
нашег живота, а љубав и
бол су вечни.
Твоји најмилији
(3/265277)

У наше животе унела си светлост, чедну и
нежну – каква си и ти била.
Дотакла си наша срца и загрлила вечност,
заувек ћеш нам недостајати наша Маро
мила! Не постоји реч која тугу брише,
Знај да те на свету нико као ми неће
волети више!
Заувек твоји: тата, мама и сека

1. септембра, у 11 сати,
обележићемо шестомесечни помен супругу,
тати и дивном деди

Твоји најмилији
(2/264797)

МИЛЕНА
ВИРИЈЕВИЋ
Твоји: ПАВКОВИЋИ и
ДОБРАШИНОВИЋИ

(9/265302)

ПОМЕН
1. септембра навршавају
се две године откако
није с нама

Прошле су две године откако није с нама наша

(21/265325)

Поштованом

МИЛЕНА ВИРИЈЕВИЋ
дипл. инж. пољопривреде – агроекономист
30. VIII 2016 – 30. VIII 2018.

ДУШАНУ

СЛАВКА МИЛОВАНОВИЋ
1935–2017.
Прошла је година откако није међу нама, али је
чувамо у нашим срцима и мислима.
Ћерке БРАНКА, РАНКА, ОЛГА и син ЉУБИВОЈЕ
(64/265478)

ДАНЕТУ
БОСНИЋУ

Недостајеш нама.
Породица
(120/265599)

ПЕТАР БОГДАН
МОДОЊ
Увек ћемо се радо
сећати твоје доброте,
поштења и
племенитости.
Твоји пријатељи,
родбина и супруга
МИНЕРВА којој много
недостајеш.
(61/265458)

Време пролази, сећања трају, забораву нема места.
Породица
(11/265307)

БОЖИЋУ
30. VIII 2008 –30. VIII 2018.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

МИЛОШ, МИЛИЦА
и МИЛЕНА
(66/265481)

ДУШАН БОЖИЋ
2008–2018.
Време пролази, а све више нам недостајеш.
Воле те твоји кумови ОЖЕГОВИЋИ

(34/265360)
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У суботу, 1. септембра 2018. навршава се
четрдесет дана откада није с нама наша

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

БОЈА
ДУМИТРАШКОВИЋ
1. септембра 2018. ће би-

Нису више са нама наши најмилији родитељи,
бака и дека

ти четрдесет дана како си
нас напустила.

ДРАГОЈЛОВИЋ

Време пролази, али сећање на тебе никад.

Тога дана, у 10 сати, биће одржан парастос на гробљу Котеж.

Помен ће бити одржан на

СМИЉА
ВИДАНОВИЋ
2016–2018.

МИЛКА
НИКОЛИЋ
2008–2018.

СТОЈНА МУНИЋ

Новом гробљу.

Време пролази, а љубав и сећања остају.
Ћерка НАДА и син МИЛАН с породицама

Твоји најмилији

(38/265379)

(28/265354)

ДУШАНКА
1928–2005.

Прошло је десет година
али сећања на твој лик
и доброту не бледе.

ВИТКО
1922–2017.

Чуваћемо успомену на њих док смо живи.
Породица РАНЧЕВ, ДРАГОЈЛОВИЋ и DOERKS

МИЛОРАД

У понедељак, 3. септембра,
навршавају се две
тужне године откако
није с нама наша Зорка.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 1. септембра 2018, у 11 сати, на брестовачком гробљу давати годишњи помен нашем
супругу, оцу, тасту и деди

година откако није
с нама наш драги

СТЕВА и ВИДА

(121/2656079)

(25/265344)

Прошло је тринаест

(50/265415)

Прошло је пола године откако ниси с нама,
али си у нашим срцима

ДУШАН ЧУБРИЋ
Владимировац

проф. СТАНКО
ГВОЗДЕНАЦ

Прошло је четири
године, ми и даље
мислимо на тебе
и често те помињемо.

БРАНКО РАДИВОЈЕВИЋ

БРАНКУ ТРАЈКОВИЋУ
1959–2017.
Година је већ прошла, али у срцима нашим
остаје туга и бол.

Твоји: сестра

Успомену на њега ћемо обележити 1. септембра,
у 11 сати, на Новом гробљу.

СЕЋАЊЕ

(83/265516)

Обавештавамо кориснике

МИЛАН с породицом
и сестричина НАТАША

Супруга БРАНКА и син СИНИША
С љубављу твоји најмилији

ДУШАНКА, сестрић

с породицом
(22/265325)

Двадесетпетогодишњи помен

Прошло је једанаест
година, ми и даље
мислимо на тебе
и често те помињемо.
Твоји: супруга ДУШАНКА,
син МИОДРАГ, снаја
ТАЊА, унук ЛУКА,
унука ЛЕНКА, ћерка
НАТАША, зет ДЕЈАН,
унука ЈЕЛЕНА и унук
НЕМАЊА
(16/265314)

(15/265312)

НУРУДИН
АЈДИНОВИЋ

С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.

Твоја породица
(122/265618)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

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

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША
МИЛЕНТИЈЕВИЋ
2004–2018.

Брат РАДИША и снаја
ЉУБИЦА
(30/265357)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН СТОЈАКОВИЋ
1960–2017.

СЛАВКУ СТОЈАКОВИЋУ
навршава се 23. октобра 2018.

Успомена на тебе никада не бледи.

5. септембар је сине био кобан за тебе. Били смо
сами у соби, држала те за руке и гледала како ти
звер узима живот. Била сам нема од бола. Сада,
5. септембра обележавамо годишњицу растанка.

Никада те не можемо заборавити.

СЛАВИША
МИЛЕНТИЈЕВИЋ
2004–2018.

Твоји: супруга МАРА и син ДУШАН с породицом
(45/265388)

Време пролази, а сећања не бледе.

ЗОРАН ВУЈАНИЋ
ВУЈКЕ
2001–2018.

Мајка МАРА и брат ДУШАН с породицом

(44/265388)

Сећање на наше драге

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Стриц СЛОБОДАН
мајка АНЂЕЛКА

и

(67/265490)

Четири тужне године без нашег

РАДОНИЋ

Твоји: КАЋА, МИРА и
ЉУБА
(31/265358)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША
МИЛЕНТИЈЕВИЋ
3. IX 2004 – 3. IX 2018.

Много је лепих успомена
и сећања да те вечно
памтимо, с поносом причамо и да те никад не заборавимо!
Волимо те.

МИЛАНА МИРКОВИЋА
СЛАВИША
МИЛЕНТИЈЕВИЋ
2004–2018.

