» страна 8

» страна 30

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Сиромашна и одбачена деца Свакодневна брига о Парку
прерано напуштају школу
природе даје резултат

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 3. АВГУСТА 2018.

Број 4775, година CL

ТРАДИЦИЈА

Друштво
Занесењак који је
победио
непредвидиву
судбину
» страна 9

Политика/друштво
Обједињене расправе,
извештаји и планови
» страна 4

Друштво
Место настанка
креативности и идеја
» страна 6

Екологија
Стратешке инвестиције
у фокусу
» страна 7
У ТЕШКОЈ САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ КОД ПОЖЕГЕ

ПОГИНУЛА 24-ГОДИШЊА
ДЕВОЈКА НА МОТОРУ
Била је сувозач на
мотоциклу који је возио
њен вереник
Пошли заједно на море
Возач мотора оставио
потресну поруку на
„Фејсбуку”
Два де сет че тво ро го ди шња Ма ри ја
Здрав ко вић из Пан че ва по ги ну ла
је на ли цу ме ста у те шкој са о бра ћај ној не сре ћи ко ја се до го ди ла
про шлог пет ка, 27. ју ла, у 9.45, на
оби ла зни ци око По же ге, на пу ту
Ча ча к–У жи це.
Она је изгубила живот као сувозач
Александра Ш., тридесетједногодишњег мотоциклисте из нашег града,
који је задобио тешке повреде у овом
удесу. Због тога је пребачен у Општу
болницу у Ужицу.
До удеса је дошло док су се њих
двоје кретали из правца Чачка. Када
су се приближили обилазници, морали су да стану јер се створила дугачка колона возила због наизменичног пропуштања саобраћаја и радова
који се обављају на том делу пута.
У жељи да претекне колону, возач
мотоцикла је дао гас, али није ни слутио да ће, када заврши претицање,
наићи на део пута на ком је скинут
асфалт. Када је дошао дотле, мотор
му је због тога у пуној брзини проклизао и он је изгубио контролу, уда-

Марија и Александар, из срећних времена
Он је после ове трагедије на „Фејсбу ку” по ста вио по тре сан ко мен тар у ко ме пи ше: „Не ма мог ан ђе ла ви ше, не ма је. Не ма мо је нај леп ше и мо је по ло ви не. По ги ну ла
је са мном кад смо кре ну ли мо то ром на мо ре. Има ли смо удес и бог
је би рао њу”.
За њихове најдраже и све који су
их познавали Марија и Александар
су били безгранично заљубљени и

рио у заштитну ограду, пробио је, а
потом слетео с пута.
На кон до ла ска еки пе Хит не по мо ћи не срећ на де вој ка је да ва ла
зна ке жи во та, али је на пу ту ка
бол ни ци пре ми ну ла. Што се ти че во за ча мо то ра, он је за до био
по вре ду пот ко ле ни це, ни је жи вотно угрожен и збринут је у
ужич кој бол ни ци, на хи рур шком
оде ље њу.

много су се волели. Деветог јуна прошле године су се верили у присуству
бројних пријатеља и гостију, а Марија је на „Фејсбуку” поводом тога написала: „Моје најсрећније вече у животу! Ни у мојој машти није било
овако савршено. Раме уз раме до краја времена”.
Иначе, ово није први удес од почетка године у коме су страдали млади из Панчева на мотоциклима. На
раскрсници улица Ослобођења и Ружине у нашем граду 2. јуна око 19 сати погинуо је 22-годишњи мотоциклиста Марко Б., који је возио мотор
„кавасаки Р-4”.
Засад је познато једино да је овој
трагедији претходио његов судар са
аутомобилом „ауди А-4” ковинских
регистарских таблица. Како је и због
чега је дошло до тога, биће познато
тек када се заврши истрага.
Тешко повређени мотоциклиста је
давао знаке живота после доласка
екипе Хитне помоћи, али је у панчевачкој болници преминуо.
У саобраћајним несрећама које су
се догодиле током јуна и јула страдало је седам мотоциклиста. Изгубили су животе због сопствених грешака, непажљивости других возача
и лоших путева. Стручњаци за безбед ност са о бра ћа ја су ви ше пу та
упозоравали да је довољно да мотоцикл који се креће великом брзином наиђе на рупу на путу, неравнину, остатке уља, или неки камен,
па да нежељени исход буде неминован.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Путуј, Европо
Србија тежи учлањењу у Европску унију иако нико не зна како ће та
државна заједница у будућности изгледати. Раније најаве најутицајнијих европских политичара да ће у годинама које следе њено устројство бити значајно промењено, а да ће она бити подељена на економски најјаче, средње и најслабије чланице, које су се до сада више
пута чуле у јавности, поново су потврђене ових дана, изјавом француског председника Макрона.
Први човек Француске рекао је да би требало да се ЕУ подели у
три круга и да би у првом биле Немачка и Француска, с обзиром на
то да су најјаче државе. Додао је и да би требало да заједница европских држава и народа најпре осетно ојача, да обнови своје редове и
предупреди кризе које би је могле погодити. Тек после тога би, према његовим речима, могле да буду примљене нове чланице са западног Балкана.
Преведено, ово значи да ће Србија и њени грађани, по свему судећи, још дуго чекати на дан када ће се и застава наше земље завијорити заједно с другима испред седишта ЕУ у Бриселу. Ако је 2025.
била првобитан оквирни рок за придруживање Србије европској породици, сада је извесно да ће он бити пролонгиран.
Није претеривање ако се каже да ће пут Србије до коначног придруживања државној заједници европских држава бити најдужи од
свих на западном Балкану. Када једног далеког дана у будућности
испунимо све што траже од нас у Бриселу, европски званичници ће
од нас захтевати да нормализујемо односе с властима у Приштини и
да на тај начин индиректно признамо косовску државу. Уколико на
то пристанемо, бићемо примљени у ЕУ, али ће нас она тада сврстати у другу, а можда и у трећу „лигу”.

***
Прошлонедељно убиство познатог београдског адвоката Драгослава
Огњановића шокирало је јавност. Још једном се видело да и поред
напора полиције да стане на пут криминалу у нашој држави, он још
увек није разбијен и савладан.
Колеге изрешетаног адвоката су у знак протеста обуставиле рад
на недељу дана широм Србије и обећале новчану накнаду за оног ко
обезбеди употребљиве информације о Огњановићевом убици и његовом налогодавцу. Реаговали су и Министарство правде, које је осудило убиство познатог београдског адвоката, и Дејан Ковачевић, нови начелник Управе криминалистичке полиције. Он је изјавио да
припадници МУП-а предузимају све како би што пре расветлили
ово убиство и ухапсили одговорне.
Извесно је само једно: за коначан успех у борби наше државе с
криминалом неопходан је друштвени консензус. Судије и тужиоци
би морали да криминалцима изричу најтеже казне, а опозициони
политичари треба да престану да политизују сваки оружани обрачун
на улицама Београда и да га користе за нападе на државу.
Требало би да се промене и медији. Извештавајући о Огњановићевом убиству, један од најтиражнијих дневних листова урадио је
страшну ствар, која заслужује критике.
Те новине су објавиле да је син убијеног адвоката једини који је
видео његовог убицу и да ће, када се опорави од повреда руке које
задобио када је нападач пуцао на његовог оца, бити саслушан у полицији.
Аутор тог текста је тим реченицама несвесно нацртао мету на грудима Огњановићевог сина и учинио од њега опасног сведока, јер је
видео нешто што није требало. Поновило се исто као кад је један таблоид пре извесног времена објавио да је седмогодишња ћерка певачице убијене у Борчи можда видела њеног убицу и да постоји вероватноћа да ће се с временом сетити његовог лика!? И та, као и
претходна информација о сину убијеног адвоката објављене су сензационалистички и непромишљено и нема сумње да су угрозиле животе оних на које се односе.

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.

Снимио Милан Шупица

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

КАД ЈЕ ПАНЧЕВО ПОМАГАЛО
ЦРНОЈ ГОРИ
Панчевачка предузећа, друштвенополитичке организације и бројни појединци су одмах након катастрофалног земљотреса који је 1979. године
задесио Црну Гору, реаговали и почели да упућују разноврсну помоћ грађанима те некадашње југословенске
републике – писало је на првим странама „Панчевца” који је изашао 21.
априла те године.
Занимљиво је да је, између осталог,
у тексту у коме је објављено ко је шта
и колико послао, било наведено и да
су школа „Паја Маргановић” и Друштво за телесно васпитање „Партизан” уступили своја одмаралишта у
Бару и у Бечићима за смештај унесрећених. Шта је након распада некадашње заједничке државе било с
њима, може се само претпостављати.

је у Београду обарао све рекорде у гледаности.
Ово остварење, у коме је чувени
Драган Гага Николић бриљирао као
Флојд, најављено је као филм у коме,
поред њега, глуме и тада млади глумци Воја Брајовић, Александар Берчек,
Ирфан Менсур и Горица Поповић.
Овај филм је и дан-данас многима један од најомиљенијих, а музичка тема из „Националне класе” коју пева
Дадо Топић још увек је хит и сигурно
ће још дуго бити.
Иначе, наш град је те године имао
три биоскопа у којима су се одржавале филмске пројекције, а то су: Културни центар, „Војводина” и „Звезда”.

***
На једној од београдских телевизија ових дана је објављена репортажа о девојци која је дипломирала медицину и добила први посао у
Клиничком центру Србије. Она је једна од сто младих лекара који
су недавно засновали стални радни однос захваљујући иницијативи
Министарства здравља Србије да дипломци Медицинског факултета који су незапослени убудуће брже добијају стално запослење.
Акција заслужује похвале, а то се може рећи и за јунакињу телевизијске репортаже: иако је могла да бира на којој клиници на Западу ће се запослити, с обзиром на то да јој је просек оцена, док је студирала, био 9,60, она је одлучила да остане у Србији. Браво!

ФОТОГРАФИЈА Накриви шешир.
На „дружењу” у Старчеву, ових дана
НЕДЕЉЕ

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”

Једно од обележја бивше Југославије била је „Штафета младости”, манифестација којом се сваке године у
бившој СФРЈ крајем априла изражавала љубав Јосипу Брозу Титу. „Панчевац” из 1979. године обавестио је
читаоце да је све спремно за пролазак штафете и кроз наш град. У тексту о томе је писало да ће она стићи у
Панчево из Ковачице, а да ће се потом кретати Јабучким путем, улицама Димитрија Туцовића, Петра Драпшина и ЈНА, до свечане трибине, која
ће бити постављена у центру града.
„Панчевац” од 21. априла 1979. извештавао је и о томе да је у Панчеву
тада владала велика несташица млека, млечних производа и свих врста
грађевинског материјала. Кривци за
те проблеме нису били панчевачки
трговци, већ снабдевачи највећих продавница у нашем граду.
На страни „Панчевца” која је била
резервисана за догађаје из културе најављено је да ће се у Панчеву приказивати нови филм Горана Марковића „Национална класа”, у време када

Најновија остварења седме уметности
тада су у „Звезди” и „Војводини” приказивана три пута дневно (од 16, 18 и
20 сати). У „Војводини” је постојао и
четврти термин – од 22 сата, али он
је био резервисан за карате остварења и за еротске филмове.
„Панчевац” из 1979. године посвећивао је чак две стране привреди, али
то не чуди, будући да је Панчево тада
било један од југословенских привредних гиганата. У броју од 21. априла најавили смо да „Конструктор” има
велике планове за будућност, јер треба да гради ново насеље Котеж 2 и
1.236 нових станова.
М. Глигорић
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РАСТЕ БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ОД ГРОЗНИЦЕ ЗАПАДНОГ НИЛА

ДО САДА УМРЛО ПЕТОРО ЉУДИ
На територији Србије
пријављено укупно
70 заражених

У самом граду су
присутни у Ваљевској
улици и на
Кудељарском насипу

Комарац с Кудељарца – да ли је опасан?
Што се тиче места на којима
су на територији Панчева пронађени комарци инфицирани
вирусом грознице Западног Нила, ништа се није променило у
односу на прошлу недељу. И
даље их има у Војловици, Јабуци, Старчеву, Омољици, Глогоњу и Иванову. У самом граду
су присутни у Ваљевској улици и на Кудељарском насипу.
С једног од тих места (с Кудељарца) наш читалац који нас
је посетио прошлог четвртка донео је комарца за кога сумња

да је заражен и да припада тзв.
тиграстим комарцима.
Иако су надлежни у више наврата до сада изјављивали да се
ти инсекти још увек нису појавили у Србији, комарац који је
донет у нашу редакцију у потпуности подсећа на њих, јер има
линије по телу.
– Звао сам надлежне у граду
и сви су ми одговорили да немају никакве информације и да
не могу ништа да ми кажу. Мислим да присуство оваквих комараца није безазлено и да би

поводом њиховог појављивања
требало нешто предузети – изјавио је наш читалац који је затражио да остане анониман.
Пре неколико месеци на интернету је објављено да су тиграсти комарци присутни у
Француској и да је Министарство здравља те државе због тога прогласило ванредну ситуацију. Саопштено је да су ти инсекти опасни и да им изузетно
погодују велике врућине и висок степен влажности у ваздуху.
М. Глигорић

НАСТАВЉА СЕ ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

Панчевачки маратон – шесто издање
Удружење „Маратонци” из нашег града наставља лепу спортску причу која је настала пре
пет година. У суботу, 4. августа, у 20 сати, стартује шести
„Пан че вач ки ма ра тон”, на
трим-стази у Народној башти.
Учествоваће 100 такмичара (пун капацитет), који ће се
надметати у две дисциплине
– полумаратону и маратону.
– Све пријаве су попуњене.
Ограничени смо на сто тркача,

па ће их се толико и појавити
у суботу на стази у Народној
башти. Долазе из Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније и бројних градова у Ср-

бији. Удружење „Маратонци”
из Панчева представљаће шест
такмичара. Позивамо све наше
суграђане да дођу у суботу увече у Народну башту, да виде

како ми то радимо, али и да
се заједно дружимо. Наша жеља је да се овај маратон једног дана пресели и на панчевачке улице, али о том – потом. Надам се да ће све протећи у најбољем реду, да ћемо се и овог пута показати као
добри домаћини и да ће наши гости и пријатељи из суседних држава бити задовољни условима трке, али и боравком у Панчеву – рекао је
један од организатора овог догађаја Жељко Зељковић.
Нема сумње да ће чланови
Удружења „Маратонци” и овог
пута, баш као и у претходних
пет година, направити догађај за памћење. Зато га не треба пропустити.
А. Ж.

ЗАНИМЉИВА САРАДЊА „ХИГИЈЕНЕ” И СТАНАРА ЈЕДНЕ ЗГРАДЕ

Прикупљају секундарне сировине
и добијају новац
Слика у дворишту зграде у Улици браће Јовановић 40 никога
не оставља равнодушним: покошена и одржавана трава, на
неколико места посађено разноврсно цвеће, у хладовини
уређен пријатан кутак за одмор.
Ту је и неколико поређаних контејнера, који су нови, а за разлику од многих места у граду,
око њих је потпуно чисто.
Станари те зграде, чије двориште својски одржава портир
Никола Делић, заслужују пажњу и захваљујући томе што
су склопили посебан договор с
„Хигијеном”.
То јавно комунално предузеће дало је станарима поменуте зграде два контејнера за
прикупљање ПЕТ амбалаже и
лименки. На сваких десетак
дана, када се они напуне, радници „Хигијене” долазе у двориште, празне их и поново враћају назад. Станари зграде имају од ове сарадње с тим ЈКП-ом
двоструку корист, јер за оно

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 са мо по ми шље њу
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 кли-

И даље их има
у Војловици, Јабуци,
Старчеву, Омољици,
Глогоњу и Иванову

Од грознице Западног Нила до
31. јула оболело је седамдесеторо људи на територији Србије, а умрло је њих петоро, од
којих четворо у Јужнобачком
округу и један у Београду. Сви
преминули су мушког пола, старости од 56 до 84 године, и боловали су од хроничних обољења, која се могу довести у везу с
грозницом Западног Нила.
Број оболелих од те болести
стално расте, јер је на територији Србије пријављено укупно 70 заражених. Према најновијим подацима Института
за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут”, на територији Панчева и јужног Баната до сада је регистровано
15 оболелих.
Они, као и остали који се лече од ове болести на територији Србије су старосног узраста
од 22 до 84 године, а већина
(46 од 70 регистрованих) лечи
се од неке хроничне болести.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

што прикупе, добијају невелику новчану накнаду, коју улажу у осигурање зграде.
На „Фејсбук” страни „Хигијене” може се прочитати да то
јавно комунално предузеће опет

поставља по граду контејнере
за различите врсте отпада и
покушава да поново заинтересује наше суграђане да га разврставају и одлажу на неколико места.

То засад важи само за тзв.
зелена острва (посебно уређени бетонски платои на којима се налази више различитих контејнера), а информације о томе могу се прочитати у лецима који се уз рачуне
за комуналне услуге шаљу грађанима.
Подсећамо, „Хигијена” је већ
једном у Панчеву покушала да
створи навику код наших суграђана да у различите контејнере
одлажу стакло, пластику, лименке и друге врсте отпада. Међутим, то су спречили откупљивачи секундарних сировина, који
су вадили и крали отпад из њих,
а контејнере уништавали.
Хоће ли градско јавно комунално предузеће успети да нам
поново врати навику да разврставамо отпад, да га убацујемо
у различите контејнере и тиме
помажемо процес рециклаже,
која постоји у свим земљама
на Западу, остаје да се види.
М. Г.

глед 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 013/2190-900 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 радиоло-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
ИМУНОХЕМИЈСКИХ
АНАЛИЗА
АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

PSA - цена: 700 динара
fPSA - цена: 800 динара
АНАЛИЗА ХОРМОНА
ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара
АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

T3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА
Максимална тачност, поузданост и брзина
Радним данима 7–14, суботом: 7–12
Вука Караџића 1

Телефон: 013/21-90-900
ника 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.
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 пре-

шке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији 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 За во да „Пан че вац”
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
ИЗБОРНА СКУПШТИНА ПУПС-а

Станојковић
председник
Присуствовали и
високи страначки
функционери
Редовна изборна скупштина
Градске организације ПУПС-а
Панчево одржана је 28. јула.

Панчева да „ПУПС постоји због
пензионера и социјално угрожених грађана”. Додао је:
– Свима нама то улива додатну снагу за нашу праведну борбу
за социјално одговорну државу.
На нивоу локалне самоуправе
ми, чланови ПУПС-а, треба да

Петак, 3. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ОБЈЕДИЊЕНЕ РАСПРАВЕ, ИЗВЕШТАЈИ
И ПЛАНОВИ
Панчево у самом
врху у држави када је
у питању
финансирање
културе, рекао
ресорни већник
Конкурс за развој
туристичког
потенцијала

За председника је реизабран
Милан Станојковић, а за потпредседнике су одабрани Фадил Гребић, Слободанка Крњајић и Владимир Ђурица. Овом
приликом изгласано је и чланство надзорног одбора и дисциплинске комисије. Изборној
скупштини су присуствовали
високи функционери ПУПС-а:
председник Покрајинског одбора Мирослав Шпановић и секретар тог тела Нада Марковић.
Говорећи о наредним задацима, председник Милан Станојковић је рекао да је са овог скупа послата порука грађанима

учествујемо у свим видовима власти, да подстичемо своје чланове да буду активни у удружењима пензионера, да ширимо започети процес отварања дневних центара за пензионере, да
обезбедимо увођење бесплатног
превоза за све особе старије од
65 година, да се врати „тринаеста пензија” за најугроженије...
Он је изразио наду да ће локална самоуправа наћи начин
да помогне, што ће је „уврстити у ред оних локалних самоуправа које су на високом нивоу
социјалне одговорности и развијеног система помоћи најугроженијима”.