ЗОРАН

ИВАН

1. IX 2013 – 1. IX 2018.

20. II 2018 – 20. VIII 2018.

пет година

шест месеци

Пуно нам недостајеш.
Твоји: ЉИЉАНА, САНДРА,
МАРКО и МИЛОШ
(33/265358)

Твоји: БРАНА и чика
МИЛЕ
(32/265358)

Волим те много тата.

ЦАЛЕ, ФИЛИП, МИЛИЦА, КАТАРИНА
С љубављу породица

и ВЛАДИМИР
(55/2654249

(26/265350)

Петак, 31. август 2018.

Мом прелепом сину

МАРКУ
РАДОСАВЦУ
30. VIII 1999 –
30. VIII 2018.
Љубав и сећање су исти.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Једна година од смрти драгог и вољеног

У суботу, 1. септембра 2018. године,
даваћемо годишњи помен нашој драгој
мајци, баки и прабаки

ЖИВЕ МИЛУТИНОВА
из Старчева
28. VIII 2017 – 28. VIII 2018.
Година прође, али у срцу остаје вечна туга и бол.
У нашим срцима и мислима увек си био и заувек
ћеш остати.
Твоја сестра БОЖАНА с породицом
(70/265496)

ПЕТРИ ПОПАДИЋ
рођ. Новковић
1929–2018.

6. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу
у Панчеву даваћемо четрдестодневни
помен нашем

Тужна година откада ниси с нама а тако
много нам недостајеш.

Само пролазе године туге и празнине, најдражи
и једини мој сине.
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Прошла је тужна година од трагичине смрти

Твоји: НАДА, НЕЂЕЉКО и ПЕТАР
са својим породицама

Мама

(68/265494)

(17&265317)

СЕЋАЊЕ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
МИЛОША ЈОВАНОВА

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

2017–2018.
Никад непрежаљен, у срцу вољен.
Брат МАРКО, тетка ВЕРИЦА
и сестра МИРА с породицама

МИЛОШ
ЈОВАНОВ

(4/264980)

У недељу, 2. септембра 2018. године,
у 10 сати, на Новом гробљу, даваћемо
годишњи помен нашем драгом

С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
Породица
КАРАНФИЛОВСКИ
(72/265497)

ВЕЉКУ БРАШОВАНУ
1958–2017.
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи. Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

МИЉКА
АДАМОВ
14. III 1952
– 8. III 2018.
Лажу... Време не лечи ништа... Само нас учи како
морамо живети без оних
које волимо...
Заувек у нашим сећањима.
Твоји: брат МИРКО, снаја
ДИВНА, НЕЛА, ЈОЦА
и БОЈАНА

МИЛОШУ ЈОВАНОВУ
1994–2017.
Твој лик не бледи, твој глас је још увек у
нашим ушима. Само не можемо да те загрлимо и кажемо ти колико те волимо.
Заувек у срцима твојих тетака ЉУБИЦЕ,
РУЖЕ и ДАНЕ с породицама
(80/265311)

Твоји најмилији: супруга НАДА, ћерка
БРАНКА и син НЕНАД с породицама
(65/265480)

Шест месеци туге и
бола за нашом сестром,
тетком и баком

14. III 1952 – 8. III 2018.
Време пролази, али туга не...
Неутешни: сестра БОРКА,
сестрић АЛЕКСАНДАР и
сестричина БИЉАНА с
породицама
(104/265542)

МИЉКИ АДАМОВ
14. III 1952 – 8. III 2018.
Сунце моје, како време пролази туга је све већа.
Недостајеш ми, недостајеш твојим највољенијима.
Супруг БРАНКО, синови МИРОСЛАВ и ДАЛИБОР,
снаје МИЊА и ЉУБА, унучад ТАДИЈА, МАТИЈА,
СТРАХИЊА и МИЉАНА
(102/265542)

(56/265429)

МАРКО
ЈОВАНОВИЋ
МАРКА
Угаси се звезда сјајна,
не трепери она више,
срце моје болно пати
јер сестрића немам
више.
Остале су успомене што
ми срцу снагу дају,
сећају се твога лика, ал
бол у души не престаје.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Тетка ОЉА с породицом
(112/265556)

СЕЋАЊЕ
Тетка БЕБА, теча
ДЕЈАН и браћа
МИЛОШ и ГОРАН

ДРАГАН БРКИЋ

телефон:

4. IX 1997 – 4. IX 2018.

013/301-150

ДРАГУТИН ЈЕЛИЋ
Ми те са поносом чувамо
од заборава.
МАРА, ДРАГАНА
и ЕМИЛИЈА
(39/265380)

Успомену чувају ћерке
СВЕТЛАНА и БРАНКИЦА,
унук УРОШ и зет ГОЈКО
(84/(265520)

5. септембра 2018. године навршава се дванаест
година откад није с нама наш драги тата и деда

БОСИЉКА АМИЏИЋ
30. VIII 2016 – 30. VIII 2018.

СЕНАД
БОГУЋАНИН

Неутешни: мајка ДРАГАНА, отац
ЈОВИЦА, сестра НИНА и бака МАРИЈА

ПАНЧЕВАЦ
МИЉКОМ
АДАМОВ

7. септембра 2018. навршава се година откада
ниси с нама

Дуго ћу плакати над твојом сликом, дуго
ћу чезнути за твојим ликом, тихо те звати
у тамној ноћи иако знам да нећеш доћи.

(57/265429)

У недељу, 2. септембра 2018. године, у 11 сати,
на Православном гробљу у Старчеву,
даваћемо шестомесечни помен вољеној

(103/265542)

8. XII 1996 – 29. VII 2018.

Четрдесет дана без
тетиног сунца

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 1. септембра 2018. године, у 11 сати, на
Старом православном гробљу дати једногодишњи помен нашем никад непрежаљеном

Шест месеци је прошло
откада нас је напустила
наша

МАРКУ ЈОВАНОВИЋУ
МАРЕТУ

Заувек у нашим срцима

Вечна је туга и бол Сенаде мој, али ти ћеш
вечно бити у срцу мом и
никада те нећемо заборавити.

ВЕЛИМИР МИШИЋ ВЕЉА
Недостајеш нам!

Пролазе дани, месеци, године, ти си увек
ту са нама, у нашим срцима.

Његови најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка БОЈКА
и унуци ДУШАН, МИЛАН и МИЛУТИН

Твоји најмилији

ЂУРА МОРАР
Твоја мајка СЛАВИЦА
и тата ИСМЕТ
(99/2655339

1953–2010.
Твоји најмилији

(117/265588)

(109/265549)

(115/265561)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

27. јула: Сашу – Златуша и Марек Козак; 9. августа: Николију – Миљана Штрбац и
Душко Медић, Теодору – Марија Ђукић и Дејан Стаменковић; 10. августа: Исидору –
Наташа и Иван Деспотовић, Теодору – Марија Ђукић и Дејан Стаменковић, Ангелину –
Вида Сабовљев, Николину – Зорица и Јован Павловић, Анђелу – Снежана Иђушки; 12.
августа: Милу – Весна Вулета и Зоран Тегелтија; 14. августа: Селену – Моника и
Александар Стојановски, Хелену – Николина и Владимир Чубрило, Ђорђу – Соња
Радовановић и Ђорђе Филиповић; 15. августа: Машу – Наташа Станојевић и Дарко
Момчиловић; 16. августа: Ирину – Ивана и Зоран Филипов; 17. августа: Софију –
Мирјана и Жарко Небригић; 19. августа: Тамару – Маријана Чика и Драго Божић.