КОНЦЕПТ
Београд је и даље главни град свим Црногорцима. И они који се изјашњавају тако и они други, који за себе сматрају да
су првенствено Срби па тек онда Црногорци, имају нешто заједничко – хоће да дођу у Београд.
(Момир Булатовић, некадашњи председник Црне Горе и
председник Владе СРЈ, у интервјуу за „Блиц”, 30. јул)
***
Током свих ових година спољна политика САД се није мењала. Међутим, од доласка Трампа, а нарочито после именовања Веса Мичела за задуженог за наш регион, променио се
амерички приступ Србији. Они сада желе да нас саслушају и
хоће да имају, како сами кажу, креативан приступ. Такав однос отвара пут дијалогу и тражењу компромисног решења.
(Министар спољних послова Србије Ивица Дачић
у изјави за РТС, 29. јул)
***
Док је био председник Генералне скупштине Уједињених нација, Вук Јеремић није скупљао потписе против независности Косова у холу зграде УН. Није једном речју поменуо Косово. Кад се припремала она британска геноцидна резолуција, није рекао једну реч о њој. Тада су га бринуле климатске
промене.
(Небојша Крстић, маркетиншки стручњак, „Твитер”,
30. јул)
***
Мене су сваке године звали кад су бирали владу. Звали су ме
због политике иако су добро знали да то не треба да раде јер
је не волим. Она ме никада није интересовала, јер то је покварен посао и мораш бити тамо или овамо.
(Оливер Драгојевић, у последњем интервјуу
за „Недељник”)
***
Одмах након одлучујућег гола Ћука кренуло је велико славље наших ватерполиста и чланова стручног штаба. Међутим, пре него што је почео да слави са својим тимом невероватан успех, селектор Србије Дејан Савић је урадио нешто
што је одушевило љубитеље спорта широм света. Одмах је
пришао селектору Шпаније Давиду Мартину, поклонио му
се и загрлио га. Тако му је одао признање за сјајан резултат
на Европском првенству и феноменално одигран меч у великом финалу.
(„Курир”, 29. јул)
***
Тата, волео бих да си ту. Да смо се више дружили. Све сам
опростио. Бићу храбар, ти путуј миран... Волим те.
(Текст читуље сина убијеног адвоката Драгослава
Огњановића која је објављена у дневним новинама)
***
Ваљда је најнормалније да Марко Милићев сада каже све
што зна. Ако се, као што се види из писма које је упутио јавности, каје због читаве ситуације и свега што се десило, треба да каже истину и то је једино исправно. Ако ћути, значи
да и даље нешто крије и мени то аутоматски говори да је он
и даље крив.
(Бојан Јовановић, отац покојног младића Луке кога је
2014. године на Бранковом мосту у Београду прегазио
Марко Милићев, у изјави за „Српски телеграф”, 30. јул)

Током претходних седам дана
већници су се састали двапут:
27. и 31. јула. Пред собом су
имали обиман дневни ред, посебно на првоодржаној седници, са двадесет четири теме.
О највећем броју тачака расправљано је обједињено.
И врх и проблеми
Тако су прве четири тачке са
седнице одржане 27. јула – финансијски извештаји за 2017.
годину ЈП „Урбанизам” и јавних ко му нал них пред у зе ћа
АТП, „Зеленило” и „Младост”
– разматране скупа. После „реферата” о томе, које су поднели представници градског Секретаријата за финансије, донета су четири позитивна закључка и материјал је прослеђен одборницима Скупштине
града; они ће дати коначну реч.
И наредних петнаест тачака
било је „увезано”. Радило се о
плановима и програмима рада, као и њиховим финансијским компонентама, установа
културе за 2019. годину: Културног центра, Дома омладине, Завода за заштиту споменика културе, Историјског архива, Народног музеја, Градске библиотеке, као и свих девет домова културе у насељеним местима.
Немања Ротар, градски већник задужен за културу, рекао
је да је Панчево у самом врху у
држави када је у питању финансирање културе, што је очигледно ако се као параметар
узме проценат који се издваја
из републичког и покрајинског
буџета, те из каса локалних самоуправа у Србији, па то упореди са оним што наш град
обезбеђује. Додао је да сва села која гравитирају граду имају своје домове културе и бар
једну годишњу манифестацију, док само Панчево врви од
догађаја.
Ипак, према његовим речима, постоје и крупни проблеми: судећи према досадашњем
току ствари, реституцијом ће
претходни власници добити
зграде у којима су Галерија савремене уметности и Културни центар Панчева, па их треба откупити, јер би много више

коштало да се изидају нови
простори за ове намене. Такође, неопходно је обезбедити новац за реновирање зграде Магистрата, у коме је данас Народни музеј.
Линијски превоз по новом
моделу?
Потом је, поново обједињено,
већништво обавештено о изменама планова за 2018. годину
месних заједница у Омољици,
Долову и Војловици.
Донет је, онда, закључак којим је Градско веће дало сагласност за то да град покрене
поступак за финансирање замене возног парка и обављања
делатности линијског превоза
путника на територији Панчева по моделу јавно-приватног
партнерства. Ово је, како је рекао заменик градоначелника
Предраг Живковић, први корак иза ког ће уследити још
неколико одлука Већа. Сада су
већници овластили градоначелника Сашу Павлова да образује пројектни тим за сачињавање предлога пројекта јавноприватног партнерства, израду конкурсне документације и
предузимање свих осталих радњи које претходе поступку избора приватног партнера у складу са одредбама закона и подзаконских аката.
На крају, усвојен је закључак
у вези с применом Уредбе о
критеријумима за утврђивање
природе расхода и условима и
начину прибављања сагласности за закључивање одређених
уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више
година. То се тиче комасације
у катастарској општини Глогоњ, посао ће бити започет ове
године и трајаће тридесет месеци, а новац ће бити обезбеђен из три буџета града.

Овим је ван снаге стављен
закључак донет 15. марта 2018.
О унапређењу образовања
Седница одржана 31. јула започета је усвајањем финансијских извештаја за 2017. годину јавних комуналних предузећа БНС из Банатског Новог
Села и „Комбрест” из Банатског Брестовца.
Потом је Љубица Цветановић, представница градских секретаријата, изнела предлог
Акционог плана за унапређење образовања на територији
града у периоду од 2018. до
2020. године. Рекла је да је циљ
да се унапреде локална, стратешка документа и локалне политике у вези са образовањем,
да се појача одрживост резултата до којих се дошло и да се
унапреди положај осетљивих
група у систему образовања,
које су овим пројектом највише и третиране. Акциони план,
како је објаснила, садржи и
конкретне мере и активности
које ће донети резултате. Оне
ће бити финансиране из градског буџета за 2019. и 2020. годину.
Предвиђена је и могућност
донаторских средстава, као и
реализација одређених програма у сарадњи с невладиним сектором. За потребе координације и праћења развијања акционог плана предвиђено је формирање тима за
његову имплементацију. Он
ће, како је казала Љубица Цвета но вић, пред ла га ти Ве ћу
средства потребна за финансирање реализације предузетих мера. Извештаје о реализа ци ји на го ди шњем ни воу
усвајаће већници.
Обједињено су разматране
две тачке које се тичу учествовања Панчева на јавном кон-

курсу за доделу бесповратних
средстава локалним самоуправама с територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018.
години. Расписао га је Покрајински секретаријат за привреду и туризам, а Панчево ће конкурисати пројектима „Изградња
пловног објекта – сувог дока” и
„Израда пројектно-техничке документације за приступни пут,
електро и водоводни прикључак ка излетишту на реци Тамиш у Глогоњу”.
Вредност првопоменутог је
3,6 милиона динара с ПДВ-ом,
а Град ће, ако пројекат прође,
учествовати са 21 одсто од те
суме, тј. са 756.000 динара. Ради се о томе да ће се, како је
најављено, годишње уштедети
око 250.000 динара, колико кошта сервисирање градског катамарана. Израда документације за пут у Глогоњу кошта
600.000 динара, а Град би учествовао, као и у првом случају,
са 21 одсто.
Пре него што је седница завршена, усвојен је предлог одлуке о расписивању огласа за
давање у закуп пословног простора путем јавног надметања на период од пет година,
а новинари су, као и увек, добили прилику да поставе питања. Да бисмо могли сами
да бирамо шта нам је у вези
са закључцима које потписује градоначелник најважније, занимало нас је највише
да ли постоји могућност да
на једном месту, на сајту Града, стоје материјали са седница Већа, дакле не само штуре одлуке као сада, већ акта,
образложења, планови, извештаји...
Изгледа да је то немогуће.

ФОТО-ПОГОДАК

Оригинал оригинала
С деведесет година
неће у пензију
Повремено се на улицама нашег града тргнемо и протрљамо очи када прође поприлично стара лимузина у одличном
стању: човек помисли да се вратио уназад кроз време, а онда,
са схватањем да је ту, у свом
Техничке карактеристике
олдтајмера „шевролет
интернешенел седан”
Годиште: 1929.
Запремина мотора: 3.200 ццм
Коњских снага: 46
Места за седење: пет
Врата: четвора

Иза зграде „Панчевца”, у филмском делу града
граду, и сад, у 2018. години –
осмех му се појави на лицу.
Ради се о аутомобилу „шевролет интернешенел седан”
из 1929. године, који је власништво Музеја мотоцикала

„Маркушев” у Улици Бранка
Радичевића 38 у Панчеву. Углађен, леп као уписан, с гангстерским шмеком из ере Ала
Капонеа и Елиота Неса, следеће године напуниће деведесет

година, а још увек није за пензију. Олдтајмер нашег суграђанина осликава помало заборављена, стара, добра времена, у складу с тим је и његова
брзина кретања, али због чаробног изгледа ипак ужива поштовање и разумевање осталих учесника у саобраћају.
Аутомобил из двадесетих година 20. века само је један примерак из музејске збирке старовременских мотоцикала и
четвороточкаша у којој је стотинак возила. Вреди је видети!

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ХРОНИКА

Петак, 3. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОВИХ ДАНА У ЦЕНТРУ ГРАДА

СТРПЉЕЊА, МОЛИМО: РАСКОПАНЕ УЛИЦЕ –
НЕЋЕ БИТИ ЗИМЕ
Новосађани и Новопазарци крајем прошле недеље су почели
да у старом градском језгру постављају нове цеви. Од два цола.
Пластичне. За гас. По пе-есу.
Исти момци из истих фирми су у Панчеву од марта; од тада
су у неколико насеља радили исту ствар. Извођачи, из главног

града покрајине, добили су посао на тендеру, а подизвођачи –
од престоничана Војводине. И, завршавају га најкасније током
викенда. Све ће бити враћено у првобитно стање, скоцкано.
Радника који копају, полажу цеви и затрпавају рупе на улицама је двадесетак, а степени је тридесетак. Само још мало

Ровови у Штросмајеровој

стрпљења, неће бити зиме; барем за оне који се, уз све могуће
накнадне трошкове, прешалтују на гас.
Добро је када имаш могућност избора. Досад је „центраши”
нису имали.
С. Т.

Поново ради светло

Машина и мајстор

„Коцкање” код Гимназије

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ЧЕДОМИРА МИЛОСАВЉЕВИЋА

Знате шта јесмо, али не
знамо шта смо могли бити
Изложба фотографија академског
сликара Чедомира Милосављевића
отворена је у уторак, 31. јула, у Свечаној сали Народног музеја Панчево.
Овом приликом су уз пригодне приче које су пратиле фотографије представљена три тематска циклуса – мртва природа, особе с посебним потребама и особе са социјалним потребама (просјаци).
На највећем броју радова представљени су портрети чланова Друштва
за помоћ ментално недовољно развијеним особама (МНРО) из Панчева,
настали у оквиру радионице „Ручно
прављење папира”, коју је водила
Александра Ксенија Милосављевић,

Изложбу је званично отворио Божидар Андрејић, новинар листа „Данас”, који је посебно истакао начин на
који је Милосављевић успео да прикаже чланове Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама.
– Они на фотографијама не представљају себе, већ покушавају да представе нас. Најзанимљивије је што су
они одглумили како ми глумимо. Треба видети изложбу и не размишљати
о портретисаним особама, већ о нама
самима – рекао је Андрејић.
Чедомир Милосављевић је рођен
1960. године у Панчеву. Дипломирао
је на Факултету ликовних уметности
у Београду, на одсеку сликарства, у

Ба, ба, бам, бам, бам: нећу ништа да знам

НАША АНКЕТА
КОЛИКО ВРЕМЕНА ТОКОМ ДАНА ПРОВОДИТЕ КОРИСТЕЋИ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН?

Слободни тренуци уз друштвене мреже

М. ЈОСИФОВ

као и током припрема за извођење
представе „Ромео и Јулија”.
Чедомир Милосављевић је нагласио да, иако излаже већ тридесет седам година, у почетку у оквирима
класичног сликарства, а касније иконографије и фотографије, ову изложбу ставља на прво место.

класи професора Војислава Тодорића. Поред фотографије, професионално се бави и иконописом.
Изложени радови су у фебруару били представљени у Студентском културном центру Београда, а у Народном музеју ће посетиоци моћи да их
погледају до 10. августа.
М. М.

Човече, кол’ко посла

В. ФРАНЦУСКИ

Често кажемо да нам је доста телефона и да бисмо га радо искључили
како бисмо се одморили од свега.
Међутим, углавном и када одемо на
одмор, прво што тражимо је Wi-Fi.
Мобилни телефони су постали саставни део свакодневног функционисања. Чак и старији људи га све више
користе. Када имамо неки слободан
тренутак, док смо у превозу или правимо предах на послу, врло често бацимо поглед на то шта се дешава у
животима наших пријатеља и познаника, да бисмо видели да ли су некуд
путовали или поставили нове занимљиве слике. Уместо позива користимо месенџере за комуникацију, а
на тај начин, поред речи, размењујемо и слике и видео-снимке.
Питали смо наше суграђане за шта
они највише користе мобилни телефон
и колико је то времена у току дана.
МАЈА ЈОСИФОВ, продавачица:
– Углав ном га ко ристим због по сла. Ина че ми служи да се чу јем са
сином и про водим време на дру-

М. ЖИВОЈНОВИЋ

Р. ЈЕКИЋ

штвеним мрежама. То може да буде
око два сата укупно у току дана. Волим да пратим шта се дешава или
читам када наиђем на нешто занимљиво. Најчешће посећујем „Фејсбук”
и „Инстаграм”.
ВЕСНА ФРАНЦУСКИ,
пензионерка:
– Ја само нужно разговарам телефоном. Користим и фиксни и мобилни телефон, али врло мало, јер
више волим да причам с људима уживо. Мобилни ми служи да се чујем са
ћерком и млађим људима који више
не користе фиксни телефон. Иначе,
када желим да се с неким испричам,
узмем фиксни телефон па се издиваним.
МИРОЉУБ ЖИВОЈНОВИЋ,
пензионер:
– Ретко га користим, месечно само
десетак пута. Ја сам пензионер и болестан сам. Користим га само када
ми треба нека помоћ и понекад за
разговор с пријатељима.

З. ИЛИН

Ј. ЛАЛИЋ

РАНКО ЈЕКИЋ, ветеринарски
техничар:
– Најчешће га користим за позиве,
али и за интернет. Слободне тренутке проводим на „Фејсбуку”, на којем
најчешће комуницирам с пријатељима. Телефон највише користим ноћу
на послу, када имам времена.
ЗВЕЗДАН ИЛИН, хемијски техничар
у пензији:
– Мобилни телефон ми углавном
служи за разговоре и понеку поруку.
Интернет користим искључиво на рачунару, јер ми је непрегледно и ситно на телефону.
ЈЕЛЕНА ЛАЛИЋ, ликовни уметник:
– Телефон највише користим за договор, проверу мејлова и да у доколици видим шта се дешава како бих планирала своје друштвене активности.
На интернету влада специфична врста комуникације. Због појаве друштвених мрежа и мобилних телефона она је постала мало сложенија.
Анкетирала Мирјана Марић
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ДРУШТВО

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Обично просо
Обично просо (Panicum miliaceum L) јесте зрненоскробна једногодишња биљка која припада породици Poaceae, роду Panicum и групи
просоликих жита. За разлику од правих жита, ово је
биљка топлијег климата и
гаји се само као усев пролећне сетве. Ово жито има
стабла с већим бројем листова и гаји се као широкоредни или ускоредни усев.
Зрно је богато угљеним хидратима, укупним протеинима и уљима. Користи се
у исхрани људи или као концентрована сточна храна, а
често и као храна за птице.
У исхрани људи користи се
ољуштено зрно за справљање врло хранљиве кашасте
хране или брашна, које се
меша у односу 15 : 85 с брашном пшенице или ражи,
за справљање различитих
пекарских производа доброг
квалитета. Традиција коришћења обичног проса у исхрани људи везује се за народе Азије и Африке, а мање за Европљане. У индустријској преради зрно проса представља сировину за
производњу пива и јаких алкохолних пића. Неољуштено зрно представља одличну концентровану сточну
храну, врло погодну за исхрану домаћих животиња,
док је вегетативна биомаса

погодна за припрему кабасте сточне хране.
Просо је пореклом из источне Азије. Према археолошким налазима, култивисано је у Кини пре око
8.000 година. У Кини је масовно гајено пре око пет хиљада година, али су из тог
периода пронађени остаци
ове биљне врсте и у Европи.
Према списима грчких историчара, просо су на широком простору Европе гајила племена Гала и Скита,
као основну зрнасту храну.
Тач но по ре кло и ди вљи
сродници гајених врста до
данас нису утврђени. Ареал
распростирања проса поклапа се са ареалом гајења кукуруза, а то је између 30
степени и 50 степени северне географске ширине, а на
јужној полулопти производи се у аре а лу из ме ђу
20степени и 35 степени географске ширине. Према
најновијим подацима FAO,
укупне засејане површине у
свету су 35.600.000 ха, уз
запажен тренд смањења у
односу на друга просолика

жита. Светска производња
зрна је око 38.600.000 т, просе чан свет ски при нос је
1.080 кг ха-1. Највеће повр ши не су у Афри ци
(20.631.222 ха), па у Азији
(12.491.684 ха). У Европи
се просо гаји на 405.695 ха,
у Америци на 123.726 ха и
у Аустралији на 40.000 ха.
Највеће површине има Индија (10.500.000 ха), затим
следе Нигер (6.513.140 ха),
Нигерија (3.749.600 ха) и
Судан (2.357.920 ха). У Србији се просо гаји на површини мањој од 1.000 ха,
претежно у равничарским
подручјима. Код нас постоје две сорте намењене производњи зрна: бисерка (бела) и руменка (црвена боја
зрна). Потенцијал за принос је 3,2–3,8 т ха-1.
Просо као алтернативна
биљна врста, иако заузима
релативно мале површине,
значајан је чинилац диверзификације ратарске производње, па у целини гледано
има агротехнички значај.
Одликује се кратким вегетационим периодом и великим потенцијалом родности. У нашој земљи у равничарским подручјима најчешће се сеје као пострни или
накнадни усев. Будући да је
веома отпоран на сушу, може се гајити као пострни
усев и без наводњавања. От-

порност на сушу ове биљне
врсте посебно је значајна из
аспекта климатских промена и честих појава сушних
година. О обичном просу
треба знати да развија релативно слаб коренов систем
и зато није биљка лоших земљишта. Иако су то биљке
пореклом из топлих подручја, захваљујући кратком вегетационом периоду могу се
гајити и у брдско-планинским подручјима до 1.000
метара надморске висине,
што је веома значајно из
аспекта производње хране
за домаће животиње у тим
подручјима.
Због својих квалитативних и агрономских особина
просо као алтернативна биљна врста често се гаји у органској производњи, која
захтева више људског рада,
али се зато остварује већи
профит по јединици површине у поређењу с конвенционалном производњом.
На тај начин гајење проса
може да утиче на одрживост, нарочито малих пољопривредних газдинстава.

Петак, 3. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЧЕДОМИР КЕСИЋ О ПОЧЕЦИМА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ „ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК”

МЕСТО НАСТАНКА КРЕАТИВНОСТИ
И ИДЕЈА
Ликовна колонија „Делиблатски песак” основана је давне
1969. године, а ове године, од
20. до 28. јула, приређено је јубиларно, педесето дружење сликара. Руководилац ове значајне манифестације све до 2010.
године био је чувени панчевачки сликар Миливоје Ђорђевић.
Ме ђу пр вим уче сни ци ма –
оснивачима колоније били су
Чедомир Кесић, Тихомир Биреш, Димитрије Ћосић, Филип
Андрић, Богољуб Јованов, Душица Жегарац и Вера Влајић.
О самом настанку колоније
и идеји о њеном оснивању разговарали смо са Чедомиром
Кесићем.
ПАНЧЕВАЦ: Како је настала идеја о оснивању колоније?
ЧЕДОМИР КЕСИЋ: Били смо
млади и желели смо да проведемо неко време током године
сликајући. То је била идеја неке апсолутне слободе. Наравно, у том тренутку су већ постојале сликарске колоније у
неким другим срединама, али
ми смо хтели да то некако изведемо овде. Тада смо морали
да добијемо благослов неких
друштвенополитичких организација, Културно-просветне заједнице, која је артикулисала
те потребе, и Савеза социјалистичке омладине Панчева, који су се сложили да се то изведе и онда смо преко општинских органа добили дозволу односно сагласност да одемо у
неки простор. Миле Ђорђевић
је рекао да постоји Делиблатска пешчара и то је заиста било право место. Добили смо
општинског возача и дошли
овамо да видимо локацију. Између осталог, ту је било неколико објеката Индустрије стакла Панчево и фирме „Ратар”
који су такође функционисали, али с обзиром на то да је
нама то требало на две недеље, врло брзо смо се одлучили.
У почетку је било планирано
да се окупи десетак људи. Први учесници су били аматери,
сем Милета, који је био сликар. У колонији се осетила младост и жеља за променама. Годинама смо то надограђивали,
обогаћивали садржајима, што
је омогућило да добије све већи значај. Резултат су била ликовна остварења, али и промене у културном животу града
Панчева. Ликовни живот нашег града добио је неку нову
димензију. Почели су да се јављају нови садржаји, као што
су Ликовни салон и Бијенале
скулптуре.
• Шта је још донела Ликовна
колонија?

– Многе нове ствари су настале у неформалним разговорима који су се водили овде.
Идеје су се претакале у реалност и живот. Некадашњи немачки канцелар Шредер је у
једном од својих експозеа, када је причао о немачкој привреди, рекао да без културе и
образовања, који су у тесној вези једно с другим, друштво никако не може да иде напред.
Ова манифестација се спонтано догодила и то је било веома
добро, а биће и у будућности
добро за панчевачку културу.
Неки људи можда мисле да је
ликовна колонија само слика која настаје, али то није тачно. Наравно да су и слике јако битан и

го ми је што сада наш град има
разлог да се подичи овом манифестацијом. Морамо да водимо рачуна о култури и да волимо културу. Морамо да живот учинимо лепшим. То је нека наша обавеза. Да поштујемо нашу децу, омладину, младе људе, који су наша будућност. О томе треба водити рачуна и надам се да ћемо у томе и успети. Ја сам учесник
многих ликовних колонија у
земљи и иностранству. Сваке године редовно одлазим у Републику Српску и тамо сам учесник пет-шест ликовних колонија, тако да знам шта се све дешава. Могу рећи да је на тој културној мапи Панчево познато.

• Која је разлика између колонија које су биле одржаване
на почетку и сада?
– Колонија је допринела да се
појави један већи број ликовно
образованих људи, и то не само
кроз ликовну академију. Сада
имамо и средње уметничке школе, као што је „Техноарт”, затим
Вишу школу за ликовну и примењену уметност у Београду, Факултет примењене уметности,
Политехничку школу и велики
број школа које артикулишу те
потребе. Ми смо при Дому омладине направили и једну значајну
културну институцију – Школу
цртања, која траје четрдесетак
година. Она није само ликовно
образовала разне старосне кате-

важан део укупног стваралаштва и живота колоније, али
су важни утицаји који се прожимају с неким другим областима културе, као што су књижевност, позориште, музика и
који доприносе да ми живимо
боље.
• Да ли сте се надали да ће
ова идеја толико дуго трајати?
– Јако ми је жао што наш
колега Миливоје није ту, он је
увек био пун оптимизма... Мислим да нисмо очекивали. Дра-

Можда наши суграђани и не
знају какве мисионаре културе
имају. То треба да негујемо убудуће. Такође, имамо велику
збирку радова и то Панчево
треба да покаже. Неко то треба да види. Ја се искрено надам да ћемо то питање решити
једном засвагда. Као што је и
питање галерије. Наш град има
претензије да буде туристички
град, да покаже све што има и
било би неприкладно да то не
уради.

горије полазника узраста од четрнаест година па надаље. Показала је да се обичан цртеж ниподаштава. Он је ипак садржан
у свему што нас окружује – у изгледу човека, у одећи коју носи,
намештају, фризури. Све што
нас окружује, везано је за ликовну културу. Људи морају знати да је то део тога. Ликовна
уметност и култура су битни сегменти наше опште културе и веома је битно да се преко тога не
прелази као да није важно.

ПРОМЕНЕ У ЗАКОНУ О ПОСТУПКУ УПИСА НЕПОКРЕТНОСТИ

Свака четврта некретнина у власништву жена
Према подацима Републичког
геодетског завода, тек свака четврта некретнина у Србији је у
власништву жена, а 11% је у
мешовитом поседу.
Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова
ступио је на снагу 1. јула и у сарадњи НАЛЕД-а, кабинета потпредседнице Владе Србије, РГЗ
и Економског кокуса Народне
скупштине припремљен је и
усвојен амандман да супружници који током брака стекну стан,
кућу или неки други објекат буду аутоматски уписани у ката-

Страну припремила

Мирјана
Марић

стар као носиоци права заједничке својине. Уколико се ради о посебној имовини стеченој у току брака, остављена је
могућност да се супружници
добровољно сагласе да само један партнер буде уписан у катастар као власник и о томе ће
јавни бележник обавестити Републички геодетски завод.
Аманд ман о ау то мат ском
упису заједничке имовине супружника један је од укупно
деветнаест на Предлог закона
о поступку уписа у катастар
непокретности и водова које
су Народној скупштини упутили посланици Економског кокуса на иницијативу и уз подршку НАЛЕД-а. Свих деветнаест амандмана прихватио је
парламент и тако је унапређен

текст закона, који омогућава
да се упис имовине у катастар
заврши одласком на једно место, код јавног бележника, уместо на шест шалтера, да се обезбеди већа ажурност катастра и
повећа правна сигурност.
Економско оснаживање жена
у фокусу је активности НАЛЕД-а,
а једна од кључних иницијатива
покренута је у сарадњи с Координационим телом Владе Србије за родну равноправности
и удружењем „Етно-мрежа”, за
упошљавање 1.000 жена и младих у руралним подручјима на
изради традиционалних рукотворина као пословних и дипломатских поклона. Према
„Сату запошљавања” на сајту
„1000 жeнa”, досад је кроз овај
пројекат обезбеђен ангажман

од 9.583 радна дана, што је довољно да се 436 жена упосли
на месец дана и стекне додатне приходе за своје домаћинство.
Жене у сеоским срединама
чине више од половине становништва, али три од четири нису плаћене за посао који
обављају. Слика неравноправности није много боља ни када се посматра цела Србија.
Упослено је тек 43,7% жена,
наспрам 56% мушкараца. Чак
71% мушкараца су на руководећим позицијама. Од 250 посланика у парламенту, 87 су
жене. Од 166 локалних самоуправа само 11 има градоначелницу или председницу општине. Међу 22 члана Владе
Србије тек пет су даме.
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КОНСОЛИДОВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА НИС-а

„ЕКОТАНКУ” ОДУЗЕТА ДОЗВОЛА

СТРАТЕШКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФОКУСУ

Наложене еколошке
мере

Нафтни гигант
у првом полугодишту
2018. године
инвестирао 17,2
милијарде динара

развој НИС-а уложено 17,2 милијарде динара, што је 72 одсто
више него у првом полугодишту
2017. године. Највише је инвестирано у сегмент истраживања
и производње, као и у модернизацију прерађивачких капацитета – конкретно у изградњу постројења за дубоку прераду с технологијом одложеног коксовања
у Рафинерији нафте Панчево.
Показатељ EBITDA (добит пре
плаћања камата, пореза на добит и амортизације) у првом полугодишту износи 24 милијарде
динара, што је шест одсто више
него у истом периоду претходне
године. Нето добит руско-српског нафтног лидера на половини године износи 11,5 милијарди динара и настављен је тренд
раста обавеза НИС-а по основу
пореза и других јавних прихода.
У првих шест месеци за ове потребе издвојено је 90,9 милијарди динара, односно 17 процената више него претходне године.
НИС је наставио да побољшава своје резултате и у области
прераде и промета, па је тако у
првом полугодишту у Рафинерији нафте Панчево прерађено
укупно 1,696 милиона тона нафте и полупроизвода, што је три
одсто више него претходне године. Истовремено је повећан и
обим промета, који је износио
1,665 милиона тона нафтних деривата, што је за осам процената
бољи резултат од промета оствареног у првој половини 2017. године, уз раст извоза од 24 процента. Укупна производња нафте и гаса у првом полугодишту
2018. године износи 661.000
условних тона, а у НИС-овим капацитетима произведено је 78.422
MWh електричне енергије.

НИС редовно објављује консолидоване резултате пословања,
па је менаџмент те компаније
прошле недеље јавности представио полугодишњи финансијски и оперативни биланс, који
су припремљени у складу с међународним стандардима пословног извештавања. Тим поводом је Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, изјавио:
– У фокусу НИС-а у овој години биће стратешке инвестиције, у које ћемо уложити око
47 милијарди динара, највише
од 2013. године. На тај начин
ћемо поставити чврсте основе
за даљи напредак у корист наших акционара, запослених и
шире заједнице. Истовремено,
и у наставку године остајемо посвећени финансијској дисциплини, оперативној ефикасности и
дигиталној трансформацији пословања, што ће нам омогућити
да максимизујемо ефикасност
бизнис процеса и додатно унапредимо своје резултате.
Тјурдењев је додао да ће НИС
на тај начин учинити значајан
корак ка остварењу амбициозних циљева енергетског лидера у региону, зацртаних Стратегијом развоја до 2025. године.
Нафти гигант је у првом полугодишту 2018. године наставио тренд позитивних финансијских резултата, а у фокусу су
биле инвестиције у стратешке
пројекте. Тако је у првих шест
месеци текуће године у даљи

ДАН ЕКОЛОШКОГ ДУГА

Живот на кредит
Према сазнањима Мреже за
глобални отисак, човечанство
је 1. августа искористило годишње ресурсе природе. Реч је
о резултатима међународне истраживачке организације која
је прва увела методу израчунавања еколошког дуга, а еколошки отисак подразумева људске потребе за свим природним ресурсима (вода, храна,
ваздух, енергија и др.). Вредно
је истаћи да је у односу на прошлу годину дошло до померања за један дан – у 2017. човечанство је искористило ресурсе 2. августа.
Дан еколошког дуга представља датум када годишња потражња човечанства према природи премашује оно што Земља
може да регенерише у тој години. Према истраживањима, људи тренутно користе ресурсе 1,7
пута брже него што екосистеми
могу да регенеришу, а трошкови овог глобалног еколошког
прекомерног трошења постају
све видљивији широм света (нестајање шума, прекомерне суше, оскудице воде, ерозије тла,
губитак биолошке разноврсности итд.). Стручњаци тврде да

би смањење количине хране која се баца за 50 одсто могло да
помери датум Дана еколошког
дуга за 11 дана, а смањење емисија угљен-диоксида за 50 одсто померило би овај датум за
чак 89 дана.
Према најновијим подацима, еколошки отисак по становнику у САД је пао за готово
20 процената у периоду од 2005.
до 2013. године, од када постоје последња доступна мерења.
Ова значајна промена повезана је углавном са смањењем
емисија угљен- диоксида. Вреди истаћи да се Кина, земља с
највећим укупним еколошким

отиском, у најновијем петогодишњем плану чврсто залаже
за изградњу „еколошке цивилизације”, а да су Шкотска, Костарика и Никарагва добри примери земаља које убрзано раде
на престанку коришћења фосилних горива у свом енергетском систему. У томе је највише отишла Република Ирска.
Ова земља ЕУ постаће прва држава света која ће распродати
своје инвестиције у фосилну индустрију. Предлог је наишао на
подршку свих партија Доњег дома Парламента и очекује се да
ће до краја ове године бити донет закон којим ће бити озва-

ничена ова еколошка активност Ирске. Према подацима
из јуна прошле године, 418 милиона евра из државног инвестиционог фонда, тешког осам
милијарди, Ирцима је одлазило на угаљ, нафту, гас и тресет,
распоређујући се између 150
различитих предузећа. Уколико се озакони, предлог ће обавезати фонд да своје инвестиције у прљаве делатности распрода „што је пре могуће”.
Када је реч о нашем региону, подаци о еколошком отиску показују да је Словенија у
еколошки дуг ушла 12. маја,
Хрватска 19. јуна, Црна Гора
29. јуна, Босна и Херцеговина
6. јула, Македонија 19. јула, а
Србија 30. јула.
Будући да наше потребе све
више превазилазе могућности
планете да се регенерише, на
шта додатно утичу последице
климатских промена, Дан еколошког дуга је подсетник да је
неопходно спровести хитне акције које појединци и земље
морају да предузму како би заштитили шуме, океане, слатководне ресурсе, биљни и животињски свет.

Министарство заштите животне средине, на основу члана 136. За ко на о оп штем
управном поступку, члана 23.
Закона о државној управи,
члана 5-а Закона о министарствима и члана 67. Закона о
управљању отпадом, донело је
Решење о одузимању дозволе

мобилном постројењу на локацијама на територији Републике Србије и наложило
стечајном управнику да спроведе мере за заштиту животне средине, здравља људи и
материјалних добара по престанку рада и обављања активности управљања неопа-

за третман неопасног отпада
и опасног отпада – зауљеног
отпадног материјала у мобилном постројењу, унутар рафинеријских постројења, на
локацијама на територији Републике Србије, коју је издало Ми ни стар ство жи вот не
средине, рударства и просторног планирања, регистарског
броја 905, оператеру „Екотанк”, Улица утве златокриле 9, Панчево, због неиспуњавања услова за обављање
делатности из области управљања отпадом у складу с важећом законском регулативом.
Поред тога, Министарство
је овом привредном друштву,
које је у стечају, забранило даљи пријем и третман отпада у

сним и опасним отпадом у
мобилном постројењу, које су
прописане дозволом и предвиђене Планом за затварање
мобилног постројења за управљање отпадом.
Вреди истаћи да је на локацији на Баваништанском
путу, где је у марту надлежна
еколошка инспекција пронашла преко 100 тона опасног
отпада, стационирана опрема
за третман зауљених материја на којима се видно налазе
обележја фирме „Екотанк”.
Истрага против компаније
„Еко 21” још увек је у току и
накнадно ће се утврдити да
ли спорна опрема уступљена
или је „Екотанк” продао опрему горепоменутој фирми која је под истрагом.

НОВИ ШУМСКИ ПУТЕВИ

Значајни подухвати
Директорка ЈП-а „Војводинашуме” Марта Такач и Вук Радојевић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, потписала су прошле недеље уговор
о суфинансирању изградње

Ка да је у пи та њу за шти та
шу ма, по жа ри пред ста вља ју је дан од нај ве ћих узро ка
настанка непроцењиве штете у шу ма ма, а бр зо и ефи ка сно га ше ње мо гу ће је са мо ако се у све ње не де ло ве

шумско-камионских путева у
дужини од 13,411 километара на територији где је то
предузеће корисник. Део новца који је неопходан да би се
овај посао реализовао, биће
издвојен из буџетског фонда
за шуме АП Војводине. Надлежни у Покрајини истичу да
је значај ове инвестиције неспоран, јер ће изградња путева олакшати спровођење свих
фаза радова – од обнове, неге
и заштите шума, преко њиховог коришћења за транспорт
посечених стабала, па до развоја ловства.

мо же до ћи за што кра ће
вре ме – твр де у ЈП-у „Вој во ди на шу ме”. По ред то га,
до да ју да ће ре а ли за ци јом
овог по сла би ти олак шан
рад чу вар ској слу жби, јер
ће шум ска пут на мре жа
омо гу ћи ти бо љу ор га ни за ци ју и рад.

КУПАЊЕ У ПАНЧЕВУ

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

-хемијска анализа присуство
суспендованих материја, нитрита, нитрата, хлорида итд.
Према Уредби о класификацији вода, све воде које не припадају првој, другој и трећој
класи могу бити ризичне по
здравље купача. Секретаријат
за заштиту животне средине и
Завод за јавно здравље, након
анализе резултата друге овогодишње кампање испитивања
присуства опасних и загађујућих материја у води (узорко-

вање обављено 18. јула), закључио је да Панчевци могу да се
купају у Тамишу у Панчеву, Јабуци и Глогоњу, као и на популарном дунавском купалишту
Бела стена. Квалитет ових вода је у рангу друге и треће класе, оне имају умерен еколошки
статус и могу се користити за
купање и рекреацију. Исти статус има вода у качаревачком
језеру, тако да грађани могу
слободно да је користе у рекреативне сврхе.

Анализа узорака с реке Поњавице показује да се у њој налази
велика количина материја које
могу угрозити здравље купача,
тако да стручњаци из Завода и
Секретаријата за заштиту животне средине обавештавају грађане да избегавају купалишта у
Иванову. Лабораторијска испитивања утврдила су да тамошња
вода припада петој класи, тако
да се не препоручује купање ни
на том популарном купалишту,
из безбедносних разлога.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Ово понесите на одмор

Пише:
др Мирослав Тепшић
Идеалан годишњи одмор за
многе од нас подразумева путовање до места које је довољно далеко од свакодневне гужве и стреса. Нису то увек мора и планине, већ све чешће
шумовита месташца, језера и
реке наше прелепе земље. А
да би годишњи одмор протекао баш онако како смо планирали, неопходно је да се осигурамо од неугодности које носе евентуалне повреде, убоди
инсеката, инфекције, температуре или болови. Пакет прве
помоћи требало би да буде обавезни део садржаја путне торбе, а овде ћемо навести неопходне елементе тог пакета.
Фластери – без њих се апсолутно не може ако желимо да санирамо мање посекотине и огреботине.
Газе – користе се за притисак на рану, њено чишћење,
упијање крви и за превијање
ране која је превелика за примену фластера. Најбоље је узети стерилно упаковане газе.
Еластични завој – веома је
користан за заштиту ране и
фиксирање газе.
Хируршки фластери – примењују се за фиксирање газе, завоја или удлаге.

Мале маказе – вишеструко корисне, пре свега за пресецање газе и завоја.
Пин це та – за укла ња ње
страног тела у рани и друге
захвате.
Антисептичне марамице –
одличне су за чишћење ране
пре примене фластера, газе
и завоја.
Стери стрип фластери – служе за санирање мањих посекотина које нису инфициране.
Таблете за болове – „парацетамол”, „бруфен”, „панадол”... за главобољу и друге
болове.
Таблете „лоперамид” – за
заустављање пролива. Користе се само у ситуацијама кад
путујемо или кад је потребно привремено зауставити
дијареју. Најбољи лек за инфективну дијареју је ослобађање патолошког садржаја
из црева уз адекватну надокнаду воде и електролита.
Антихистаминска крема –
умањује свраб, отицање и црвенило на месту убода инсекта.
Антибактеријска крема –
убрзава зацељивање посекотина и огреботина, а корисна је за превенцију инфекције ране.
Дигитални термометар –
за брзу детекцију повишене
температуре.
Антихистаминске таблете
– умањују алергијску реакцију на храну, лекове или
убоде инсеката.
Таблете за мучнину – веома корисне за мучнине настале у току путовања.
Септолете за грло – олакшавају симптоме запаљења или
алергијских реакција у грлу.
За сваки случај корисно је
имати и неки антибиотик широког спектра при руци.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Лето, сунце
и наша кожа

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Време је одмора и летње разоноде. Ма где се налазили –
на мору, језеру, градском базену или у бањи – сунце је ту,
са својим добрим и лошим
особинама. Предности умереног сунчања (ујутру до 10
и по подне од 17 сати) јесу
повећана производња витамина Д и серотонина, а самим тим и радости живота.
Међутим, ретко ко од нас
може испоштовати режим раног устајања на одмору, па се
многи најчешће сунчају управо у најнездравијем периоду
– од поднева. Ако већ не можете променити ту навику,
мере заштите и предострожности при одласку на плажу
морају бити на заиста високом нивоу. Не штедите новац
за квалитетне креме за тело
са заштитним фактором 50.
Битно је да набавите и посебне креме за лице, такође са
SPF 50. Не заборавите да намажете и усне. Битна је и физичка заштита, па свој аутфит
употпуните шеширом с великим ободом или капом која

покрива уши, наочарима за
сунце и неком широком танком туником светлих боја. Када изађете из воде, обновите
крему са УВ заштитом и склоните се у хлад, уз освежавајући природни сок или воду.
Дечја кожа је још осетљивија, па јој треба посебна брига у виду медицинских УВ
крема са SPF 50, намењених
том узрасту. Често обнављање крема, капице које покривају врат и уши, наочаре за
сунце, расхлађивање, хидрирање и велики хлад и – игра
може да почне. За оне који су
током зиме радили третмане
воћним киселинама или хемијске пилинге, веома је битно да током целе године имају добру УВ заштиту. У супротном, све оно што су побољшали на свом лицу може
бити узалудно – због претераног излагања јаком сунцу
поново могу избити флеке,
пеге и остале неправилности
због којих је и рађен третман.
Ни они који су се након сунчања пробудили с новим флекама, не треба да очајавају,
јер ће с јесени моћи да их
укло не управо по мену тим
третманима.
Посетити козметичара и
урадити прво класичан третман чишћења, као и третман
дубоке хидратације, јесте нешто најблаготворније што можете урадити за дехидрирану кожу лица. Наша кожа
памти све, и добро и лоше
што чините за њу, а треба да
нам потраје цео живот. Стога уживајте у одмору, деци,
дружењу и сунчању, али мислите пре свега на своје здравље и лепоту.