Добили сина
24. јула: Леона – Ђурђина Петров и Александар Лакић; 28. јула: Филипа – Радмила
Филиповић и Душко Николић; 1. августа: Леона – Тијана Бањаш и Душан Кира; 8.
августа: Вука – Дијана и Дејан Келић; 9. августа: Матеју – Ивана и Бојан Стојановић,
Николу – Марија и Златко Младеновић, Мајкла – Тијана Барбу и Јован Бањаш; 10. августа: Јана – Александра и Јан Хусарик; 12. августа: Лазара – Дијана Митревски и
Данијел Младенов; 13. августа: Владимира – Миљана Новаковић и Зоран Недељковић;
15. августа: Михајла – Беба Новаков; 17. августа: Зорана – Маја и Милош Поткоњак;
18. августа: Војина – Јасмина Панић Трајковић и Мирољуб Трајковић, Матију – Тамара
и Далибор Зелић, Вукана – Марија Ковач и Марко Маглов; 19. августа: Алексу –
Кристина и Марко Маљковић; 21. августа: Душана – Наташа и Немања Јовић, Новака
– Бојана и Жељко Лазин.

ВЕНЧАНИ
18. августа: Тања Малешевић и Иван Њежић, Невена Стојковић и Милош Милановић;
19. августа: Тања Матић и Стојан Апостоловски; 23. августа: Анђела Милошевић и
Душан Павловић, Ивана Кракајлић и Борис Рошу, Миља Коларов и Немања Марин.

16. августа: Јожеф Кришан (1944), Трајка Зарић (1944), Стеван Лакатош (1958),
Слободан Бркљач (1963); 17. августа: Розалија Мате (1934), Кузман Вичевић (1933),
Драган Велашевић (1960), Миливој Станојев (1939), Сара Јовановић (1934), Милорад
Јелић (1944), Зорка Радовановић (1955), Живорад Топаловић (19459; 18. августа:
Стојан Стојановић (1938), Силвија Шифел (1939), Милица Максимовић (1939), Михајло
Марјановић (1927); 19. августа: Јелица Вујасиновић (1941), Мира Ђурић (1936); 20.
августа: Надежда Кремић (1932), Милован Илић (1951), Верица Миљојковић (1963),
Јосип Лукић (1947); 21. августа: Марија Дупор (1928), Зорка Деветак (1938), Ђока
Вукадиновић (1954), Стојка Јакимовска (1945), Љубица Куша (1938), Каранфилка
Милевски (1931); 22. августа: Вида Марјановић (1930), Роса Жунић (1929); 23. августа: Трајче Пислевић (1938), Миодраг Костић (1946); 24. августа: Ана Бокинац (1930).
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Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Цела недеља ће вам бити обележена успонима и падовима, а
крајем седмице љубавни занос
ће вас навести да уђете у везу која неће бити баш прикладна.

Када вам крене, онда вам заиста крене. Велики пословни
успех почетком седмице. Одредите приоритете и не расипајте
своју снагу на небитне ствари.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Новац коначно стиже, али се неће дуго задржати у вашим рукама. Ослушкујте приче и оговарања на послу, јер сте ви једна од
главних тема, и то оправдано.

Снага и самопоуздање полако
расту. Погледајте све из другачијег угла – решење је у вама. Новац можете зарадити ван посла
који вам је основно занимање.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Један позив од пријатеља или
рођака из иностранства промениће ваш живот. Ако планирате
да мењате посао, није време за
такве потезе. Више стрпљења.

Колико год комуникација била
добра, пољуљани односи имају
мале шансе да се среде. Новац је
тренутно једино у шта целим бићем верујете.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Можете очекивати мањи прилив
новца средином седмице. Суморна дешавања на послу пратиће
вас још извесно време. Отворени
разговор с партнером.

Љубав улази у ваш живот, а за
неке ће то бити љубав живота.
Послови се полако покрећу. Само је битно да победите ту своју
сумњичавост и предстоји вам
успех.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Промените неке навике и почните да радите на себи. Осећате се
као да сте везани. Треба неко да
вас добро продрма и пробуди из
те летаргије.

Слова од којих се састоји
име и презиме наше
истакнуте
позоришне,
филмске и телевизијске
глумице
(са
слике)
распоредите у средишњи
квадратић (срдашце), али
тако да с већ уписаним
словима добијете шест
познатих
речи,
три
водоравно и три усправно.

А

Ован

УМРЛИ

СРДАШЦЕ

И

К

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили ћерку

ЕНИГМАТСКИ
С

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање
341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-555, 065/866-25-37
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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Послови стагнирају, али прилив
новца је константан.Коначно сте
на правом путу да пронађете
узрок свог неспокоја. Покажите
партнеру да га волите.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Проблеми с једним млађим колегом само продубљују вашу
агресивност. Ове седмице ћете
делимично решити финансијске
проблеме, а стиже и помоћ од
пријатеља.

(19. 2 – 20. 3)
Некакав бес се накупио у вама.
Жеље и могућности су тренутно
у великом нескладу. Превише
сте се залетели и сада увиђате
сопствене грешке.

АНАГРАМИ
ЛЕГЕНДАРНИ
ПАНЧЕВАЧКИ
БОЕМ

ЊЕГОВО
ИМЕ

Одустајање

Грчко
слово

Уметност
(лат.)

Руска
балерина
(Taмара)

Четврти
вокал

Ономатопеја
магарећег
гласа

Симбол
калијума
Град у
Аустрији

ЊЕГОВ
НАДИМАК
Аграрни
(скр.)
Мотив

Службена
одећа
Алатка
жетеоца
Соли танинске киселине

Ауто-ознака
Руме

Симбол
кисеоника

Упитна
заменица

Ознака за
рендген
Притока
Западне
Мораве
Рођенданска
посластица

ЊЕГОВО
ПРЕЗИМЕ

Пролећни
месец

(1) ГЛОБАЛНЕ ПРОМЕНЕ (В = К)

СВE ВИДНО
ПOКВAРИСTE

(2) ГЛУМИЦА ИЗ
„КОМШИЈА”

Птица која
се не сели
Притока
Дунава

Пустиња у
Индији

Ознака за
тону

Престоница
Мадагаскара
Симбол бора

КО И ШТА
НАМ ВРАЋА ?

Предлог уз
локатив
Осовина
Место код
Вршца
Ознака
ампера

Орган чула
мириса
Ознака за
разред
Свирач на
китари

РЕШЕЊА – Срдашце: краба, тањир, умаци, драма, сањар,
убица. Анаграми: (1) нови светски поредак, (2) Наташа
Марковић. Скандинавка: Бора Коњ, к, одора, агр, ру, срп,
ра, Ист, сокак, станарица, ко, Милановић, т, р, Тананарива, о,
Ибар, Ватин, нос, торта, китарист.

Грчко
острво

Ногатост

Симбол
радијума
Фићфирићи
Сеоска
улица
Еруптивна
стена

Острво у
Јадранском
мору
ВЕЛИКИ
ЉУБИТЕЉ
КОЊА

СТРАСНИ
ФИЛМАЏИЈА
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СПРИНТ ТРИАТЛОНУ

ЈУЖНОБАНАТСКИ ДЕРБИ ПРИПАО „ЖЕЉИ”

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ТАМИША

„Дизелка” протутњала
кроз Сакуле
Следи меч
са Омладинцем
Око 600 гледалаца окупило се
у недељу, 26. августа, на стадиону у Сакулама, како би прису ство ва ло ју жно ба нат ском
фудбалском дербију између домаћег Борца и Железничара из
Панчева. Била је то утакмица
другог кола Српске лиге група
„Војводина” у коју су оба тима
ушла са жељом да тријумфују
– Сакуљани после премијерног
пораза у Новом Саду, а „дизелка” након победе над Дунавом
из Старих Бановаца у првом
колу шампионата. Меч је обиловао лепим потезима и головима, али и огромним притиском и тензијом на терену и
око њега. У таквој атмосфери
боље су се снашли гости, који
су заслужено освојили сва три
бода: Борац–Железничар 1:3
(0:0).
Шеф стручног штаба панчевачког тима је поверење за
овај сусрет поклонио следећем

Иако је прво полувреме протекло без голова, играло се отворено на обе стране, а било је и
прилика за поготке. Меч је решен у других 45 минута, када
је Железничар додао гас и пот-

своју игру, а као награда за такав приступ уследио је еврогол
Новака Шалипуровића, који је
са око 35 метара, у 87. минуту,
лобовао голмана Борца и тако
ставио тачку на овај сусрет, бар

ЕФИ КА СНИ СТАР ЧЕВ ЦИ И ИВА НОВ ЧА НИ
У другом колу Војвођанске лиге „Исток” фудбалери Младости из Омољице одиграли су меч
без голова у Житишту против Бегеја.
Тим који предводи тренер Бранко Ђокић је тако наставио низ освајања бодова, а у недељу у 16.30 на свом терену дочекује екипу Будућности.
Друго коло је прошлог викенда одиграно и у Првој јужнобанатској лиги. Када су екипе с
територије нашег града у питању, најбољи утисак су оставили фудбалери Борца из Старчева, који су у Селеушу победили Војводину са 4:1. Одлични су били и Ивановчани. Стрела је
на свом терену тријумфовала над Дунавом с 5:2. Југославија је у Гребенцу изгубила од Вултурула са 4:3, а качаревачко Јединство је поклекло у Падини, где је Долина тријумфовала с
3:1. Слога је у Банатском Новом Селу победила Спартак с 1:0.
У среду, 29. августа, одиграно је треће коло. Наредног викенда Стрела гостује у Влајковцу, Југославија у Селеушу, Јединство у Павлишу, а Борац у Избишту. Слога ће на свом
терену угостити Партизан из Гаја.
са ста ву: Или ја Ни ко лов ски,
Драган Ђорђевић, Борко Аничић, Војкан Сарајлин, Божидар Шобат, Алекса Павловић,
Лука Симоновић, Бојан Трипковић, Ђорђе Павловић, Марко Станојковић и Никола Радисављевић, а прилику су добили и Марко Агић, Лука Лукић и Новак Шалипуровић.

пуно надвисио свог домаћина.
Мрежу голмана Борца први је
начео Војкан Сарајлин у 75. минуту, а само 180 секунди касније и Ђорђе Павловић је дуплирао предност панчевачке
„дизелке”, па је победник овог
дуела тада могао и да се наслути. Железничар ни тада није
стао, већ је наставио да игра

када је победник у питању. У
последњим минутима утакмице домаћини су само ублажили пораз, и то поготком из сумњиво досуђеног једанаестерца.
Железничар је тако на најбољи начин започео нови шампионат у Српској лиги, па после два кола заузима треће место на табели с максималним

учинком од шест бодова, а у
наредном колу дочекује Омладинац из Нових Бановаца, који је такође остварио две победе у прва два кола и тренутно
се налази на другом месту због
боље гол-разлике.
– Задовољан сам и поносан
на момке. Издржали смо огроман притисак са свих страна и
заслужено победили. Очекивано, утакмица је била изузетно
тешка, али моји момци су играли на високом нивоу и нисмо
имали никаквих проблема да
остваримо тријумф. Не смемо
да подлегнемо еуфорији, да полетимо. Предстоји нам мегдан
са Омладинцем, који је, по мом
мишљењу, један од најбољих
тимова у лиги. Покушаћемо да
се добро припремимо и начинимо још једно изненађење.
Позивам и публику да дође у
што већем броју и подржи ове
младе момке – рекао је у телефонском разговору тренер Железничара Горан Мрђа.
Дакле, панчевачка „дизелка”
у недељу, 2. септембра, на СЦ-у
„Младост” дочекује Омладинац. Биће то један од занимљивијих дуела трећег кола, јер ће
снаге одмерити другопласирани и трећепласирани тим на
та бе ли. Утак ми ца по чи ње у
16.30.