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ „УЗ МАЛУ ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА”

СИРОМАШНА И ОДБАЧЕНА ДЕЦА
ПРЕРАНО НАПУШТАЈУ ШКОЛУ
Обухваћено
осамдесеторо основаца
Европска унија и
Покрајински
секретаријат за
финансије донирали
близу 200.000 евра
Ефекти добри,
одрживост обећава
Код чак осамдесеторо деце у
десет изабраних основних школа у нашем граду уочен је прошле године ризик да би могла
на пу сти ти шко ло ва ње, и то
углавном због сиромаштва и
због одбацивања од стране другара. Већина те деце до пре неколико месеци никада у свом
животу није добила нове патике. Нека од њих немају тату
или маму, а нека немају ниједног родитеља. Нека од њих су
болесна, нека имају потешкоће у учењу, нека су агресивна...
Све је то показало испитивање спроведено у оквиру пројекта „Уз малу помоћ пријатеља – превенција раног напуштања школе у Панчеву”, који
се реализује већ четрнаест месеци с циљем да се тој деци
боравак у школи олакша и улепша и да се уклоне бар неки од
фактора ризика који утичу на
то да они школовање прекину
пре времена.
Пројекат је почео у јуну прошле године и завршава се у недељу, 5. августа, а његова вредност је 197.595,20 евра. Спроводили су га партнерски Град
Панчево и Дом „Споменак”, уз
финансијску подршку Европске уније и Секретаријата за
финансије АП Војводине, а завршна конференција на којој

Фото: Facebook
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Има деце која никад у животу нису добила нове патике
су представљени резултати одржана је у петак, 27. јула, у Градској управи.
Дирљиви моменти
Према речима Дејана Јекића,
менаџера овог пројекта, активности су почеле тако што су у
десет одабраних школа помоћу посебног испитивања мапирана деца код које постоји ризик од раног напуштања школе. Пројектом су обухваћене
школе „Свети Сава”, „Исидора
Секулић”, „Ђура Јакшић”, „Васа Живковић”, „Браца Петров”,
„Брат ство –је дин ство”, „Го це
Делчев” у Јабуци, „Моша Пијаде” у Иванову, „4. октобар” у
Глогоњу и „Олга Петров” у Банатском Брестовцу.
– Осамдесеторо деце је током шест месеци било укључено у програм додатне подршке
савладавању образовно-васпитних програма. У самом срцу
пројекта била су 32 педагошка
асистента, који су најпре прошли посебну обуку, а потом су
деци одржали 5.760 ремедијал-

САОПШТЕЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

Отворени рачун и СМС
број за помоћ Грчкој

них часова. У свакој школи радила су по три асистента и два
координатора. Осим тога, школе учеснице пројекта опремљене су IT опремом, намештајем
и дидактичким материјалом, а
за децу је обезбеђен школски
прибор. Стручњаци из Дома
„Споменак” спровели су двадесет индивидуалних консултација и два предавања о значају
образовања и здравих стилова
живота – истакао је Јекић.
Један сегмент пројекта односио се и на социјалну интеграцију деце, па су тако у свакој
школи одржаване заједничке активности с волонтерским вршњачким тимовима. Обележавани су
важни датуми, приређиване су
изложбе, деца су заједно одлазила у биоскоп или реализовала
еколошке акције. Породицама су
такође подељени хигијенски пакети, а подела патика била је за
многе учеснике један од најдирљивијих момената.
– Испоставило се да већина
ове деце никада у животу није
могла да приушти нове патике. У сарадњи с организацијом
„Be Fit”, у априлу смо одржали

јавни час о значају бављења
спортом и у оквиру те акције
смо доделили патике. Ниједан
извештај не може да објасни
како су се деца осећала тог дана. Свима нам се посебно урезала у сећање фотографија на
којој дете обува нову патику, а
поред ње је стара, похабана.
Исто тако, велику захвалност
дугујемо локалним пекарама
које су за ову децу обезбедила
ужину. Наиме, малишани су
остајали после часова како би
радили са асистентима и многи од њих би остали гладни да
није било овакве подршке –
додао је Јекић.
Редовно мапирање
Према речима Татјане Медић,
шефице Одељења за подршку
пројектима у Градској управи,
наредни задатак тима јесте да
обезбеди одрживост пројекта.
– Пошто је у пројекту учествовало десет од тридесет образовних установа с територије
нашег града, у наредном периоду искуства стечена кроз овај
пројекат треба пренети колегама из других школа. Предвидели смо да се инструмент
који смо осмислили за мапирање деце у ризику сада користи на почетку сваке школске године, да се та деца прате из године у годину и да се
не допусти да се она негде
„испусте”. Обезбедили смо и
акциони план где смо навели
шта је све потребно урадити
да би се ситуација побољшала
током предстојеће две године
– нагласила је Медићева.
Она је напоменула и то да су
све школе и до сада водиле рачуна о свим својим ђацима и
да су проналазиле начине да
реше проблеме овог типа, али
је истакла да се прави резултати могу очекивати тек када се
установе и примене системска
решења и да је у томе и смисао
овог великог пројекта.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Сладолед „Аљаска”
Ледена посластица у пенастом „капути-

Важна вест за све оне који желе да помогну становништву
Грчке пострадалом у недавном
великом пожару у Атици гласи
да је Црвени крст Србије отворио наменски динарски рачун
за прикупљање новчаних донација. Број рачуна је 205-3282471, позив на број 6026 355 0000,
модел 00, код Комерцијалне
банке АД Београд. На овај рачун је могуће уплатити донацију само с територије Републике Србије, а за новац из иностранства препорука је да се
уплаћује директно на рачун грчког Црвеног крста.
Поред наменског рачуна, Црвени крст Србије је у сарадњи
с мобилним оператерима Теленор, Вип и МТС активирао
хуманитарни СМС број 2002,

Страну
припремила
Драгана

Кожан

преко кога грађани такође могу да уплаћују донацијe. Цена
поруке је 100 динара.
Према последњим информацијама добијеним од Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, у пожарима у области
Атике настрадало је више од
осамдесеторо, а повређено је
више од сто шездесеторо људи, док се више од 200 особа
води као нестало. У гашењу пожара и санирању последица ангажовано је преко 700 припадника оружаних снага и ватрогасаца спасилаца. До сада је
процењено да су 373 куће делимично оштећене, а 211 их је
потпуно уништено.
Активисти Црвеног крста Србије су у сталном контакту с
колегама у Грчкој, а на основу
њихове процене, тренутно је
најпрече прикупити новац како би се на адекватан начин
одговорило на најприоритетније потребе угроженог становништва.

ћу” од беланаца савршен је избор уколико желите да елегантан десерт послужите
на мало другачији начин.
Изаберите било који омиљени сладолед, направите мекану бисквитну подлогу
и све обилно ушушкајте у смесу за пуслице и гарантовано ћете одушевити госте.
Састојци за сладолед: 125 мл млека,
125 мл слатке павлаке, три жуманцета,
60 г шећера, један ванилин-шећер и 200 г малина (или неког другог воћа).
За бисквит: три јајета, три кашике шећера, три кашике брашна и
мало нарибане лимунове корице.
Шаум од беланаца: три беланцета, 150 г шећера и мало лимуновог сока.
Припрема: Загрејати млеко и слатку павлаку с кесицом ванилиншећера (још боље са штапићем ваниле). Умутити жуманца с преосталим шећером и мало хладног млека, па сипати у танком млазу у
загрејано млеко и павлаку. Кувати врло кратко, пазећи да не проври, а затим померити с рингле и оставити да се охлади.
Воће испасирати у фини пире и умешати у охлађену крему. Ставити у замрзивач на хлађење и повремено промешати како би се
разбили кристалићи леда.
Припремити бисквитну подлогу. Умутити пенасто беланца и шећер, па додати жуманца, мало нарибане лимунове корице и на крају умешати брашно. Испећи кору у мањем плеху, па кад се охлади,
исећи је на веће кругове. На сваки круг од теста нанети полуохлађени сладолед и кашиком обликовати купу. Све поново вратити у замрзивач да се лепо стегне, а у међувремену умутити чврст шаум од
беланаца и шећера с мало лимуновог сока. Уз помоћ шприца или
кашиком распоредити умућена беланца преко сладоледа.
Сладолед ставити у претходно загрејану рерну и пећи пет-шест
минута на 180 степени. Кад беланца почну да румене, одмах извадити и послужити. Пријатно!
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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УВЕК ИСПРЕД СВОГ ВРЕМЕНА: МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ ДАБА

ЗАНЕСЕЊАК КОЈИ ЈЕ ПОБЕДИО
НЕПРЕДВИДИВУ СУДБИНУ
Постоје људи визионари – другачији, упорнији и способнији
од других – у свему први! Они
постају јунаци нашег времена
и живе легенде, јер су иза њиховог рада увек задивљујућа
остварења, нераскидива пријатељства, храбри подухвати и
посвећеност послу...
У друштву таквих великана је
и наш суграђанин Милош Обреновић Даба, човек који је својим визионарским радом у култури, позоришту, филму, музици, забави, естради, спорту
и бизнису мењао нека уврежена схватања у Панчеву, Београду, Србији, Југославији...
Милоша живот није нимало
штедео и мазио, јер му је у
протеклих седам деценија, поред славе и успеха, доносио доста невоља, пре свега здравствених тешкоћа, али и проблема са идеологијом која није имала разумевања за нове
трендове.
Овог лета Милоша смо посетили у његовом дому у Иванову. Затекли смо га, нажалост,
у инвалидским колицима, али
не без енергије, позитивних мисли и наде, што је свакако добар разлог за разговор с Дабом, о чијем би се животу могао написати узбудљив роман.
У свему увек најбољи и
– први
Када је Милош одлучио пре скоро пола века да се бави отварањем диско-клубова у Панчеву и
другим градовима у Југославији, није ни слутио на какав ће
одјек наићи његове идеје.
– Први диско-клуб у Панчеву отворио сам давне 1969, у
центру града, изнад „Снежане”, што је тада било чудо невиђено. Девојке и младићи су
били одушевљени, али не и људи из институција социјалистичке власти који су таква места сматрали сумњивим и опа-

Своје менаџерске способности Милош је показао и 1970.
године, када је у Дому ваздухопловства у Земуну организовао прво надметање диск-џокеја Југославије. Пријавило се
више од две стотине такмичара, а победио је млади музичар Тон чи Ху љић, ка сни је
фронтмен групе „Магазин”.
Незаборавно дружење
с великанима
Милош Обреновић је један од
ретких људи који се могу похва ли ти искре ним дру го ва њем с нашим најпознатијим
великанима прошлог и овог
века, из света културе, књижевности, позоришта, филма,
музике, сликарства, политике, новинарства, забаве, естраде и спо р та. Пре ду га чак је
списак: Петар Краљ, Драган
Зарић, Зоран Радмиловић, Гаги Николић, Милена Дравић,

на, а Милош се, уместо нашег
барда, извињавао све до јутра.
Занимљива је и Дабина прича
из Штутгарта о Хашиму Кучуку Хокију, чија је песма „Пијем да је заборавим” својевремено била мегахит. Хоки је,
тврди Даба, био велики патри-

рођеном пре десет година, купио је имање у Иванову, а у
дворишту куће подигао је погон за производњу комбухе,
гљиве (јапанске или кинеске)
од које се прави лековити чај.
Вест о чудотворној Дабиној
комбухи брзо се проширила
Србијом, па су многи тражили само еликсир из Иванова,
јер је прави и најбољи. Уз помоћ супруге Слађане, готово
све послове је обављао сам,
па чак и оне за које је требало доста физичке снаге. Био
је то изузетно напоран рад,
по го то во за чо ве ка ко ме је
још од младости, када је повре дио ле ви кук, ле ва но га
остала краћа. Тако је Милош
и добио назив Даба, по имену популарног Дизнијевог јунака.
Но једна невоља никад не
долази сама, па је Милош прошле године морао у болницу,
где му је ампутирана лева нога. Још увек осећа јаке болове,
што ових дана тешко подноси.
Било би му још теже да у свом
дому није окружен несебичном
љубављу, помоћи и подршком
његове дивне породице и пријатеља.
– Болови су несносни, а што
је још горе, ништа не могу
помоћи у пословима око комбухе, па је сав терет пао на

сним. Убрзо су се појавили критички текстови који су новоотворени диско сматрали производом трулог капитализма.
Комитет је одмах забранио диско-клуб, по хитном поступку –
присећа се Даба.
Упорни Милош није се предавао, јер је веровао да не чини
ништа лоше за омладину. Убрзо
је отворио нови диско, најпре у
просторијама изнад продавнице „Ристић”, затим и култно место за младе, у сутерену хотела
„Тамиш”, под именом „Шкорпион”, а онда и коцкарницу...
– Тај простор је више од две
деценије био омиљено место,
не само за младе, јер су се у њему одржавале и многе друге музичко-забавне и медијске приредбе. У мојој дискотеци забављали су се и фудбалери чувеног „Интера”, с тренером Берцотијем на челу, које сам 1984.
довео у Панчево. Ту су и преспавали, а сутрадан су победили „Звезду”, у Купу првака, с 1 :
0 – додаје наш саговорник.

Цеца Бојковић, Пепи Лаковић, Љуба Мољац, Бранко Ћопић, Дејан Мијач, Бора Чорба, Драган Стојнић, Хашим
Кучук Хоки...
– Највише сам сарађивао с
глумцима и певачима, јер сам
се бавио организацијом музичко-забавних приредби, довођењем статиста за филмове и постављањем сценографије и аудио-визуелних ефеката за позоришне представе. За Понтијев филм „Мама Лучија”, са
Софијом Лорен, довео сам 600
статиста, а редитељ Дејан Мијач ми је на „Дубровачким летњим играма” поверио визуелне ефекте за Шекспиров комад
„Бура”, за шта смо добили награду – каже Обреновић.
Иза Дабиних дружења с великанима остало је безброј анегдота. Причао нам је о друговању с глумцем Зораном Радмиловићем у Цавтату, где је Даба
држао дискотеку „Грација”. Једне вечери глумац је ошамарио
ватерполисту „Југа” Горана Сук-

„Искупљење љубави”
Франсин Риверс
Златна грозница у Калифорнији 1850. Време у којем мушкарци продају душу за шаку злата, а жене своје тело за
ноћ под кровом или поштен
оброк. Анђела не очекује ништа од мушкараца осим издаје. Продали су је још док
је била дете и од ње направили проститутку. Живи тако што се храни разочарањем, бесом и хладноћом. Душа јој се заледила. Када на
улици види Анђелу, Мајкл
Осија зна да је то жена којом ће се оженити и волети
је без обзира на све. Он је
скроман, поштен човек, који живи од свог рада и верује у Бога. Дан за даном, он
топи њен лед својом искреном и дубоком љубављу, али
зима њене душе не попушта
лако. Она се враћа у мрак
док Мајкл преиспитује своја
осећања.

ота, који је на концерту певао
са шајкачом на глави. Писац
Бранко Ћопић му је рекао да
скине ту капу, јер има и усташа који су спремни да убију, а
Хашим је одговорио да је спреман, ако треба, погинути за Југославију и свој народ. Дабина
ризница анегдота је пребогата,
а у њој се налазе и приче о
праћењу у војску популарног
глумца Драгана Николића, о
маштовитости Боре Чорбе, који је, по Милошевим речима,
предобар и препоштен, као и о
многим другим познатим личностима.
Само је Дабина комбуха
права
Када је Милош одлучио да се
више посвети породици и сину,

мо ју су пру гу Сла ђа ну, ко ја
стрпљиво и вредно ради сложене послове, уз бригу о мени. Неизмерно сам јој захвалан и да ми није Слађе и сина Михаила, који ми дају снагу и мотивацију да истрајем у
овим мукама, не знам како
бих све то поднео. Много ми
значи и подршка пријатеља –
додаје Даба.
На крају разговора с Милошем Обреновићем одлазимо из
Иванова с тугом у срцу, јер је
тешко прихватити све то што
се дешава панчевачкој легенди, али са чврстим уверењем
да ће овај борац и занесењак
победити непредвидиву и немилосрдну судбину.
М. Ковачевић

КАД ЈЕ ТЕ ШКО – „СРП СКА СПАР ТА”
Удружење спортиста и љубитеља спорта „Српска Спарта”
одавно је познато у Панчеву по хуманитарним акцијама. Када је Милошу, истакнутом члану тог удружења, ампутирана
лева нога, у помоћ су му притекли чланови „Српске Спарте”.
На ММА турниру одржаном 25. фебруара ове године „Српска Спарта” је део новца од улазница наменила за куповину комбија за своју легенду Дабонија.
– Поред чланова породице, највише ми помажу другари
из „Српске Спарте”. Често долазе у Иваново, зову ме телефоном, теше ме и тако олакшавају да пребродим невољу која ме је задесила. Срећа је што постоје људи као што су
Зоран Рајачић, Бранко Маловић, Зоран Савић, Зоран Ставревски, Видаковић и други, који ме не заборављају и поред бројних послова и обавеза – каже Даба.

Може ли се волети и кад
је срце пуно рана? Колико
праштања може да буде у
искреној, чистој љубави? Ово
није само још једна љубавна
прича, ово је живот преточен у речи којима се исписују најдубља осећања. Прича је врло утешна и поучна,
а истина која испуњава ову
књигу бациће вас на колена.

Два читаоца који до среде, 8. августа, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Може ли се волети и кад је срце пуно рана?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Искупљење љубави” Франсин
Риверс. 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

„Из Рима, с љубављу”
Џулс Вејк
Рим је град љубави и завођења, зар не? И није баш,
ако се затекнете у прелепом
стану с Вилом Рајаном, другаром из детињства који се
претворио у љутог непријатеља, без обзира на то колико је привлачан.
Лиса и не помишља на љубав и романсу, јер мора да
се усредсреди на много важније ствари, као што је проналажење оца којег никад
није упознала. Када се њена
потрага заврши на првој препреци, Вил је ту да јој помогне да настави и ужива с
њом у романтичним разгледањима и изванредним укусима Вечног града. Због свега тога Лиса почиње да се

КРАЉ ПЕ ТАР И МИ ЛОШ ОБРЕ НО ВИЋ
Из узбудљивог Дабиног живота најпознатија анегдота је она
о Милошу Обреновићу и познатом глумцу Петру Краљу, с
више верзија.
– Мој кум Петар Краљ и ја радили смо поставку чувене
монодраме „Живео живот Тола Манојловић”, коју је Пера
изводио више од 300 пута. Због тога нас је Марко Јанковић
позвао у „Студио Б”, у емисију „Од доручка до ручка”. Када
смо ушли у „Београђанку”, портир нам је тражио личне карте, које нисмо имали. Онда нас је упитао за имена, а ми смо
одговорили: Милош Обреновић и Краљ Петар! Одмах је почео да нас псује, вређа и избацује. Потом је, на наше инсистирање, позвао Марка и рекао: „Овде су неке две пијане
будале које се дрско и безобразно представљају као Краљ
Петар и Милош Обреновић”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

пита да ли је заводи још неко поред Рима.

Два читаоца који до среде, 8. августа, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Какве емоције у вама буди помисао на Рим?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Из Рима, с љубављу” Џулс
Вејк. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Далеко је накит
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли имате комад накита који вам је
посебно драг. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Огрлица кнегиње Татјане” Џил
Пол за два наша читаоца или
читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Имам, добила сам га на
венчању и још ми је привезак.” 064/1792...
„Имам много комада накита који су ми посебно драги. Све их редовно разгледам на сај ту ’Ти фа ни ја’.”
069/2366...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање

које књиге вас сећају на детињство. Они ће освојити по
један примерак књиге „Пета
девојчица, Марја” Градимира Стојковића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„То су управо књиге Градимира Стојковића. Уз серијал о Хајдуку сам заволела
читање, а сад ту љубав прено сим и на сво ју де цу.”
064/3656...
„Градине књиге ме подсећају на дивне летње распусте и ти неј џер ске да не.”
063/1031...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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АПЕЛ ПОЛИЦИЈЕ

О РИЗИЦИМА АДВОКАТСКЕ ПРОФЕСИЈЕ

Обавезно пријавите
породично насиље

УБИЈАЈУ ИХ, ПАЛЕ ИМ АУТОМОБИЛЕ,
БАЦАЈУ НА ЊИХ БОМБЕ...

Од почетка ове године у случајевима породичног насиља убијено је двадесет три
жене и седам мушкараца, а
оно је било пријављено само
у три наврата. Министарство
унутрашњих послова је због
тога апеловало на све припаднице слабијег пола и друге потенцијалне жртве породичног насиља да га не прећуткују и не трпе, већ да га
обавезно што пре пријаве.
То је могуће учинити на
бројеве телефона 192 и 0800100-600. Они су доступни током целог дана, а сваки позив

је бесплатан. Важно је напоменути да они који пријављују породично насиље могу да остану анонимни и немају обавезу да се представе. Пријављивање сваког случаја је изузетно важно, јер
уколико се то не учини што
пре, полиција не може да реагује, да пружи одговарајућу
помоћ жртвама и да заустави насилнике.
Према статистикама полиције, жене које су страдале као жртве насилника од
почетка ове године су у осам
случаја убијене ножем, три
пута чврстим предметима, а
у четири случаја ватреним
оружјем.
Полицајци који су реаговали поводом пријава поро-

дичног насиља у два случаја
су направили пропусте. Због
тога је Сектор унутрашње
контроле након извршених
провера против тих полицајаца поднео кривичне пријаве. Тиме је показано да се
пропусти у раду неће толерисати и да ће бити на одговарајући начин санкционисани.
Да би се што успешније наставила борба против насиља у породици, Министарство унутрашњих послова ће
до краја године обучити додатни број полицајаца за при-

мену законских одредби и поступање у таквим случајевима. До сада је њих 900 прошло посебну обуку, у складу
с програмом који је осмислила Правосудна академија.
У протеклих годину дана,
колико је прошло откако је
почео да се примењује Закон о спречавању насиља у
породици, полиција је изрекла 8.751 меру привременог
удаљења из стана и 19.275
мера којима је починиоцу
насиља привремено забрањено да контактира са жртвом и да јој прилази. У већини случајева оне су биле
оправдане, о чему сведочи
податак да су судови у 15.373
случаја потврдили мере које
је изрекла полиција.

ПОМОЋ КОЛЕГАМА

Панчевачки ватрогасци
гасили пожар у Београду
Припадници панчевачке ватрогасно-спасилачке јединице помогли су заједно с ватрогасцима из Старе Пазове, Пећинаца, Руме, Сремске Митровице и Београда у
гашењу великог пожара који
је избио у Земуну у ноћи између 31. јула и 1. августа.
Пре ма ин фор ма ци ја ма
Министарства унутрашњих
послова, ватрена стихија је

захватила магацинске просторе и производне погоне
више фирми, а да је била великих размера, сведочи податак да је пламеном било
обухваћено око 3.600 квадратних метара.

У гашењу овог великог пожара учествовало је 157 ватрогасаца с 32 ватрогасна возила из шест градова, а помагали су им ватрогасци Војске Србије, аеродрома „Никола Тесла” и београдског
ЈКП-а „Водовод и канализација”. О томе колико је њихова интервенција била опасна, говори то да су током
њеног трајања повређена че-

тири ватрогасца. Међу њима није ниједан из Панчева.
Када је пожар угашен, на
лицу места је остало 30 ватрогасаца и десет возила да
би спречили да поново избије.

У ТУЧИ У КАЧАРЕВУ

Повређене три особе
Екипа Хитне помоћи је у уторак, 31. јула, у вечерњим сатима, имала једну интервенцију на јавном месту због туче у Качареву. Три особе су
задобиле повреде главе, због

чега су пребачене у градску
болницу.
Повод за тучу била је свађа у
једној породици, а полиција ће
поднети кривичне пријаве против
свих који су у томе учествовали.

За петнаест година
убијена четири
адвоката, а
расветљен само један
случај
Бројни адвокати су
били жртве
различитих врста
напада, а међу њима
има и оних из
Панчева
У протеклих петнаест година у
Србији су убијена четири адвоката, а ниједан напад на припаднике те професије није добио коначан судски епилог. Засад је расветљено само једно
убиство, јер је подигнута оптужница против осумњиченог –
објавила је истраживачка мрежа „Крик”.
Црну статистику о ризицима с којима се свакодневно суо ча ва ју љу ди из адво ка ту ре
употпуњују подаци да је током
претходне деценије забележено и шест покушаја њихових
убистава, као и једно рањавање ватреним оружјем.
Неки од адвоката су нападани киселином и ножем, другима су паљени аутомобили, а
трећима су обијани станови и
канцеларије, или су на њих бацане бомбе. Међу браниоцима
је било и оних који су претучени, или су морали да трпе вербалне увреде.
Најдрастичнији случај угрожавања адвоката пре прошлонедељног убиства Драгослава
Мише Огњановића јесте убиство адвоката Владимира Зрелеца. На њега је испаљено више хитаца из ватреног оружја
док је седео у свом аутомобилу
испред своје канцеларије у близини Храма Светог Саве у Београду, крајем 2015. године. Упр-

Запаљени аутомобил панчевачког адвоката
кос напорима лекара да га спасу, преминуо је три дана касније. Пре него што је убијен,
годинама је заступао проблематичне појединце из Србије
и Црне Горе, а осим тога је
оснивао и потом и водио њихове фирме.
Убио га је 42-годишњи Београђанин Владимир Шарановић, који је одмах након тога
побегао и више од две године
се крио од полиције. Ухапшен
је 9. јануара ове године у околини Зрењанина, након чега је
против њега подигнута оптужница која га терети за убиство, као и за неовлашћену производњу и поседовање дроге.
За разлику од тог случаја,
још увек није расветљено про-

шлогодишње убиство Немање
Стојановића, младог адвоката
из Јагодине. Убица га је сачекао у касним вечерњим сатима на улазу у зграду у којој је
живео и испалио у њега три
хица из пиштоља.
Још нема трага ни убици Момира Лазића, адвоката из Сенте. Он је убијен на улазу у своју кућу 2007. године.
Због професије којом се бави, почетком јуна 2012. године нападнут је и београдски
адвокат Ненад Вукасовић. Док
је седео у канцеларији, унутра
су ушла два младића маскирана црним капама „фантомкама”. Најпре су га претукли, а
онда су му непознатом киселином попрскали очи. Иако је

тешко повређен, ипак је остао
жив.
С ризицима и опасностима
због своје професије били су
суочени и панчевачки адвокати. На једном паркингу у строгом центру нашег града 30. новембра 2015. године запаљен
је аутомобил једног од њих.
Поред тог возила, које је потпуно уништено, ватра је у великој мери оштетила још два
аутомобила који су били паркирани у близини. Полиција је
брзо реаговала и ухапсила 34-годишњака из Панчева који је
осумњичен да је то урадио. Против њега је подигнута кривична пријава надлежном тужилаштву због сумње да је починио кривично дело изазивање
опште опасности.

НЕЗАВИСНИ ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ

Колико је опасан полицијски посао
У Београду се ових дана догодио напад на полицајце који
је, судећи према описима у медијима, подсетио на акционе
филмове. Тај инцидент је, како пише у саопштењу Независног полицијског синдиката Србије, још једном подсетио на
то колико је опасан посао који
обављају припадници Министарства унутрашњих послова.
У оквиру акција које се већ
дуже време спроводе ради проналажења и хапшења што већег броја нарко-дилера, полицајци су ових дана кренули да
ухапсе Марка И. Међутим, у
холу зграде где живи, сачекала их је његова мајка, која их
је напала и попрскала бибер-спрејом.
У исто време када је она то
учинила, осумњичени је насрнуо на полицајце. Напао је једног од њих, а потом га је угри-

зао и побегао. Повређени полицајац је пребачен у Ургентни центар да би му се указала
помоћ, а још једна полицијска патрола која је у међувремену дошла на место инцидента, привела је мајку осум-

њиченог. Иначе, за њим се још
увек трага.
– Циљ полицијског посла је
обезбеђивање мира и безбедности за све наше грађане. То подразумева рад с различитим девијантним појединцима и гру-

пама у нашем друштву и свакодневно ризиковање живота полицајаца. То је разлог због чега
полицијска професија спада у
једну од најопаснијих на свету.
Међутим, оно што је код нас
већ дуже време проблем, јесте
потреба за јасно дефинисаним
условима за примену средстава
принуде у оваквим ситуацијама и правна заштита, односно
оштра и доследна казнена политика за све нападаче на полицијске службенике. Напад на
полицију јесте напад на државу, ма колико да се то некоме
не свиђа да чује. Полицајци су
представници државе и ризикују животе у корист мира и
безбедности свих нас. Зато је
неопходно да држава стане иза
њих и да их адекватно заштити
– изјавио је Милош Јеленковић,
председник Независног полицијског синдиката Србије.

САОПШТЕЊЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Осам стотина жалби за годину дана
У протеклих годину дана око
800 грађана је тражило помоћ
од заштитника грађана Зорана
Пашалића и његових сарадника. Њихове притужбе су се најчешће односиле на рад органа
јавне власти, судова, разних
министарстава и судских извршитеља. Сви су навели да су
им угрожена права и да не могу да их остваре, чак ни онда
када им је то гарантовано законом.

слов за тај разговор је претходно заказивање. Број телефона службе заштитника грађана је 011/2068-100, радно
време од 8.30 до 16.30, а адреса Делиградска 16, Београд.

Страну припремио
Заштитник грађана периодично прима оне који желе да

му изнесу примедбе током „Дана отворених врата”, а преду-

Михајло
Глигорић
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СЛЕДЕЋЕГ ВИКЕНДА У ОМОЉИЦИ

„ЖИСЕЛ” БРОЈ ЧЕТРДЕСЕТ ОСАМ
Бројне пријаве за
Салон фотографије и
Фестивал аматерског
филма
Главне награде у
Панчеву, Београду и
Ваљеву
Готово пола века, сваког првог
августовског викенда, културни посленици из Омољице приређују чувени међународни фестивал на тему живота села.
И овог пута манифестација
је подељена на два кључна сегмента, а увод у званични програм, по устаљеном обичају,
биће направљен у четвртак, 2.
августа, када ће, од 21 сат, на
летњој позорници наступити
тамбураши, на концерту под
називом „Кад је човек песма”.
Наредни дан је у знаку четрдесет шестог Салона уметничке
фотографије, чије је отварање с
доделом награда планирано за
20.30 у галерији Дома културе,
који је и организатор „Жисела”.
Жири је већ обавио велики
посао, с обзиром на то да су на
конкурс пријављене 504 фото-

„Златни сунцокрет”:
графије из земље, региона, па
чак и из далеке Аустралије. Познати су и победници: прва награда за колекцију припала је
Мирославу Јеремићу из Ваљева, док је појединачно најбоља
фотографија „Кућерак у Срему” аутора Бранимира Радовановића из Београда.
Исте вечери биће отворене изложбе фотографија познатих мајстора Жељка Ђурића („Сенке кад
им време није”) и Милана Живковића („Карневал-портрети”).
Своје радове представиће и добитници највишег звања у Фото-

„Кућерак у Срему”
-савезу Србије: Зоран Милутиновић, Имре Сабо и Ранко Ђуровић, а публици ће бити доступна
и поставка под називом „Из алманаха Фото-савеза Србије”.
Вече ће бити заокружено наступом „ЕКВ трибјут бенда”, од
22 сата, на Летњој позорници.
Остатак манифестације обележиће четрдесет осми Међународни фестивал аматерског
филма, на којем је учествовало двадесет једно остварење, а
према одлуци еминентног жирија, гран-при су завредела
„Браћа из Баната” аутора Ра-

дована Ђерића из Панчева, чиме је он поновио прошлогодишњи успех. Исто као и лане,
други по рангу „Златни сунцокрет” иде Драгу Латиновићу и
Илији Галоњи из Новог Сада за
филм „Зов”; „сребрни” је Доловац Бојан Војнов („У доловима
равнице”), а „бронзана” – Радомирка Сиљаноски из Београда
(„Јунакиња”). У суботу, 4. августа, биће приређени пратећи
садржаји: у 10 сати испред бифеа „Шаран” почеће „Златни
котлић Поњавице 2018”, а сат
касније у „Галерији на углу” Дома културе и Етно-радионица
„Стари занати”.
Четрдесет осми Међународни фестивал аматерског и видео филма биће званично отворен у 20.30 на Летњој позорници, пола сата касније почеће прва званична пројекција аматерских филмова, а од 22.15 на
програму је позоришна представа „Ко је овде идиот?”. Сутрадан од 21 сат на истом месту
почеће друга званична пројекција аматерских филмова, након чега ће уследити додела награда, а завеса на овогодишњи
„Жисел” биће спуштена у 22.45
концертом групе „Twilight”.

СЕОСКЕ БИБЛИОТЕКЕ – БРЕСТОВАЦ (5)

Директорка је и библиотекарка
Током најтоплијег годишњег
доба и летње шеме „Панчевац”
се бави актуелним стањем сеоских библиотека, које годинама функционишу под окриљем домова културе.
С тим у вези, биће речи и о
интересовању житеља насељених места за књигу, о томе колико и шта се чита, као и о
перспективама у будућности.
Библиотека у Брестовцу већ
извесно време налази се у некој врсти ванредне ситуације.
Разлог: дотрајала просторија,
што се манифестовало прокишњавањем плафона, а тиме и
не до стат ком еле мен тар них
услова за нормалан рад.
Због тога је директорка Дома
културе Невена Ђурић одлучила да се упусти у храбру авантуру звану реконструкција.
– Годинама смо настојали да
од надлежних градских структура, као и на конкурсима Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, добијемо одговарајућа финансијска средства.

Након свега успели смо у том
науму, па су радови могли да
почну. Тренутно припремамо
нову просторију, идентичних габарита као што је и досадашња,
у коју ћемо преселити цео књижни фонд и други инвентар. Досад је урађено много тога од пода до плафона, а предстоји пребацивање свих полица, након
чега би требало да дођу људи из
Градске библиотеке и ураде ревизију – наводи директорка.
Када је реч о броју књига,
према званичним папирима

требало би да их је преко девет хиљада. Међутим, реалност
је битно другачија.
– Велики број књига је код
људи по селу, а ради се о неколико хиљада наслова. Што се
тиче набавке нових наслова, за
такву намену годинама немамо обезбеђен ни динар, јер све
расположиве ресурсе улажемо
у реновирање просторија, па
се довијамо како знамо и умемо. Тим поводом смо направили акцију путем које смо
прибавили око сто тридесет

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО У СТАРЧЕВУ?

Дружење на првом месту
На питање како проводе најтоплије годишње доба у свом месту, најчешћи одговор насумично одабраних Старчеваца
је да су у слободно време углавном на
Тргу неолита и „Данима дружења”, који
се одвијају баш у овом периоду.
Једна од њих је и Јелена Шиц (31), која
редовно прати поменуту манифестацију, у
чему јој друштво неретко праве и ћерка
Ана (5) и рођака Маша (8), будући да и за
њих има занимљивих програма. У остатку
времена деца су у Народној башти, возе

књига – од енциклопедија, преко приручника о ручним радовима, до Бранка Ћопића –
каже Ђурићева.
Ванредна ситуација не односи се само на простор, већ и
на то што брестовачка библиотека нема библиотекара, па директорка, поред свега осталог,
издаје и књиге.
– Најчешћи чланови су жене, које траже „лакшу” литературу, попут оне коју пише
Мирјам; деца долазе по лектиру, а и средњошколци навраћају, па смо, док је било неких
пара, акценат стављали на набавку њима интересантних наслова. Када је реч о појединцима, најактивнија је Есма Богућанин, која је прочитала малтене све што имамо. Поред тога, Јелена Милошевић се интересује за књиге о психологији, а Александра Николић воли не само да чита већ да и да
пише поезију, као и некадашња матичарка Бахрија Радомировић – набраја директорка
– библиотекарка.

Банатски Брестовац: Очекује
се почетак радова на поправци моста у делу села под називом Кутина 2. И даље је у
току хуманитарна акција прикупљања чепова.

ста, а увече од 20 сати планиран је богат културно-уметнички програм на летњој позорни ци. У току је трећи

Банатско Ново Село: Постављена је гасна цев између Новог Села и Долова и пуштена
у рад. Такмичење у кувању говеђег гулаша под називом „Бангул”, у организацији удружења „Банатски троугао”, одржано је у недељу, 29. јула, уз
учешће преко тридесет екипа.
Долово: Журка за младе уприличена је у сарадњи Актива
младих и Дома културе у петак, 27. јула, у дискотеци поменуте установе. Полазници
радионица које се одржавају
у Дому културе Теодора Радоњин, Милица Траилов и
Урош Кузмановић учествовали су у Међународној дечјој
ликовној колонији у Јабуци.
Eколошко-рекреативнa манифестација под називом „У
смирај дана” биће одржана у
суботу, 4. августа, од 18 сати,
у насељу Леанка.
Глогоњ: Шумско газдинство „Банат” започело је уређење шумских путева надомак села. Летња лига у малом фудбалу завршена је у петак, 27. јула, када је
„Свадбени салон ’Јавор и Анђелина’” из Борче у финалу,
после бољег извођења пенала,
савладао екипу „Вулканизер и
перионица ’Шваба’” из Јабуке,
док је треће место припало „Лажним другарима” из Панчева.
КУД „Веселија” је за викенд гостовао у румунској Дети.
Иваново: При крају су радови на стадиону када је реч о
постављању ограде и изградњи купатила за судије.
Јабука: Изложба радова из једанаесте Међународне дечје
ликовне колоније отворена је
у среду, 1. августа, у Дому културе. Сеоска слава Свети Илија биће обележена бројним садржајима у четвртак, 2. авгу-

„Илинденски турнир у малом
фудбалу”, а финалне борбе биће одржане у среду, 5. августа, од 20 сати, на терену код
школе. Истог дана од 8 сати
биће приређено такмичење у
гађању глинених голубова.
Качарево: Нова књига афоризама Зорана Т. Поповића
промовисана је у петак, 27.
јула, у свечаној сали Месне
заједнице, а сутрадан, од 10
сати, на СРЦ-у „Језеро” представљена је румунска култура и традиција, у виду културно-уметничког програма,
радионице веза, изложби ношње, хране, пића...
Омољица: Овогодишњи „Жисел” почиње у четвртак, 2. августа, тамбурашком вечери на
летњој позорници; сутрадан од
20.30 на истом месту биће одржан Салон уметничке фотографије, а у суботу и недељу, у
исто време, и фестивал аматерског филма. „Златни котлић Поњавице” на програму
је у суботу, 4. августа, од 10
сати, испред кафане „Шаран”.
Старчево: Овогодишњи „Дани дружења” почели су у петак, 27. јула, а бројни програми тек предстоје. Између
осталог, у уторак, 7. августа,
љубитељи народне музике моћи ће да присуствују наступу
Снежане Бабић Снеки на Тргу неолита, а два дана касније биће обележена црквена
слава Свети Пантелејмон.