ОДБОЈКАШИ БОРЦА ЗАПОЧЕЛИ ЧЕТРДЕСЕТЕ ПРИПРЕМЕ

УВЕРТИРА ЗА ЈУБИЛАРНУ СЕЗОНУ
У понедељак, 20. августа, одбојкаши Борца започели су припреме за нову сезону у Првој
лиги. Момци су их много претурили преко главе до сада, али
овог пута је другачије. Ово нису било какве припреме. Борац
из Старчева је четрдесети пут
узастопно упалио моторе, како
би се што боље припремио за
још једну трку за бодове.
Ове године Одбојкашки клуб
Борац прославља велики и редак јубилеј – 40 година постојања и успешног рада! Било је
и успона и падова, али једно је
сигурно – одбојкашки клуб из
Старчева је спортски колектив
за пример, јер се већ две деценије такмичи у савезном рангу
и без икакве дилеме спада међу дванаест најбољих клубова у
Србији. О великом јубилеју ће
бити још много речи, биће организована и свечана академија на којој ће и званично бити
обележено 40 поносних година
Одбојкашког клуба Борац.
Оно што је за навијаче овог
спортског колектива најважније, јесте податак да је комплетна
екипа из прошле сезоне остала

Страну припремио

Александар
Живковић

на окупу и то је свакако највећи добитак Борца пред почетак јубиларне сезоне. Момци
су орни за рад и с много елана
приступају обавезама.
– Радићемо по убрзаном темпу, јер ове године сезона почиње нешто раније, 29. септембра. Ипак имамо довољно времена да се добро припремимо
за искушења која нас очекују.
Драго ми је што су сви момци

ту, па ће нам бити много лакше, јер се сада сви добро познајемо. Наш нови члан постао је
Душан Гмитровић, који игра на
позицији примача сервиса. Прошао је све млађе категорије Црвене звезде, а у Борац је стигао
из Смедерева. И код нас ће играти као позајмљени играч београдских „црвено-белих”. Надам се да ћемо до почетка првенства ангажовати још једног

средњег блокера и онда ће тим
бити комплетан. Очекујемо да
нам се ускоро придруже и Зиндовић и Гаврилов, који су оправдано одсуствовали на самом почетку припрема. Полако улазимо у тренажни процес, јер желимо да се сачувамо од повреда, па ћемо контролне утакмице почети да играмо за десетак
дана – рекао је тренер старчевачких одбојкаша Душан Јовић.
Одбојкашки клуб Борац – велики клуб из малог места надомак нашег града. Спортски
колектив за узор и понос свих
правих пријатеља спорта у Панчеву и околини. Борац се успешно бори већ пуне четири деценије. И најчешће је из својих спортских битака излазио
као победник. Нека тако буде
и у његовом четрдесетом јуришу по одбојкашким теренима
широм Србије.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ

У Сомбору је у недељу, 19.
августа, одржано Првенство
Србије у спринт триатлону,
дисциплини која обухвата 750
метара пливања, двадесет километара вожње бицикла и
пет километара трчања. Учествовало је преко 130 триатлонки и триатлонаца, а међу њима је било и 19 такмича ра ТК-а Та миш, ко ји су
освојили 12 медаља и три наслова првака државе у конкуренцији дечака почетника,
младих нада и у групи такмичара од 40 до 45 година.
Најбољи пласман су оствариле Ања Давидовић, која је
зарадила сребро код јуниорки, и Дарија Ђорђевић, освајачица бронзе у групи елитних такмичарки.
У над ме та њу по чет ни ка
Стефан Јелача је освојио злато, а Стефан Бирка се окитио бронзом. Одличне су биле и младе наде, а тријумфовао је Војин Давидовић,
испред Алексе Кежића и Богдана Јелаче. Лука Глигорић

ВОЈВОЂАНСКИ ШАМПИОНАТ У ГАЂАЊУ
ИЗ ПИШТОЉА

„ДРУЖИНА” ОПЕТ НАЈБОЉА

Екипа Стрељачке дружине
„Панчево 1813” освојила је прво место у гађању из пиштоља
великог калибра на Првенству
Војводине по Ц-програму, које
је одржано прошлог викенда у
Врбасу. Наши суграђани су тако поновили успех од прошле
године, када су такође били
најбољи у покрајини. Панчевачки стрелци су били сјајни и

том које је одржано на језеру
Палић.
Панчевци су били најбољи у
техници фидер, па су тако одбранили титулу у екипној конкуренцији освојену прошле године. Овог пута је учествовало

седамнаест екипа из целе земље, па успех наших суграђана још више добија на значају.
У појединачној конкуренцији Никола Тинтор је освојио
златну, а Милош Видосављевић сребрну медаљу.

у појединачној конкуренцији.
Саша Петровић је убедљиво
тријумфовао с 348 кругова,
Светислав Поштић је био трећи, а Јован Павлица се пласирао на четврто место. Овог пута није наступио главни фаворит Јовица Бубало, који ће сигурно бити у панчевачком тиму на Првенству Србије 9. септембра, такође у Врбасу.

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У ШАХУ

МАРКО МЕЂУ ЕЛИТОМ
Наш суграђанин Марко Милановић се ових дана, као првак Србије, надмеће на Европском кадетском шампионату
у шаху који се одржава у Риги,

главном граду Летоније и родном граду чувеног велемајстора и бившег првака света
Михаила Таља.
Борбе трају пуних дванаест дана, а за пехаре, медаље,
робне награде и славу бори
се преко 2.000 учесника, од

којих су више од половине
такмичари од осам до осамнаест година, из преко 50
европских земаља.
Марку је ово четврта година узастопно да као једини
шахиста из Панчева учествује на највећем надметању у
магичној игри на 64 поља на
Старом континенту.
Резултати које је наш млади суграђанин до сада постизао на међународним такмичењима веома су запажени.
Пре две године поделио је
друго место у Европи и био
најуспешнији представник репрезентације Србије, а прошле године је био победник
великог регионалног финала
„Спортских игара младих” у
Сплиту.
Верујемо да ће Марко наставити традицију и још једном на најбољи начин представљати Србију и град Панчево на међународним такмичењима.

ШАХОВСКИ КУТАК
Gobel

8
7

ПАНЧЕВЦИ ОДБРАНИЛИ ТРОН
Екипа Савеза за спорт и рекреацију инвалида Панчево,
у саставу Милош Видосављевић, Никола Тинтор и Здравко Андријевски, освојила је
прво место на Првенству Србије за особе са инвалидите-

је освојио бронзано одличје
у надметању нада.
Ања Давидо вић је по стала ви це шам пи он ка Ср би је
у кон ку рен ци ји ју ни ор ки,
док је Вла ди мир Ко ка нов
тре ћи про шао кроз циљ. У
елитној групи Дарија Ђорђе вић је та ко ђе осво ји ла
бронзано одличје.
Марјан Лукић је тријумфовао у групи триатлонаца од 40
до 45 година, Игор Вуковић
се окитио сребром, а Вања
Куртовић је била трећа.
Сезона се наставља 9. септембра, када ће у Новом Саду
бити одржано Првенство Војводине у спринт триатлону.
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3
Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сб4)
Избор Р. Радојевић
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ПАНЧЕВЦИ НА СПОРТСКИМ

ЧАРОБНИ БРОД

Србија у Сплиту најуспешнија с 36 медаља
Ања Радмановић освојила злато,
а рукометашице и фудбалери бронзу
Ивана Јовановић о љубави према деци која
помера планине
Када је пре 22 године тада
осамнаестогодишњи Здравко
Марић у Сплиту, једном од
најлепших градова Хрватске,
ентузијастично покренуо мани фе ста ци ју Спорт ске игре
младих, с циљем да усрећи децу
и промовише дружење, спорт,
фер-плеј и здрав живот, сигурно није ни сањао да ће 22
године касније његове игре и
даље трајати.
Ако се томе и надао, онда свакако није помишљао да ће то
постати највећа манифестација
аматерског спорта у Европи, призната од Међународног олимпијског комитета, и да ће се она
одвијати у три земље: Хрватској,
Босни и Херцеговини и Србији,
те да ће кроз њу за нешто више
од две деценије проћи више од
милион и по учесника! А управо то се десило.
Само у 2018. години Спортске игре младих реализоване
су у више од 220 градова широм региона, а у манифестацији је учествовало више од
170.000 деце и младих.