ТАКМИЧЕЊЕ У КУВАЊУ ГУЛАША
ОДРЖАНО У НОВОМ СЕЛУ

Панчевци освојили
„Бангул”

Гордана Николић (21), као рођена Старчевка, заједно са супругом и вршњаком
Бојаном и тромесечном бебом Јаном, често дође у посету родитељима, након чега прошетају до центра, нарочито у време „Дана дружења”, када испрате неки
концерт или изложбу. На купање обично
иду на Поњавицу или ковинску „шљункару”.
Пензионер Митар Обрадовић (77), како каже, сада више не ради готово ништа, изузев ситних кућних послова. Он
практикује да скокне до центра села, а
понекад и до града, па и до Београда. Његов другар Миленко Милојевић, такође

„Екс-Ју рок фест”. Њихов деветогодишњи син Кристијан и блиски рођаци из
Аустрије – Леон и Уна, који овде проводе распуст, најчешће су у парку на рингишпилу или на јахању у Ергели „Стаменковић”, јер просто обожавају животиње.

ролере у Барутани, брчкају се у кућном базенчићу или су на оближњем игралишту.
Зоран Величковић (33) и његова супруга Ивана (31) током летње жеге расхлађују се на градском базену или на качаревачком језеру, уз жаљење што у свом
месту немају купалиште. А када је реч о
Старчеву, и они прате програме „Дана
дружења”, од којих им се највише свиђа

Месне актуелности

виталан човек у респектабилним годинама, летњи дан почиње основним обавезама око куће и намиривања стоке, потом оде до продавнице, па до комшије
на кафицу, након чега обиђе десетак кошница својих пчела или сврати до просторија локалног удружења пензионера,
чији је један од активиста.

Осмо надметање у кувању банатског јунећег гулаша под
називом „Бангул” одржано је
у недељу, 29. јула, у парку покрај новосељанске школе. Том
приликом је оборен рекорд
када је реч о броју учесника
на поменутој манифестацији, јер су кулинарску вештину демонстрирале тридесет
две екипе, а поред домаћих,
било их је и из Панчева, Крагујевца, Сефкерина, Лазаревца, Долова...
Кувало се четири сата, на
плин, а за расположење је био
задужен састав Пере Кмета.
Према речима главног орга ни за то ра Јо ва на Фло ре,

трочлани жири сачињен од
прекаљених кувара Марка Поповића, Ливијуса Павлова и
Душана Никића гледао је термичку обраду меса, боју и
укус, а након много већања,
када су нијансе одлучивале,
за најбољи је проглашен панчевачки тандем „Таса и Крле”, испред „Великог Гаја”,
„Ратара” из Владимировца,
новосељанских „Папучара” и
„Штампара” из Панчева.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 3. август, 21 сат, плато Културног центра Панчева:
концерт квартета Драгана Ћалине.

Тематски програм
Среда, 8. август, 19.30, Градска библиотека Панчево: промоција романа „Хелена или о немиру” Мирјане Митровић.

Изложбе
Уторак, 7. август, 19 сати, Народни музеј: отварање изложбе
Станка Труфуновића „Чуруг – на удару империја: двадесет
година археолошке експедиције”.

НАСТУП ПОЛАЗНИКА ХИП-ХОП РАДИОНИЦЕ

Представљена песма
„Мој први”
Полазници хип-хоп радионице Дома омладине Панчево су у оквиру концерта састава „Стерео банана”, који
је одржан у суботу, 21. јула,
представили своју нову, четврту нумеру. Том приликом
публика је могла да чује и
претходне три песме настале у протеклом периоду.
С младим талентованим
љубитељима хип-хоп музике
већ три године ради фронтмен групе „Исказ” Зоран Стефанов, а овог пута су се бавили темом „Мој први”. Тема подразумева моменат у
периоду одрастања који је био
толико упечатљив да је утицао на развој личности, даља
интересовања, поимање света и однос према њему. За
песму је урађен и видео-спот,
који се налази на „Јутјуб” каналу бенда „Исказ”.
– У току је пета радионица, чији је задатак обрада теме „Слобода”. Она ће бити
представљена на фестивалу
„FreedomArt”. Ге не рал на
идеја је да се реализује још

неколико нумера у наредном периоду, које ће на крају бити обједињене у издање
и једну целовиту причу. Издање ће бити својеврсно сведочанство о подстицају више генерација младих људи
да се баве креативним стваралаштвом. Права делотворност радионице се заправо
огледа у самосталном ангажовању полазника на реализацији сопствених пројеката и креација. Тако сада
имамо групу под називом „4
Freedom”, коју чине четири
полазника хип-хоп радионице и која је њен директан дериват, али делује самостално. У том смислу је радионица била одскочна даска и
„окидач” за даље деловање,
а то и јесте основни циљ –
рекао је Зоран Стефанов.
Он је истакао да ће иницијатива коју је покренуо Дом
омладине Панчево са саставом „Исказ” послужити као
инспирација да се још људи
ангажује и окуша своју срећу у сличним пројектима.

Петак, 3. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПЕДЕСЕТА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК”

ДРУЖЕЊЕ У ДУХУ ВЕЛИКОГ ЈУБИЛЕЈА
Учествовало
осамнаест уметника
из Србије, Бугарске
и Македоније
Последњу недељу јула обележила је јубиларна, педесета Ликовна колонија „Делиблатски
песак”, у којој је од 20. до 28.
јула боравило осамнаест сликара из Србије, Македоније и
Бугарске.
Невероватан је осећај који се
јавља када крочите на тло Пешчаре, међу уметнике из нашег
града, читаве Србије и иностранства. Свуда у ваздуху осећа се
позитивна енергија уметника
који су инспирисани да стварају. Као сваке године, учесници
су поновили да сам амбијент
чини атмосферу посебном, а оно
што још више надахњује, јесте
међусобна комуникација људи
који живе за уметност. С њима
смо овог пута разговарали о значају једне овакве манифестације за град из ког је идеја потекла
и уметност уопште.

– У вашем граду заиста влада јак ентузијазам и свест о потреби културе за нашу целу земљу, не само за Панчево. Заиста је за дивљење с којим ентузијазмом ови људи успевају да
толике године одржавају ову

колонију, то је Дон Кихот који
влада и бори се с ветрењачама,
врло успешно – рекао је Зоран
Чалија, сликар из Београда.
Јелена Бадњевац Ристић, учесница овогодишње колоније,
рекла је да је Ликовна колонија вишеструко значајна за наш
град.
– Нешто што постоји педесет година је само по себи фасцинантно, али је такође важно да се види ликовни живот
града и како се он с временом
мењао – изјавила је Јелена Бадњевац Ристић.
Учесница која је преко тридесет година активна у Ликовној
колонији јесте Нада Оњин Жужић. Она је нагласила да је најдрагоценија ствар колоније управо та прилика да се упознају сликари из различитих средина, а у
ову колонију су долазили уметници из разних земаља.

– Ликовна колонија има вели ки зна чај. Ов де је стасао
ве ли ки број умет ни ка, ко ји
су учествовали у грађењу имиџа колоније „Делиблатски песак”. Сви ра до ви су за тим
представљани на из ло жбама,
а ка та ло зи су оста ја ли као
све до чан ство о јед ном вре ме ну – рекла је Нада Оњин
Жужић.
О утицају заједничког рада
говорила је Јелена Стошић из
Ниша, која је истакла да уметници на овај начин сакупљају
разне утицаје, који, када се пренесу на платно, дају нешто ново и другачије. Додала је да
разговори с другим уметницима такође инспиришу за неке
нове пројекте.
Ликовну колонију је организовала Културно-просветна заједница уз финансијску подршку Града Панчева.

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА АРХЕОЛОШКЕ ЕКСПЕДИЦИЈЕ

МОЈ

избор

МОЈ

Зашто скачем
Богдана Келча,
мед. сестра и плесач
КЊИГА: Замислите свакодневицу у којој вам је одузета моћ говора. Сада више не
можете да објасните да сте
гладни, или уморни, или да
вас нешто боли, нити да проћаскате с пријатељем. Сада
замислите да вас, пошто изгубите способност општења,
без најаве напусти уредник
који борави у вама и распоређује вам мисли. Вероватно нисте ни знали да тај уредник ума постоји, али сад када га више нема, прекасно
увиђате како је све ове године управо он омогућавао да
ваш ум ради. Сада сте препуштени сами себи. Сасвим
сигурно до сада нисте читали овакву књигу. „Зашто скачем” је написао Ноаки Хигашида, паметан, самосвестан и веома шармантан тринаестогодишњи аутистични
дечак. Ово су јединствени
мемоари који нам показују
како аутистичан ум мисли,
осећа, посматра и реагује на
начин који мало ко од нас
може да замисли.
ФИЛМ: „Битка за Севастопољ” је филм који радо гледам изнова. То је ратна драма која нам говори о положају жена у Другом светском рату. Филм прати животну причу совјетске хероине Људмиле Павличенко у периоду од
1937. до 1957. године, с посебним освртом на њене херојске акције током нацистичких опсада Одесе и Севастопоља. „Битка за Севастопољ”

је уједно и тужна и романтична љубавна прича. Први
пут кад сам погледала филм,
остала сам затечена. Сцене
које приказују живот у рату и
начин живљења тада врло су
потресне и реалне, и веома су
добро урађене. Овај филм је
на мене заиста оставио јак
утисак. Препоручујем га, а ви
сами процените даље.
МУЗИКА је саставни део мог
живота; на путу до посла стално носим слушалице и слушам музику. Волим да слушам „Исказ”, бенд из Панчева. Наша музичка сцена, када не говоримо о комерцијали, заиста је добра. Бавим се
плесом, па је ту музика опет
неизбежна. За кореографије
које радим с децом у свом
плесном студију „Лана” волим да користим музику из
цртаћа, као и класичну музику, па чак и разне маршеве, с обзиром на то да је мажорет плес у питању. Музика је прилагодљива, увек пожељна и свима приступачна.

Чуруг на удару империја
У Народном музеју Панчево у
уторак, 7. августа, у 19 сати,
биће отворена изложба која ће
приказати резултате највеће
археолошке експедиције у Војводини у последњих пола века. Изложбу ће отворити др археологије Емина Зечевић из
Народног музеја у Београду,
директор Музеја Војводине др
Драго Његован, директор Народној музеја Панчево Мирослав Бирцлин и аутор изложбе
Станко Трифуновић, музејски
саветник – археолог.
Од локалитета који је био
готово непознат, Стари виногради у Чуругу су постали значајан појам у српској археологији. Археолошки парк у Чуругу, засад идеја која је произашла из сазнања о богатству налазишта, али и темељне анализе услова за њено остварење,

повезује науку и културу с туризмом и привредом, чему теже напредна друштва.
Основна идеја изложбе је да
посетиоцу што верније дочара

свакодневни живот минулих
епоха, од млађег гвозденог доба до краја турске власти. Од
дечје колевке, преко заната и
ратовања, до односа према мр-

твима и религије. Кроз предмете свакодневног живота, али
и ретке, старе записе оновремених историчара, изложба ће
осветлити давно настале историјске појмове и имена народа који постоје и данас, док су
други остали само у историјском памћењу. Трагове бурних
догађаја који су обликовали будућност овог дела Европе, открили су и препознали археолози.
Стара идеја музејских диорама, примењена првобитно
пре више од сто година, сада
ће бити реализована савременим техничким средствима,
новим технологијама, у форми компјутерске анимације и
проширене стварности.
Изложба ће гостовати у Народном музеју у Панчеву до
октобра 2018. године.

ПРЕДАВАЊЕ МАРИЈЕ СТАНОЈЛОВИЋ

О изради керамике
У просторијама Школе цртања Дома омладине Панчево у
сре ду, 25. ју ла, одр жа но је
предавање Марије Станојловић под називом „Израда керамике”.
Керамика као склоп вајарства и сликарства има широк
спектар могућности да се уметник креативно изрази. Овом
приликом је Марија Станојловић представила начине на које се може обрађивати керамика, као и материјале који се
користе у овом процесу.
Интересантно је да је предавање било веома посећено, а

Страну припремила

Мирјана
Марић

публика је знатижељно постављала питања и активно учествовала у презентацији.
За љубитеље керамике били
су врло корисни савети Марије
Станојловић, која је скренула пажњу на то које технике су скупе

па за њих нема много заинтересованих, шта се највише продаје, као и где се могу набавити
материјали за израду керамике.
Она је, такође, показала неке од
својих радова и објаснила којом
техником су направљени, а де-

монстрирала је и како настаје
предмет од глине на точку.
Марија је дипломирала на
Факултету примењених уметности и дизајна у Београду.
Имала је самосталне изложбе
у галерији „Нова” у Панчеву
1996. године, у „Кући Ђуре Јакшића” у Београду (1998), у Галерији савремене уметности
Центра за културу у Панчеву
(1999), у Малом ликовном салону у Крагујевцу (2000) и у
„Салону 77” у Нишу (2004).
Имала је и више групних изложби у Панчеву, Београду и
Новом Саду.
Основала је и Атеље за израду керамике и афирмацију
старих заната „Равно”. Атеље
постоји већ двадесет година, а
бави се израдом разних предмета од керамике.

Петак, 3. август 2018.

ВОЗИЛА
ПОНУДА
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АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила сервисирамо и пунимо гасом. Пуњење са заменом уља и УВ бојом 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(264044)
ФИЈАТ пунто 2001,
дизел, 1.9, хитно, 360
евра, нерегистрован.
061/303-30-44.
(263835)
ПРОДАЈЕМ опел кадет суза, регистрован
до новембра, 450
евра. 064/357-84-33.
(263844)
ОПЕЛ вектра Б,
2000. годиште, 1.6,
караван, плин атест,
власник.
064/913-72-24.
(263850)
дКОМБИ фолксваген
Т 3, транспортер, мотор 1600, може и замена. 063/880-64-42.
(263903)
НА ПРОДАЈУ поло
1.4, 2004. годиште,
бензин, гас. Тел.
063/733-60-76.
(263905)
ОПЕЛ корса 1.4,
66.000 км, бензин,
2010, први власник.
063/354-221.
(263870)
ФОЛКСВАГЕН поло
1998. годиште, 1.4,
очуван, клима, централно закључавање,
електро подизачи.
Власник. 064159-8609. 263874)
ЗАСТАВА корал 1.1
ин, 2005. годиште,
први власник, 500
евра. Тел. 063/219658. (263935)

ГОЛФ 5 дизел, 2005,
урађени сви сервиси,
очуван. 062504-504.
(263941)
ПРОДАЈЕМ брако
приколицу, мењам за
скутер. 063/853-9329. (263970)
РЕНО меган 2007,
дизел, 1.5, 106 кс, 6
брзина, мали потрошач, власник, 3.300
евра. 064/246-05-71.
263980)
ДАЕВУ тико, исправан, регистрован,
400 евра.
065/413-52-55.
(26399)
ГОЛФ 3, дизел, 1.9,
1994. доброг стања,
регистрован, 650
евра. 064/243-84-52.
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ
откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(262412)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(262412)
КУПУЈЕМ аутомобиле у био ком стању,
90 до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(264155)
КУПУЈЕМ аутомобиле до 1.800 евра, стање небитно.
063/165-83-75.
(264161)
КУПУЈЕМ аутомобиле у био ком стању д
70 до 1.800 евра.
062/193-36-05.
(264161)

ОГЛАСИ
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КОМБАЈН змај 222,
бункераш, дворедни,
леватор 9 м, трактор
ИМТ 560. Стева,
064/271-40-87.
(263896)
ПРОДАЈЕМ трактор
томо винковић, 821,
и АПН 6- 063/325535. (264006)
ЗМАЈ 141, житна и
сунцокретова варијанта, морава прскалица 440 л. Тел.
063/879-32-57.
(264045)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу на Котежу
2, на углу код Пиваре. 063/354-221.
(263870)
ГАРАЖУ дуплу зидану, издајем, струја,
грејање, може магацин, Тесла. 061/22516-43. (264160)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД.
343-563,
063/288-278.
(263858)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463,
063/877-38-21
ВЕШ-МАШИНА, замрзивач, и половни
делови од веш-машине. Тел. 013/252-0510, 063/703-76-07.
(263675)

КАЗАН за печење ракије издајем. Дуле.
064/163-58-85.
(263558)

МАЛО коришћен
шпорет, фрижидер,
двосед, брачни кревет, ТВ сто, клуб сто,
тепих и остало.
066/33-892. (263610)
БУКВА, цер, багрем.
Услужно сечење и
цепање. Босанац.
064/357-82-08.
(263001)
СВЕ врсте огревног
дрвета, исечено и исцепано. 064/080-8699. Повољно.
(263001)
ДЕТЕЛИНА, прасићи
на продају. Мића,
064/303-28-68.
(263372)
ПРОДАЈЕМ кожно
одело за мотор. Тел.
064/950-39-99.
(263881)
ПРОДАЈЕМ тросед и
фотељу, тегет, екокожа, половно.
069/171-19-57.
(263832)
РАСПРОДАЈА нових
столова и столица.
Елемент за судопер
од 3.000. 060/60014-52. (263484)
КЛИК-КЛАК лежајеви, нови, од 12.900.
Мебл по жељи.
060/600-14-52.
(263484)
ПРОДАЈЕМ сто, шест
столица, два огледала /75 х 75), 50 х
120). 068/512-78-61.
(263894)
ПРОДАЈЕМ плакар
висине 220, ширина
40, дужина 1.50, две
ТА пећи 4,5 кв, писаћи сто. Тел. 064/48350-90. (263902)
ПРОДАЈЕМ фрижидер горење. Тел.
063/325-566.
(263868)
ПРОДАЈЕМ половне
салонит плоче.
064/370-79-47.
(263875)
ПРОДАЈЕМ томос
пумпу за наводњавање 2 кв, круњач-прекрупач. 064/370-7947. (263875)
ПРОДАЈЕМ казан за
печење ракије од 100
литара. Тел. 013/23165-07, 066/511-3137. (243876)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, судопера
3.000, нова. 371-568,
063/773-45-97.
(263909)
ОРМАР, душек, столице, столови, столићи, комоде, висећа
кухиња, грејалице.
065/353-07-57.
(263901)

САЛАТАРА са 15
прохромских посуда,
вертикални комбиновани фрижидер-замрзивач. 063/866-4407. (263931)
ПРОДАЈЕМ четири
трпезаријске столице, пуно дрво и две
фотеље. 063/843-5569. (263927)
ФРИЖИДЕР 280 л,
шпорет плин-струја,
судо-машина, вешмашина, нов трокрилни орман, двосед, тросед, гроф лежај, стилски барокни
трпезаријски округли
сто са десет столица,
витрина бифе, дужа
комода, антиквитет,
компјутерска окретна столица, душеци,
кухињски радни висећи делови, разно.
Тел. 063/861-82-66.
(263957)
УСТУПАМ дупло
гробно место на Старом православном
гробљу. 062/118-4846. (263966)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ.
063/848-04-12. Зорица. (263998)
ПВЦ кесе, бутик кесе
пластика, Гробљанска 5. Војловица.
(264029)
НА ПРОДАЈУ малине
смрзнуте и свеже.
Тел. 061/178-18-19.
(264034)
МАНГУЛИЦЕ од 100
до 180 кг, два евра
прасићи мангулице
од 25 до 30 кг, 25
евра. 064/552-59-49.
(264039)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
дечја колица, бојлер,
стаклени сто, писаћи
сто, лустер, ТВ филипс. 060/143-62-10.
(264049)
ШЉИВА, крушка,
бресква за ракију,
пекмез, довозимпродајем. Тел.
061/142-23-69.

ПРОДАЈЕМ фрижидер, комбинацију,
веш-машину, половне делове. 064/12973-60, 013/346-790.
(264074)
ЛИЧНИ аларм, кревет 2 х 2, посебан
дизајн, 4. август од
18 до 20 сати.
063/751-07-79.
(264087)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, 2, 3, 4
6 кв, достава, монажа, гаранција.
064/366-57-87, 335930. (264106)
ПРАСИЋИ, балирана
детелина на продају.
Мића. 064/303-2868. (264162)
ПРОДАЈЕМ фрижидере и замрзиваче из
увоза. 335-930,
064/366-57-87.
(264106)
ПРОДАЈЕМ стару циглу, одличну грађу и
даске. 064/668-9786.
ТАКСИМЕТАР са
штампачем, антидекубит душек са компресором, електроплински шпорет.
062/159-11-23.
(264127)
ПРОДАЈЕМ балирану
детелину. 064/22201-23. (264128)
ПРОДАЈЕМ прасад,
могућност клања и
печења, достава.
063/314-454.
(264131)
НОВ шпорет горење
инос, гас-струја, 60
цм ширина, гаранција. 066/319-258.
(264148)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване Та пећи, монтажа и гаранција годину дана.
063/714-38-98.
(264149)

ПРОДАЈЕМ машину
за одвајање коштица.
064/201-72-16.
(264154)
ЦРЕП мала кикинда,
(кикинда 272), продајем. Тел. 064/61281-40. (264139)
ПРОДАЈЕМ јариће,
прасиће, може и заклани, доносим кући,
по договору. Тел.
617-336, 063/865-8031. (4775)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ фрижидере, замрзиваче, старо гвожђе, веш-машине и остали отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(263331)
КУПУЈЕМ полован
намештај, плинске
боце, старо гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум.
066/900-79-04.
(263840)
КУПУЈЕМ старе вешмашине, фрижидере,
замрзиваче, акумулаторе, каблове и
осталиа метални
отпад.
060/521-93-40.
(263878)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, сатове, новац, пенкала.
Тел. 013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(263957)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-машине,
замрзиваче и остало.
061/627-07-31.
(264003)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај,
слике, сатове, стари
новац, старо покућство. 063/70518-18,
335-930, 335-974.
(264106)
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КУЋА, Тесла, две јединице, три улаза,
ПОТРАЖЊА
3.8 ари, 170 м2, ЦГ,
укњижена. 063/743КУПУЈЕМО гвожђе,
03-71. (263812)
КУЋА, Брестовац,
алуминијум, олово,
укњижена, ПР, усељи- ПРОДАЈЕМ кућу у
месинг, замрзиваче,
Иванову, 29. новемва, 7.45, 17.500; Јашпорете, телевизоре, бучки пут, до улице,
бра бр. 80. 062/415све остало. 061/322- две стамбене једини- 359. (262567)
04-94. (264141)
це, хитно, 25.000.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
„Милка М”, 063/744- кућу, Долово, 265 м2,
28-66. (4775)
28 ари плац, власник,
усељива, струја, воБАВАНШТАНСКИ
пут, 56 ари, викенди- да, плин. 063/735-44ца, помоћне просто- 42. (263819)
рије, воћњак, струја, ПЛАЦ 32 ара, Пеливода, до пута.
стерска улица, преко
064/280-60-53.
пруге, пола под во(263607)
ћем. Тел. 064/11347-76. (263845)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Војловици, две стам- ПРОДАЈЕМ кућу у
бене јединице, ЦГ.
Томашевцу, близина
062/348-137,
Тамиша и канала
013/348-137.
КУПУЈЕМО гвожђе,
ДТД, цена повољна.
бакар, месинг, олово, (263669)
Тел. 063/807-75-61.
алуминијум, веш-ма- ПРОДАЈЕМ кућу са
(263245)
шине, замрзиваче, те- окућницом, легализоКУЋА, Долово, на
левизоре. 061/321вано, Глогоњ, Ослоплацу 30 ари, помоћ77-93. (264141)
бођења 116. Тел.
ни објекти. 063/707063/886-85-48.
КУПУЈЕМО обојене
19-64. (263846)
(263785)
метале, алуминијум,
ПРОДАЈЕМ дворигвожђе, замрзиваче,
КУЋА, Старчево, 95
шну кућу за адапта2
веш-машине, телеви- м , комплетно реноцију, близу центра.
зоре, долазимо.
вирана, власник, 1/1. 013/258-06-47.
061/206-26-24.
064/348-05-68
(263843)
(264141)
(263784)
НА ПРОДАЈУ укњижеКУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ни грађевински плаПОНУДА
цеви. Стрелиште.
064/119-04-31.
(263567)
НА ПРОДАЈУ кућа.
КУЋА, Цара Душана,
Стрелиште, власник.
90 м2, 2 ара, 86 м2
062/816-16-46 (СМС) плаца, 50.000 евра.
Звати од 18 до 20 са- КУЋА, нова Миса,
186 м2 на 2,63 м2 ари
ти. 064/832-13-35.
плаца, спратна,
(263568)
ПРОДАЈЕМ легализо- 55.000 евра.
063/812-70-85,
вану кућу на Кудељарцу, на 9 ари пла- 063/869-54-18.
(263889)
ца. 064/040-82-72.
КУЋА, Бања Врујци,
(262953)
60 м2, 6 ари, продаСТАРА МИСА, плац
јем/мењам. 064/955601 м2, струја, вода,
51-85. (263890)
телефон, излази на
ПРОДАЈЕМ мању кудве улице. 064/418ћу, замена ручни
45-66. (263056)
круњач. 063/845-45МРАМОРАК, хитна
80. (263893)
продаја или замена
ПРОДАЈЕМ кућу са
комфорне куће.
плацем 25 x 77 м у
069/255-87-86.
Банатском Новом
Селу. 063/887-84-00 (262885)
(СМС)
ПАНЧЕВО, центар,
КУЋА, стан, комплет- кућу-стан 67 м2,
но реновирана, 7. ју- укњижено, власнила, договор. 064/424- штво. 063/765-65-63,
061/295-40-40.
71-26. (263786)
ИВАНОВО, кућа, Вој- (263264)
ОМОЉИЦА, кућа
ПЛАЦ површине 40
вођанска 71.
плац, воћњак, догоари, у првом просеку вор. 066/916-45-80.
013/629-343,
063/763-62-12, звати Братства јединства.
(263814)
064/832-46-38.
од 14 до 16 сати.
КУЋА спратна, три
(263275)
(263589)
стана, сваки 60 м2,
3.5 ара, 56.000.
063/126-92-77,
063/248-729.
(263904)
ОМОЉИЦА, плац
11.5 ари, струја, вода, гаража, започет
објекат.
ПРОДАЈЕМ плац на
ДЕВОЈАЧКИ бунар,
064/260-05-34.
викендица-кућа, 200 Кудељарцу.
(263888)
062/976-85-76.
м од центра, легали(263323)
зовано. 061/206-30КУЋА, стара Миса, 7
46. (263617)
ара + 55 м2 + 45 м2.
ПРОДАЈЕМ кућу,
2
КУЋА, центар, 103 м , Омољица, 6 ари, ета- 064/668-87-78.
2.25 прелепа, 75.000; жно грејање на дрва. (263917)
Старчево, главна ули- 064/168-84-32,
ВИКЕНДИЦА са
013/618-652.
ца, одлична, 28.000.
објектом од 150 м2,
„Милка М”, 063/744- (263177)
трофазном струјом,
28-66. (4775)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 водом, легализована,
викенд насеље
м2, подрум, гаража,
ПРОДАЈЕМ кућу у
Долово.
шу
па
(огрев),
3
ара.
Иванову, 29. новем063/760-49-87.
064/407-73-77.
бра бр. 80. 062/415(263925)
(и)
359. (262567)
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КУПОПРОДАЈА

ПЛАЦ 4 ара, 8.000
евра, барака служила
за становање, 200
евра. 069/213-97-37.
(263922)
ЈАБУКА, пољопривредно грађевинског
земљиште два ланца,
500 м од села, потез
пецара са приступним ризла путем,
трофазном струјом и
два дубинска бунара.
Земљиште погодно за
подизање салаша,
фарме, винограда и
слично. Више о свему на 063/756-6645., (263908)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, нова кућа, укњижена, 5 ари, усељива, 26.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (263930)
УЖИ ЦЕНТАР, 130
м2, 5 ари, без улагања, 62.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (263930)
КУЋА на продају,
Омољица. Тел. 617331, усељива одмах.
(263435)
СТАН, центар Старчева, улични део куће, 65 м2, помоћни
објекти, башта.
063/774-62-13.
(263943)
ПРОДАЈЕМ плац у
Гроцкој, 36 ари, кућа
и воћњак. 065/95052-53. (263945)

ПРОДАЈЕМ кућу на
новој Миси,
Панчево.
060/037-05-86,
060/131-36-05.
(263949)
КУЋА, Стрелиште, 53
м2 + помоћне просторије 27 м2, све легализовано, на 3 ара,
24.000 евра.
063/771-42-24.
(263954)
НОВИЈА кућа, Качарево, две одвојене
етаже 240 м2, 6 ари,
60.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(263960)

НОВА МИСА, кућа
плац 7 ари, 112 м2,
29.000, повољно.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(263960)

КУЋА, Миса, 280,
70.000, Предграђе,
180, 80.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(263969)
УСЕЉИВА кућа,
Омољица, 65 м2, 6.5
ари, помоћни објекти. 064/961-00-70.
(263976)
ПРОДАЈЕМ кућу 64
м2, за плац у улици
Д. Туцовића. Може и
замена за мањи стан
у центру, 38.000
евра. 064/149-73-21.
(263940)
КУЋА на продају на
Тесли, јефтино. Тел.
063/849-94-07.
(263989)
ПРОДАЈЕМ плац 18
ари, Кудељарски насип, може замена за
гарсоњеру. Тел.
064/951-75-67.
(2640001)
ОДМАХ усељива кућа, помоћни објекти,
окућница, башта, Банатско Ново Село.
063/256-317,
063/844-62-64.
(264002)

ПРОДАЈЕМ кућу, може и етажно, нова
Миса., 064/327-6075. (263996)
ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси.
069/223-24-25.
(264020)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, Максима Горког, плац 3.8 ара.
063/301-360.
(26304024)
ВОЈЛОВИЦА, кућа 10
+ 65 м2, 8 ари.
063/256-207.
(264029)
ПРЕЛЕПА, 130 м2,
две јединице, Кудељарац, 2,2 ара, гаража, грејање, 55.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(264050)
ОДЛИЧНА, око 220
м2, две јединице, 2
ара, близина центра,
100.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(264050)
ОМОЉИЦА, новија,
94 м2, 5,25 ара, све
сређено, усељива,
поглед на Поњавицу,
27.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(264050)
ПЛАЦ, Миса, продајем, дозвољена градња. 064/866-23-36.
(264052)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици. 013/23221-30, 063/162-5000. (264064)

КУЋА у центру, 192
м2, квалитетна, нова,
за одмор и бизнис,
125.000 евра. Договор. Власник.
063/232-757.
(264061)

КУЋА, монтажна, 70
м2, 3 ара, нова, усељива, 1/1, 19.000
евра, Миса, Козарачка 10. Договор.
063/804-07-85.
(264140)

ПЛАЦ од 22 ара са
воћњаком, помоћни
објекти од чврстог
материјала. Легализовано. 063/839-7599. (264071)

ПЛАЦ 8 ари са три
куће са посебним
улазима, реновирање,
51.000 евра, 1/1, Миса, Козарачка, договор. 063/804-07-85.

ПРОДАЈЕМ кућу,
хитно. Тел. 355-039.
(264088)
ПРОДАЈЕМ кућу,
Омољица, центар,
120 м2, ЦГ, подрум,
гаража, власник.
062/550-560.
(264091)
ПРОДАЈЕМ воћњак
на Кудељарцу, 18
ари, ограђен, уређен.
063/472-669.
(264122)
СТРЕЛИШТЕ, 103 м2,
трофазна, подрум,
канализација, централно, паркети, гаража. 062/159-11-23.
ПРОДАЈЕМ 81,25
ари градског грађевинског земљишта у
северној зони
(9638/2 и 9638/3) на
малом Наделу (Надина кривина).
063/258-986.
ПРОДАЈЕ се кућа
350 м2, у Панчеву,
Мајке Југовића 14.
Тел. 062/294-329.

КУЋА на продају, Банатско Ново Село.
Тел. 013/263-43-33,
062/103-89-92.
(264138)
КУЋА, Маргита, два
стана, 3 ара, повољно. 065/513-87-30.
(264158)
ХИТНО продајем
плац/њиву у Козарачкој. 063/214-912.
(264163)

КУЋА, 1/1, 100 м2,
реновирана, усељива, 4 ара, помоћни
објекти, 31.000 евра.
Козарачка 10, Миса.
Тел. 063/804-07-85.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ мањи
једнособан стан, шири центар, продајем
спратну кућу шири
центар, повољно.
066/937-00-13
(СМС)
ПРОДАЈЕМ станове
свих структура, Котеж, центар, Стрелиште,Тесла.
066/937-00-13
(СМС)

НОВ трособан стан
од 57 м2, преко
пута „Авива”.
065/800-90-04.
(263782)
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НОВА МИСА, стан
85 м2, сређен. Продајем. 063/272-594,
063/225-928.
ЗЛАТИБОР, апартман, нов, 39, I, вреди, договор, Владимировац, кућа, 15
ари, 42 м2, 10.000
евра. „Милка М”,
063/744-28-66.
(4775)
ТЕСЛА, једноипособан, лукс, 36 м2, договор; Миса, двоипособан, III, 42 м2,
20.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(4775)
СТАРА МИСА, стан
дуплекс, два улаза,
95 м2, 29.000; Дубока
бара, 6 ари, викендица, вреди, 16.000.
„Milka M”, 063/74428-66. (4775)
ДВОИПОСОБАН
стан, 64 м2, строги
центар. 063/172-5019. (263551)
ТЕСЛА: трособан,
ЦГ, IV спрат, 80 м2,
терасе, усељив, власник. 013/331-079,
063/770-45-55.
(260945)
СТАН, Миса, 66 м2,
23.500, 34 м2, 13.500.
063/377-835.
(262828)
СТАН од 70 м2, продајем повољно, могућ договор. Тел.
064/276-04-08.
(263408)

ТАМИШ капија, гарсоњера, II спрат, 34
м2 + остава, 32.000
евра фиксно, поглед
на Тамиш. Власник.
063/338-332.
(263465)
ТАМИШ капија, нов
троипособан, III
спрат, 72 м2 + остава, 66.000 евра. Поглед на Тамиш. Власник. 063/338-332.
(263465)

ПРОДАЈЕМ хитно
једноипособан стан,
нова Миса, 39 м2,
укњижен, приземље,
грејање, договор.
063/727-76-29.
(263853)
ПРОДАЈЕМ укњижен
стан, 67 м2, Содара,
код обданишта, повољно.
060/477-78-20.
(263891)

ДВОСОБАН стан, Содара, I спрат, 52 м2.
063/176-24-96.
(263880)
ПРОДАЈЕМ хитно
стан, договор.
064159-99-45,
064/130-27-34.
(263883)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, 53 м2, III, ЦГ,
лифт, власник.
063/250-416.

ХИТНО,
Стрелиште, 37 м2,
ЦГ, ПР, без
улагања, 21.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(263930)
УЖИ центар, нов,
70 м2, I,
65.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(263930)

ХИТНО, Содара, 61
м2, ЦГ, V, леп, добра
зграда, двособан.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
КОТЕЖ 1, 58 м2, ЦГ,
IV, Радова зграда.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
МИСА, 43 м2, мали
двособан, тераса, новоградња, 21.500.
063/899-77-00.

КОТЕЖ 1, 45 м2, ЦГ,
VII, прелеп, без улагања, Радова зграда.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, ПВЦ, леп,
хитно, 30.000.
063/899-77-00.
ТЕСЛА, трособан, 58
м2, ТА, хитно, 35.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (263941)
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ЦЕНТАР, 45 м2, једноипособан, преко
пута општине, хитно,
27.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(263941)
КОТЕЖ 1, 2.0, 60,
33.000; Содара, 2.0,
55, 25.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(263969)
ШИРИ центар, 1.5,
33, 15.000; Ослобођења, 1.0, 33,
12.000.(338), „Јанковић”, 348-025.
(263969)
ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу, 38
м2, договор. 064/06803-79. (263971)
СОДАРА, двособан,
28.000 евра, двоипособан, 37.000 евра.
(470), „Дива”,
064/246-05-71, 345534. (263980)
ЈЕДНОСОБАН, велики, Стрелиште, 44 м2,
24.000 евра; двособан, поткровље, Цг,
19.500 евра. (470),
„Дива”, 064/246-0571, 345-534.
(263980)
ПОВОЉНО, трособан, 789 м2, велика
тераса, I спрат, стара
Миса, усељив. (470),
„Дива”, 064/246-0571, 345-534.
(263980)
ГАРСОЊЕРА, 28 м2,
Котеж 1, 20.000
евра. (470), „Дива”,
064/246-05-71, 345534. (263980)
ДВОСОБАН, Котеж,
ЦГ, од 30.000 евра.
(470), „Дива”,
064/246-05-71, 345534. (263980)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева.
060/505-54-25.
263984)
СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
једноипосоан,
24.000; Тесла, Миса,
25.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(263995)

ТЕСЛА, Авив, 42 м2,
једноипособан, II,
намештен, усељив,
31.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
КОТЕЖ, 57 м2, двособан, 28.000; двоипособан, III, 44.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.

ЦЕНТАР, леп стан,
мирма улица, I
спрат, ТА, 26.500.
063/253-593.
КОТЕЖ 2, одличан,
64 м2, II, 35.000, договор. Пепељаре,
трособан, приземље,
етажно грејање,
27.000. „Лајф”,
061/662-91-48.

СТРОГИ центар, двоипособан за сређивање, III, ЦГ, 38.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (264033)
ТЕСЛА, једнособан,
II, ТА, 22.500; једноипособан, приземље,
ЦГ, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48.

СОДАРА, леп трособан са ЦГ, 42.000 и са
ТА 40.000, двоипособан, поглед на Тамиш, договор. „Лајф”,
061/662-91-48.
ЦЕНТАР, дворишна
гарсоњера, 20 м2, ТА,
9.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.