Велико међународно финале
двадесет других Спортских игара младих одржано је у Сплиту од 20. до 25. августа, а „Панчевац” је био на лицу места,
заједно с делегацијом из нашег града. Више од 30 наших
младих суграђана бранило је
боје Србије у шаху, рукомету
и фудбалу. Резултати су на крају били и више него добри –
Србија је по броју освојених
одличја била најуспешнија.

Нашим спортистима је припало чак 36 медаља: 10 златних, 14 сребрних и 12 бронзаних. На другом месту је Хрватска с тридесет једном медаљом (11 златних, осам сребрних и 12 бронзаних), док је
Босна и Херцеговина освојила
15 медаља (пет златних, шест
сребрних и четири бронзане).
Према правилнику СИМ, победу у укупном пласману освајају они који имају највише
златних медаља, па је пехар
припао представницима СИМ
Хрватске.
Мали јубилеј
Иначе, Спортске игре младих
у Србији ове године обележавају пети рођендан, а у последње две године председница организације у нашој земљи је
наша суграђанка Ивана Јовановић. Према њеним речима,
Игре су ове године и код нас
обориле све рекорде по броју
такмичара и учесника.
– Успели смо да направимо
једну велику путујућу чаролију и Игре су нашле свој пут.

Вредности које промовишемо
наишле су на велико интересовање и подршку како код деце, тако и код медија. Када
деца заволе Игре и ту прелепу
спортску причу која крстари
регионом, онда је заиста част
бити део такве организације и
доказати колико је истинит
наш слоган „Игре су закон”,
по коме смо препознатљиви.
СИМ као скраћеница Спорт-

ских игара младих заправо значи „спорт, игре и младост”, а
то су вредности које су нама
током ове манифестације у првом плану – истакла је Ивана
Јовановић.
Резултати за Гиниса
Она је подсетила на то да су
Игре у Србији ове године трајале 97 дана, али то ипак није
коначан век трајања манифестације оваквог калибра.
– Игре живе и раде свих 365
дана у години. Ове године смо
током 97 дана реализације на
терену прешли преко 18.000
километара. Обишли смо територију од Врања до Суботице и

преко 70.000 малишана је учествовало у Играма у својим
градовима. Државно првенство је изнедрило 2.880 финалиста, а подељено је чак
4.360 медаља и диплома. То
су заиста импозантни резултати. Тим Спортских игара
младих је огроман: само у Србији је у Играма у овој години
учествовало преко 1.600 спортских стручњака, наставника,

професора, координатора, заједно с нашим тимом из саме
канцеларије Спортских игара
младих Србије – навела је Јовановићева заиста импресивне податке.
Панчево у срцу
Након напетих државних фина ла у Спли ту, Бе о гра ду и

Сарајеву више од 1.100 такмичара из три државе, од којих преко 300 из Србије, уживало је у мини-летовању, дружењу, забави, новим познанствима, али и у узбудљивим
над ме та њи ма у чак де сет
спортских дисциплина: малом
фуд ба лу, од бој ци на пе ску,
уличном баскету, рукомету, одбојци, игри између две ватре
(граничар), стоном тенису, тенису, атлетици и шаху.
Панчевци су пласман у финале у Сплиту изборили најпре на градским квалификацијама, 8. јуна, у Панчеву, где
их је с трибина подржао и градоначелник Саша Павлов, а
потом и на државном финалу
СИМ Србије, одржаном од 23.

до 29. јула, на теренима на Ади
Циганлији у Београду.
Председници СИМ Србије
Ивани Јовановић су квалификације у Панчеву биле посебно
важне, с обзиром на то да је
ово њен родни град.
– Посебно сам везана за Панчево и на церемонији отварања сам признала да јако волим
све „симовце”, али да оне из
Панчева волим највише, и замолила сам да ми то нико не
замери. С поносом могу да кажем да је Панчево по броју учесника на финалу у Сплиту други град, одмах иза Сремске Митровице. Делегација из Панчева је достојно репрезентовала
Србију и свој град у Сплиту и

честитам им на освојеним медаљама, али и на свим квалитетима које су клинци показали. И када се вратим на саму
церемонију отварања, морам
да споменем за мене дирљив
тренутак: када Саша Павлов,
градоначелник града који је
ваш град и који волите много
више од свих осталих, каже да
има и моралну обавезу да помогне Спортским играма младих с обзиром на то да ја као
председница долазим из Панчева, онда вас с разлогом преплаве понос и радост. Према
градоначелнику Панчева гајим
велико поштовање и он је имао
позив да буде наш гост на финалу у Сплиту, али због раније
преузетих обавеза ове године
није успео да дође. Сигурна
сам да ће наредне године бити
с нама. И Иван Крговић, су-

первизор СИМ Србије, одбојкашки тренер и мој велики
пријатељ, такође је из Панчева. Наша заједничка енергија
и емоције допринеле су томе
да нам се Панчево поносно
прикључи у СИМ причи – нагласила је поносна Панчевка.
Она је подсетила на то да је
Панчеву ово друго учешће на
Спортским играма младих, а
да су ове године у државном
финалу Панчевци постигли одличне резултате.
Том приликом је у шаховском надметању малишана рођених 2007. године и млађих
Марко Форђарини освојио најсјајније одличје, док се у женској конкуренцији Ања Радмановић окитила сребрном медаљом. Ово двоје шахиста долазе из клуба „Аљехин”, а њихов тренер је Предраг Томин.
Златна Ања
На финалу у Сплиту Марко
Форђарини показао се добро,
али недовољно за медаљу, док
је једно од укупно десет освојених злата за Србију извојевала управо десетогодишња
Ања Радмановић, ученица четвртог разреда ОШ „Јован Јовановић Змај”.
Ања је шах заволела још у
вртићу и од тада само ниже
успехе, како у овом спорту, тако и у ритмичкој гимнастици.
До сада је освојила чак 37 медаља, две више од старије сестре Јоване, такође ритмичарке. На Спортским играма Ања
није имала ниједан пораз, почев од квалификација у Панчеву, преко државног финала
у Београду, до завршног турнира у Сплиту. Одиграла је
укупно 17 партија и имала само четири ремија и 13 победа.
– У Сплиту је било густо до
последњег кола и победник се
није могао наслутити. Ово злато ми је посебно драго зато што
сам га освојила не само за себе, већ и за своју земљу. Драго
ми је што сам допринела томе
да Србија у Сплиту буде најуспешнија по броју освојених
медаља. Веома смо уживали у
овој манифестацији. Најјачи
утисак оставила је медаља, али
и купање и нови пријатељи које сам стекла – истакла је ова
талентована девојчица.
Два бронзана букета
С нашим шахистима у Сплиту
су биле и рукометашице из

ПО ДР ШКА ОД МИ ЈА ТО ВИ ЋА
Некадашњи фудбалер „Партизана” и „Реала” Предраг Мијатовић, који је амбасадор Спортских игара младих, био је
одушевљен свиме што је видео у Сплиту.
– Велика ми је част и задовољство што промовишем
Спортске игре младих. Из године у годину је очигледно да
Игре расту, а огроман број деце из региона најбоља је потврда тога. Честитам Здравку Марићу, који је са својим тимом заиста направио бренд од Игара – истакао је овај
спортски великан.
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ИГРАМА МЛАДИХ У СПЛИТУ

„Панчевац”
у Сплиту

ДРУГАРСТВА КРСТАРИ РЕГИОНОМ
Качарева, Панчева и Долова:
Маша Стојиљковић, Александра Шарац, Анастасија Грговски, Нађа Вуковић, Ивона Величковски, Ивана Дукић, Владана Кузмановић, Сунчица Чучак, Катарина Кепчија, Амелија Ускоковић, Андреа Милићев и Анђела Божић, с Вањом Вуковић на челу.
Дечаци из ОШ „Доситеј Обрадовић” из Омољице пласирали су се на СИМ захваљујући освојеним првим местима
на Малим олимпијским играма у Новом Саду и на Републичком првенству. Тим који
је представљао Панчево у Хрватској чинили су: Раде Марковић, Душан Перић, Михајло Тајдић, Лазар Миленковић,
Стефан Поповић, Михајло Јокић, Никола Савић, Јован Накарада, Лазар Ђурић, Матеја
Недељковић и Тадија Стојић.
И рукометашице и фудбалери из Сплита су се вратили
с бронзаним медаљама.

– Наш тим из Качарева имао
је појачање из Долова и Панчева, али то нам није било довољно да стигнемо до бољег
пласмана. Против Босанки је
било неизвесно, а Хрватице су
се добро спремиле, будући да
су биле на домаћем терену.
Пресудила је њихова борбеност, али и чињеница да су
екипе из Хрватске и Босне већ
играле једна против друге, док
је нашим играчицама ово био
први сусрет с тим тимовима.
Све у свему, из Сплита носимо најпозитивније утиске. Све
похвале за домаћине и организаторе. Надамо се да ћемо
се дружити и догодине – рекла је Вања Вуковић, тренер
наших рукометашица.
Магија на Риви
Церемонија свечаног затварања Игара одржана је у петак,
24. августа, на популарном шеталишту Рива.
Све присутне поздравио је том приликом
Здравко Марић, регионални председник и осни вач
Спорт ских ига ра
младих, а гости на
догађају били су и
председница СИМ
Србије Ивана Јовановић, некадашњи успе шни
спортисти

Ивана Јовановић

из Србије Жељко Танасковић
и Ненад Боровчанин, амбасадор Игара Предраг Мијатовић,
пријатељи и промотери Игара
Славен Билић, Златко Далић
и многе друге истакнуте личности из света спорта.
Уз присутне чланове Владе
Републике Хрватске, велики
број спонзора и пријатеља, завршници су присуствовали и
Мира Николић, амбасадорка
наше земље, Милош Ковачевић, саветник министра просвете, науке и технолошког
развоја Владе Републике Србије, Илија Недић, начелник
за културу, спорт и омладину
Сремске Митровице, града који је био домаћин отварања
Спортских игара младих за цео
регион, као и први људи компаније „Кока-Кола”, на челу
са Зораном Богдановићем, председником управе „Кока-Кола
ХБЦ”, и Александром Ружевићем, доскорашњим генералним
директором „Кока-Кола ХБЦ

Србија”, а садашњим генералним директором „Кока-Кола
ХБЦ Русија”, који је био посебно драг гост тима СИМ Србије на овом догађају.
Спектакл је окончан уз фантастичан ватромет над морем
и концерт посвећен недавно
преминулом чувеном сплитском музичару Оливеру Драгојевићу.
Де ша ва ња на пре ле пој
сплитској Риви заиста су узбуркала емоције свих присутних гостију из три земље, који
су имали прилику да Игре доживе на један потпуно другачији начин и да разумеју због
че га је ова ма ни фе ста ци ја
остварила овако велики успех.
Иди куда те срце води
Ипак, на нас који смо Игре
пратили из бекстејџа, посебан
утисак оставила је чињеница
колика машинерија вредних
људи прегалачки ради
ка ко би сва ки сег мент ове гигантске
ма ни фе ста ци је
протекао беспрекорно.
С об зи ром
на то ко ли ко
Игре трају, колико мале деце борави у иностранству, на мору, у
колико се спорто ва они

такмиче и о колико детаља је
неопходно истовремено бринути, те колику самим тим одговорност носи позиција председника или члана тима СИМ
Србије, питали смо Ивану Јо-

вановић шта је то што њу и
њену екипу мотивише да се
прихвате овог нимало лаког
задатка.
– Мислим да је пресудна та
добра енергија која се шири
око Игара, али и жеља и воља
да нешто направите, да оставите траг, да учините нешто
најлепше на свету: да сваком
детету које дође на Игре изазовете осмех. Људи воле да кажу да онај ко неће, тражи изговор, док онај ко хоће – тражи решење. Ми смо ти који
желимо и хоћемо и увек се решење пронађе, па макар то било у минут до дванаест. Није
лако. Екипа из канцеларије
Спортских игара младих Србије је у просеку радила и по
двадесет сати дневно у последња три месеца да би у сваком
граду, уз помоћ локалних самоуправа и наших координатора, све протекло без грешке
и онако како треба. Велику захвалност дугујем свим члановима тима, посебно вредној и
преданој послу и деци – Марији Михајловић, мом првом
сараднику и асистенту, као и
Зорици Мијатовић, спортској
директорки СИМ Србија – нагласила је Јовановићева.

Она је открила и шта је њу
лично мотивисало да се прихвати позиције председнице
СИМ Србије.
– Пресудило је то што волим изазове, а Спортске игре
младих за мене јесу изазов. Када вам људи укажу поверење и
пруже вам руку, када их погледате у очи и кажете: „Да, ја
ћу то урадити!”, онда то или
радите с душом, срцем и емоцијама, или не радите уопште.
Бар код мене то тако функционише и док год имам одређене емоције и према деци и према Играма, сигурна сам да ћу
до тада бити у овој организацији. А ако тај осећај некада
нестане, тада је најпоштеније
повући се, јер радити на овом
пројекту и бити само први човек међу једнакима, значи да
ви почињете да живите живот
Игара, да ваш живот и живот
вашег тима постају Игре. Наравно, посебну захвалност дугујем људима који су ми указали поверење и пружили ми
шансу да будем на овој позицији, пре свих Здравку Марићу, оснивачу и председнику регионалне организације Игара,
и Тихомиру Гудићу, извршном
директору Спорских игара младих региона, који су СИМ-у
Србије, али и мени лично пружили руку подршке и поверења. Човек који је заслужан за
моју можда пресудну одлуку у
каријери, од кога сам много
научила и кога изнад свих поштујем и захвална сам му на
свакој указаној прилици свакако је Жељко Танасковић –
истакла је наша суграђанка.
Велико, плаво море...
Из ових речи је очигледно да
се оваквог посла можете прихватити само ако истински волите децу. Ако вам је и даље
тешко да разумете оволику мотивацију и пожртвованост, признаћемо да је исти случај био
и с нама, све док нисмо чули
од једне чланице тима СИМ
Србије следећу причу. Прошле
године питали су организатори једно дете, такмичара, како му се допао Сплит.
– Видео сам море. Никада
пре нисам видео море. Плаво
је и велико. И свакога дана
имамо и доручак и ручак и вечеру! Хвала свим људима који

Пише

Драгана Кожан
су нам то омогућили – рекао је
том приликом овај малишан.
Сигурно су и вас запекле сузе. И вероватно вам је сада много јасније зашто Ивана и њен
тим не спавају да би сва деца
коју ова манифестација обухвати својим загрљајем увек
имала осмех на лицу. А оваквих прича је много, много више него што би било ко од нас
волео да их буде.
– Имали смо брдо примера
да су деца први пут на мору,
али и не само то. Нажалост,
велики број наших малишана
из унутрашњости Србије баш
је захваљујући Играма, односно учешћу на државном првенству, тек тада први пут у
животу имао прилику да посети Београд. Ми смо ове године
имали „Турнеју радости” у пре-

2017. године направимо један
корак више у односу на претходне три године. Ове године
смо сигурно направили пет корака више у односу на оно што
смо урадили лани. С тим амбицијама и очекивањима, ми
сада већ започињемо припреме за наредну сезону. Наравно, да бисмо остали на врху,
потребно је још више рада, труда и залагања, а ми смо на то
спремни. Потрудићемо се да
следеће године не само повећамо број деце која учествују
на Играма, већ и да проширимо број пропратних садржаја
који иду уз Игре, а жеља нам
је и да се број држава учесница повећа, али о том – потом.
Ми ћемо се и у наредном периоду трудити да радимо на
свим ситницама које су важне

ко двадесет градова у Србији
и сва та деца су била учесници др жав ног фи на ла СИМ
2018. Од 1.750 клинаца половина никада пре тога није била у Београду. Има и потресних и тужних прича, али све
је то саставни део живота, а на
нама је да наставимо даље и
да гледамо да усрећимо ту децу и да им пружимо мало више, јер наше мало је за некога
све. Осмех сваког детета у би-

и које Игре чине тако посебним. Истрајаћемо у нашој мисији да испоштујемо свако дете које је заволело Игре и да
ширимо дух радости и другарства. Управо су пријатељи
који се стекну путем спорта
највреднији и остају нам за
цео живот. Могу то да тврдим
на основу личног примера и
искуства. То нема цену, јер богат си онолико колико пријатеља имаш. А ако наши клинци

ло ком граду у читавом региону главни је мотив који све људе у СИМ тиму покреће и то је
можда кључни разлог што су
Спортске игре младих успеле
и што су нас деца заволела, јер
и ми волимо њих и та синергија се осећа – каже Ивана не
скривајући емоције.
Џиновски кораци
Интересовање за учешће у Играма је све веће, а од 1. октобра
већ крећу припреме за следећу годину.
– Неки су ми причали да је
можда лако доћи до врха, али
да је теже на том врху остати.
Можда се нама посрећило да

то науче са седам-осам година, сигурна сам да ће они захваљујући Играма, спорту, пријатељству и заједништву израсти у добре људе – поентирала
је наша саговорница.
Речима Иване Јовановић нема се шта додати. По броју пријатеља међу децом у региону,
Ивана је свакако једна од најбогатијих жена у овом делу света. А бар мало је богатији и
свако ко је дух Игара осетио
уживо и изблиза. Имајте то у
виду кад крену пријаве за наредну сезону.
Фото: СИМ Србије

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs
фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази
21. септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Шта је
Када ти баш добро иде.
Када си скроз кул сам са собом.
Када „немам” преведеш у „имам”.
А не трепнеш.
Када те помањкање идеја доведе у ситуацију да се вадиш на
фору – као долепотписани у овом случају.
Ко би знао шта је то?
Сем тебе.

Поздрав из једног од најлепших португалских одмаралишта –
Кашкаиша, раја на западној ивици Европе.
Олга Књегињић, Димитрија Туцовића 54

Бре
Олга, Драгана, Елена,
честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.

У, бре, каква слика!
У боји, пре свега.
И, негде, баца мисли на самство.
Ако се не лажемо – постоји ли место на кугли земаљској на
коме се човек осећа самотније него оно на коме је заиста сам?
И није му ни до чега осим до тога.
Без публике.
Бреее!

Било

Августовска шетња кроз Таксим, Истанбул
Драгана Јовановић, Моравска 11/12

Велики поздрав из Будве.
Елена Бижић, Вељка Влаховића 6

Било некада да су људи умели да се међусобно испоштују.
Она би да круни кукуруз, он би да игра фудбал и распали по
тамбурици.
Онда нађу заједничку особину.
Црту, али не онакву како се то у медијима приказује.
Лажемо, брате, баш оно – поливамо.
То није естетски. Ни добро.
Зато се треба вратити ономе што је било: круњењу и игри.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Стефан Савин,
студент:
– Тренутно је у току
испитни рок, па ћу
остатак лета провести
радно. Већ сам био на
одмору, а сада ако се
не буде пролепшало
време, вероватно
нећу одлазити никуд
на купање.

Катарина
Петровић,
гимназијалка:
– Планирам да идем с
родитељима на језеро
у Белој Цркви и да
још неколико дана
проведем
с другарицама
док не почне школа.

Софија Стојков,
гимназијалка:
– Полако почињу
припреме за школу,
али ћу се потрудити
да искористим све
слободно време
у дружењу
с другарима
из основне школе.
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