КОТЕЖ, двособан, II,
35.000; Миса, 37 м2,
20 м2 тераса, III,
20.000. (398), „Кров”, 060/683-10-64.
ПРОДАЈЕМ дворишни стан до улице,
Жарка Зрењанина,
власник. 061/382-8888. (264051)

ТЕСЛА, двособан, 61
м2, VII, ЦГ, 29.000,
договор. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
СОДАРА, трособан,
75 м2, ЦГ, VI, добра
зграда, два лифта,
38.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(264057)
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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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КОТЕЖ 1, двособан,
квалитетан, изворан,
IV, лифт, 58 м2, ЦГ,
34.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(264057)
КОТЕЖ 1, Ослобобођења, одличан једноипособан, VIII, 45 м2,
ЦГ, 28.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (264057)
ТЕСЛА, троипособан,
ВП, 77 м2, ЦГ, добар,
45.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (264057)
КОТЕЖ 1, двособан,
ВП, ЦГ, 58 м2, 32.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(264057)
ТИП СТАНКО, двособан, 48 м2, II, 21.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(264057)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 49 м2, ВП, ЦГ,
тераса, 26.500. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (263960)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44 м2, V,
26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (263960)
НОВА МИСА, трособан, 88 м2, 26 м2 тераса, III, 39.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(263960)
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, двособан, 61
м2, II, гаража, подрум, ЦГ, гас. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (263960)

ТЕСЛА, једнособан,
34 м2, ВП, ТА, одличан, 26.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(263987)
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, II, ТА, тераса, галерија, 29.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(263987)
МИСА, 54 м2, ИИ Та,
нов стан, 1/1, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(263987)
КОТЕЖ 2, двособан,
59 м2, ВП, ЦГ, 34.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(264090)
КОТЕЖ 1, 50 м2, једноипособни, IV, ЦГ,
усељив одмах,
28.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(264090)
ЦЕНТАР, 80 м2, II,
ЦГ, трособан, 64.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(264090)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, сређен, 38
м2, IV, ТА, 23.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(264090)
НОВОГРАДЊА, трособан, одмах усељив,
75 м2, I, ЦГ, 880/м2.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(264090)
ШИРИ ЦЕНТАР, гарсоњера, 25 м2, ВП,
ЦГ, 15.500, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ једнособан и дворишни стан
у центру. 060/72121.04. (264102)
ДВОРИШНИ стан,
гарсоњера, 31 м2,
Марка Кулића 32,
Панчево. 065/55978-37. (264098)
ДВОСОБАН, 62 м2,
III спрат, Котеж 2,
укњижен, 35.000.
Тел. 064/886-51-81.
(264113)
ПРОДАЈЕМ комплетно реновиран стан у
центру, 54 м2.
063/354-429,
065/933-33-24.
(264120)
ТЕСЛА, Авив, двособан стан, I, ЦГ, тераса. 062/112-33-70.
(264151)
ПРОДАЈЕМ стан 48
м2, једнособан, Карађорђева 13, 40.000.
065/235-752.
(264146)
ТИП СТАНКО, једнособан, I, 32 м2, ТА,
20.000. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(264077)
ТЕСЛА, једноипособан, I, 40 м2, ЦГ, усељив, 26.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(264077)
ЦЕНТАР, једнособан,
39 м2, ЦГ, IV, тераса,
усељив, 24.000.
(353), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (264077)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 31.000.
(353), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(264077)

НОВА МИСА, једноипособан, двособан, I,
II, ТА, усељиви,
20.000. (353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(264077)
ЦЕНТАР, стан 95 м2,
други српат, засебан
улаз, самостално грејање, 78.000. Укњижено, власник.
060/414-03-88.
(264144)
ЈЕДНОСОБАН,
19.500, Котеж, Моше
Пијаде 118/21, иза
зграде. Зоран.
(264136)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО становекуће, на свим локацијама, исплата одмах. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83.
(263930)
КУПУЈЕМ дворишни
стан или мању кућу
уи центру, укњижено.
063/262-675.
(264005)
АГЕНЦИЈИ „Лајф”
потребни станови и
куће, брза и сигурна
реализација.
061/662-91-48,
062/191-75-35.
(264033)
НА ТЕСЛИ купујем
гарсоњеру, једнособан стан од 18.000
евра. 062/361-676.
(264101)
КУПУЈЕМ
једнособан стан, само од власника.
066/856-60-51.
(264123)

КУПУЈЕМ трособан,
четворособан стан од
власника. 063/83591-02. (264123)
КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (353),
„Премиер”, 063/80044-30. (264077)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ или продајем кућу, 160 м2, у
ширем центру.
065/335-32-37.
(263759)
КУЋА у центру града,
намештена за издавање, 70 квадрата.
060/416-05-80.
(2638339
ИЗДАЈЕМ стан.
060/378-08-90,
013/378-089.
(263854)
ИЗДАЈЕМ кућу трособну, полунамештено, грејање, тераса,
травњак, мирно, центар. 061/225-16-43.
(264160)
СОДАРА, макси, намештен, Цг, клима,
тераса, лифт, депозит. 064/320-05-42.
(263938)
СОБА, самцу, самици, употреба кухиње,
купатила, ЦГ, Котеж
1. 064/090-11-28.
(263952)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли, Ул.
Љубомира Ковачевића 22/26. 061/29445-70. (263963)
ИЗДАЈЕМ стан на
Миси. Тел. 372-677.
(263993)
ИЗДАЈЕМ зграду за
смештај радника.
063/233-558.
(264016)
СТАН издајем/продајем, 31 м2, 3.000 дин,
Војвођански булевар
8. 063/879-33-66.
(264017)
ИЗДАЈЕМ стан у поткровљу, 40 м2, на новој Миси. 064/66586-24. (264037)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан на Стрелишту.
062/891-72-56.
(263920)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан са грејањем на Стрлеишту.
064/842-92-10.
(263899)
ИЗДАЈЕМ једноипособан и двособан
стан, новосаграђени,
лукс опремљени. Светог Саве 133.
065/283-53-01.
(263910)
ИЗДАЈЕМ мању кућу
на старој Миси., Тел.
378-143.
(263928)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан у Горњем Граду. 064/18720-13. (264068)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, ужи центар. 063/810-92-39.
(264073)

ПОТРЕБАН двособан
стан у Панчеву, Тесла, намештен, на дуже. 069/801-05-54.
(263064)
ДВОСОБАН, празан
стан, 56 м2, Стрелиште, телефон, кабловска, клима, централно грејање.
063/564-228.
(264095)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса. 371-173, 063/70827-61. (264108)
ИЗДАЈЕМ стан 40 м2,
полунамештен, ЦГ,
центар Тесле. Тел.
063/729-40-86.
(264111)
У САМАЧКОМ издајем намештену гарсоњеру, самцу, 80 евра.
065/353-07-57.
(264121)
ПОТПУНО намештен,
шири центар, 30 м2,
ТА, кабловска, рента
100 евра, депозит.
066/355-911.
(264126)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси.
063/839-56-81,
013/370-398.
(264129)
ИЗДАЈЕМ кућу, стара
Миса. 063/207-819.
(264130)
ЛОКАЛИ

ХИТНО, локал 40 м2,
издајем код Зелене
пијаце, Кочина 1-а,
поред Аутоопреме
„Марган”. 069/26698-20. (263482)
ИЗДАЈЕМ локал, излог, 18 м2, новоградња, изолован, клима,
близу Максија, договор. 063/752-04-00.
(263466)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор 107 м2, Тамиш капија до реке.
063/338-332.
ИЗДАЈЕМ локал, излог, 18 м2, новоградња, изолован, клима,
близу Максија, договор. 063/752-04-00.
(263466)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2,
центар Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
(262462)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ халу 435 м2, у
Панчеву, стара Утва.
060/600-14-52.

ИЗДАЈЕМ кућу 100
м2, центар Панчева
као пословни простор, погодна за
агенције, ординације,
школица, итд. Тел.
023/857-315,
023/857-069,
064/575-57-04.
(263852)
ИЗДАЈЕМ нов локал,
велики излог. Кочина
4. 063/617-421.
(263907)
ИЗДАЈЕМ уличну кућу потпуно адаптирану у пословни простор величине 70 м2,
за ветеринарску амбуланту, књиговодство и слично.
065/846-75-46, после
17 сати тел. 063/368349. (263860)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2,
центар Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
(263886)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 30 м2 и код
бувљака 20 м2.
064/948-71-22.
(263887)
ПРОДАЈЕМ локал у
Жарка Зрењанина,
власник, употребна
дозвола.
064/246-05-71.
(263980)
ПОВОЉНО издајем
стоматолошку ординацију у централном
делу Панчева.
061/209-18-00,
063/720-73-76.
(264015)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ ексклузивни пословни
простор 150 м2, центар. 063/389-972.
(264038)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ радионицу 130 м2 са
магацинским простором од 60 м2, центар.
063/389-972.
(264038)
ПОВОЉНО издајем/продајем комплетну пекару, одлична локација, производња, продаја.
064/120-09-42.
(264054)
ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске станице.
063/725-71-70
(264070)
ПОТРЕБАН магацин
око 150 м2. Тел.
063/213-797.
(264065)
ЛОКАЛ за издавање,
Д. Туцовића 55-а.
Тел. 063/281-954.
(264093)

Петак, 3. август 2018.

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
CAR SPA потребан
озбиљан радник,
предност са искуИЗНАЈМЉУЈЕМ про- ством. 061/600-97-00.
стор 150 м2, Бавани- (263930)
штански пут, погодан ПОТРЕБАН зидар, теза све врсте радиони- сар, помоћни радник.
ца и за складиште.
„Pan-Građevina”.
060/518-95-80.
061/206-50-91.
(264104)
(263948)
ИЗДАЈЕМ пословни
ХИТНО потребна
простор 250 м2, 110 , радница за рад у ка2
130 м . 064/143-52фани на Зеленој пија98. (264125)
ци. 064/419-38-38.
ИЗДАЈЕМ опремљен
(263964)
угоститељски локал
СЕРВИСУ потребан
од 250 м2, у центру.
аутолимар-лакирер,
060/312-90-00.
са искуством и по(264125)
моћни радник.
060/333-65-80.
(263967)
ПОТРЕБНА радница
са Б категоријом за
доставу. 062/404-144.
(263973)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари.
062/404-144. (26393)
ИЗДЈЕМО канцеларијски простор.
ПОТРЕБНИ момци и
060/312-90-00.
девојке за рад на
(264125)
шалтеру и на роштиИЗДАЈЕМ угоститељ- љу Ћевабџиници „Хаски објекат од 600 м2, ло Лесковац”.
у приземљу, кафе на 063/897-55-04.
спрату, десет соба,
ПОТРЕБНЕ жене за
капацитет 30.
рад у кухињи Ћеваб060/312-90-00.
џиници „Хало Леско(264125)
вац”. 063/897-55-04.
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локал 21
м2, угао Карађорђеве
15 и Б. Јовановић,
14.000 евра. 066/84971-94. (264146)
ПОСАО
ПОНУДА

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребан возач.
063/820-87-61.
(263002)
СУР „Ђерам” тражи
куварицу са
искуством.
013/631-872,
062/478-394.
(263629)
КОМПАНИЈИ д.о.о.
„Пироћанац” из Ариља потребни трговци
са искуством у трговини текстилом – за
радно место у ТЦ
„Авив” Панчево. CV
слати на
zaposljavanje.pirocanac
@gmail.com (ф)
ПОТРЕБАН помоћник
столара, помоћник тапетара, производња Панчево. 060/600-14-52.
ПОТРЕБНА жена од
35 до 40 година, за
чување деце.
063/160-89-74.
(263813)
ПОТРЕБНА жена за
спремање стана два
пута недељно. Панчево, 251-64-03.

ФРИЗЕРСКОМ салону потребна фризерка. 064/185-92-34.
(263985)
ПОТРЕБНИ вредни и
одговорни људи за
дељење флајера.
064/241-45-14.
(264014)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у Маркету
„Идеал”. 062/826-6502 или доћи лично,
Вељка Петровића 12а, Стрелиште.
(264019)
„БАЛКАН БРИСКО”:
чишћење стамбених
зграда – потребна
жена. Слободан Златар, 060/529-20-30.
(263885)
ПОТРЕБНИ радници
за рад у ауто-перионици. 063/135-28-32.
(263892)

ПОТРЕБАН сервисер
у „горење” сервису.
063/329-340.
(264119)
ПОТРЕБАН кувар/куварица сплав ресторану „Какаду”,
062/806-02-58.
(264117)
ПОТРЕБАН пекар и
радница. 062/404144. (264142)
ПОТРЕБНИ возачи са
Б или Ц категоријом
у дустрибуцији пића
Weifert. 062/446-285.
(264137)
РЕСТОРАНУ „Трешњица” потребан
радник у кухињи. Те.
013/320-065.
(264150)
ПОТРЕБНА радница
за прехрамбену продавницу. 062/493580. (264156)
РЕСТОРАНУ „Royal
burger” у Авив парку, ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни конобари,
потребни радници за
кувари, помоћни рад- палачинке. 063/820ници. 063/216-788.
87-61. (264157)
(263929)
ПОТРЕБНИ помоћни
ПОТРЕБНИ радници радници, плата
за грађевинску лима- 40.000 динара. Тел.
рију. Висински радо- 064/160-32-34.
ви. 063/663-464, „Ли- (264159)
марија Бобан”.
ПОТРЕБНА жена за
(263911)
рад у трафици, за
РЕСТОРАНУ „Стара
слободне дане и гопивара” потребно
дишње одморе. Исособље за рад.
кључиво из Панчева.
060/074-34-85.
060/717-33-10.
(264067)
ПОТРЕБНО више
ПОТРЕБАН мушкорадника за рад на саженски фризер/фри- латари и роштиљу.
зерка. 064/503-68-75. 065/900-50-08.
(264110)
ПОСАО
ХИТНО потребна конобарица ресторану
ПОТРАЖЊА
домаће кухиње. Стални радни однос. Тел.
064/349-93-43.
ШЉУНАК, песак се(264105)
јанац одвоз шута маКАФЕ „Љубичево”
лим кипером, до два
тражи девојку за рад, кубика. 064/664-85са искуством.
31, 013/342-338
069/364-10-04.
(СМС)
(264107)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
ПОТРЕБНА куварица техника, адаптација
у Винарији „Ђурић”.
станова, демит фаса063/329-340.
де, повољно.063/774(264419)
54-83 (СМС)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број 135/04
и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 24.
07. 2018. године на основу захтева носиоца пројекта
„БИО БЕЛА АНТА” Д. О. О., Јована Ћирилова 15, Београд, донео решење број XV-07-501-144/2017 којим
је утврђено да за Појекaт биогасног постројења за
производњу електричне енергије „БИО БЕЛА АНТА”
на кат. парцели 11900/4 К.О. Долово у Панчеву, није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Панчево,
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 807, радним даном
од 10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања обавештења,
а преко овог органа.

19

marketing@pancevac-online.rs

ДУБИНСКО прање
намештаја, тепиха,
душека, аутомобила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(262631)
АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, радим,
уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
КАМИОНСКИ превоз
до два кубика, песак,
шљунак, шут, 1.400
динара. 062/355-154.
ХЛАДЊАЧА 630 цм
за издавање, Панчево. 065/900-90-04.
(263782)
ВАСПИТАЧИЦА у
пензији, за чување
деце у вечерњим сатима. 064/590-22-29.
(263005)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(262735)
НЕГОВАТЕЉИЦА,
мењам пелене дискове и на сате кувам.
060/421-05-91.
(263183)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, бетонирање,
реновирање, кровови, стиропор, бавалит
фасаде, кречење.
063/865-80-49.
ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова, пеглање
веша. 061/412-44-50.
(263901)

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребни радници
Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,
за рад на техничком прегледу
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

ЕЛЕКТРИЧАР ради
инсталације, поправља старе, бојлери,
индикатори и остале
поправке. 060/52193-40. (263878)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(263528)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(263528)
ЗИДАРСКЕ радове
обављам, санација
крова и тако даље.
064/337-18-97.
(263836)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови.
065/842-84-29,
063/842-84-29.
(263838)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, бетонирање,
реновирање, кровови, стиропор, бавалит
фасаде, кречење.
063/865-80-49.
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
ШЉУНАК, песак, се- поправке, преправке
јанац, одвоз шута ма- купатила, вентили,
лим кипером до два
славине, одгушење
кубика. 065/334-23- канализације одмах.
38. (263906)
061/193-46-42.
(263851)
КРЧИМ коров, косим
траву, шишам ограду,
дворишта, викендице, тримером, косилицом. 061/301-4958. (263868)

У складу са чланом 20. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”
бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта Јавно комунално предузеће
„Хигијена”, Панчево, Цара Лазара бр. 57, поднео је
захтев за давање сагласности на Студију о процени
утицаја на животну средину Пројекта изградње и доградње комплекса комуналне зоне у Панчеву, на катастарској парцели бр. 494/4 к.о. Панчево у Власинској
улици број 1, на територији Града Панчева.
Увид у предметну Студију може се извршити у
просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра
I бр. 2 - 4, соба 617 у периоду од 03. до 24. августа
2018. године радним даном од 10 до14 сати. Време
трајања јавног увида заинтересована јавност може у
писменом облику поднети примедбе и мишљење на
изложену студију о процени утицаја.
Јавна расправа и презентација Студије, биће одржана 30. августа 2018. године у 11 часова, у сали на IX
спрату Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4.
Презентацији Студије и јавној расправи присуствоваће и носилац пројекта.

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета.
063/369-846.
(263915)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, одмах, повољно.
013/377-930,
064/586-85-39,
063/115-71-67.
(263923)
ПЕЧЕЊЕ прасића,
јагњића, јарића на
дрва и кетеринг печења. 065/626-83-70,
062/219-120.
(263983)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови:
гипс, ламинат, повољно. Проверите.
061/141-38-02.
(264099)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(264078)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене,
повољно.
013/331-657,
064/495-77-59.
(264080)

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске
парцеле 6134 КО Панчево за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта на локацији Улица
Цара Лазара број 80, Панчево, за инвеститора Нату
Мрдак из Панчева, Улица Душана Петровића Шанета број 5/8, израђен од стране, „АГП СТУДИО” Панчево, Улица Димитрија Туцовића број 26, под бројем пројекта УП-01/2018 .
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/351130, канцеларија 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев
од 03. 08. 2018. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.
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Петак, 3. август 2018.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ТВ и сателитске антене: монтажа, дигитализција вашег ТВ-а и
IPTV и антена плус.
064/866-20-70.
(264083)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс, повољно.
Пензионерима попуст. 061/626-54-06.
(264100)
НЕГА покретних, непокретних, мењам пелене. 061/660-31-84.
(264112)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање: аутомобила, душека, бесплатан превоз.
061/612-14-51.
(264147)
ЧИСТИМО таване,
подруме и старе
објекте. 061/321-7793. (264141)
МАСАЖА, релакс, терапеутска, против болова. 064/000-55-39,
за жене попуст.
(264152)
СВЕ врсте браварских
радова, капија, ограда, тераса, надстрешница, дугогодишње
искуство. Договор.
064/842-92-42.
(263961)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, лепљење тапета, фарбање столарије, радијатора.
064/174-03-23,
062/790-881.
(263982)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 064/157-2003. (263986)
СЕЛИДБЕ, превоз секундарних сировина,
откуп беле технике.
Јован. 061/616-27-87.
(263986)
ЧАСОВИ енглеског и
немачког језика за
све узрасте. Преводи
текстова, писање CV
на енглеском и немачком. 064/486-0598. (263992)
КОМПЈУТЕРИ: сервис, чишћење, одржавање, уградња нових
компоненти. Брзо,
повољно. 060/351-0354. (263994)
РУШИМ старе објекте, чистим таване, подруме, дворишта, чистим шут и остало.
061/627-07-31.
(264003)
ОЗБИЉНА и одговорна жена чувала би и
неговала старију особу. 065/624-76-23.
(264027)
ЧАСОВИ: основе
електротехнике, професор са искуством.
062/801-97-58.
(264092)

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

ОГЛАСИ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04)

marketing@pancevac-online.rs

Градско веће града Панчева на седници одржаној дана 31. 07. 2018. године, разматрало је Предлог одлуке о расписивању огласа
за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања, на период од 5 година, па је на основу члана 6. Одлуке о
пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл.лист града Панчева” бр.21/17, 29/17 и 1/18) и чланова 59. и
98. став 3. Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева”, бр.25/15-пречишћен текст и 12/16), донело следећу
ОДЛУКУ О

РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА

ОГЛАШАВА

За давање у закуп пословног простора
путем јавног надметања, на период од 5 година

јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину
Р.бр

Адреса

Површина
и структура
м2

Зона

Висина почетне
закупнине по м2
која се лицитира
без пореза

1

Савска бр. 4

57,15

1

316,73дин/м2

2

Савска бр. 6

41,40

1

316,73дин/м2

3

Савска бр. 8

59,21

1

316,73дин/м2

4

Жарка
Зрењанина
бр. 147

185,48

1

316,73дин/м2

5

Генерала Петра
Арачића бр. 2

19,41

1

316,73дин/м2

6

Генерала Петра
Арачића бр. 2

12,50

1

316,73дин/м2

7

Ослобођења
бр. 19

1

316,73дин/м2 и
158,37дин/м2

8

Ослобођења
бр. 25

1

316,73дин/м2 и
158,37дин/м2

9

Вељка Влаховића
бр.17

40,96

2

211,16дин/м2

10

Марка Краљевића
бр. 18

372,91

1

316,73дин/м2

11

Хајдук Вељкова
бр. 18

30,00

1

316,73дин/м2

ОГЛАШАВА

12

18,00

1

316,73дин/м2

јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину

Новосадска
бр. 12

13

1

316,73дин/м2 и
158,37дин/м2

1

316,73дин/м2

Носилац пројекта ХИП-Петрохемија а. д. Панчево, Улица Спољностарчевачка бр. 82, поднео je захтев
за давање сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција секције
паковања у објекту складиште готових производа фабрике ПЕНГ у „ХИП Петрохемија” - Панчево, на кп
бр. 15913 КО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима од 10 до
14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија
бр. 39) и у просторијама Градске управе Панчево, улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 30. 08. 2018. године.
године. За време трајања јавног увида заинтересована
јавност може у писменом облику поднети примедбе и
мишљења на изложену студију о процени утицаја на
адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 31. 08.
2018. године у згради Владе АП Војводине (приземље,
канцеларија бр. 39) у 12 сати.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04)

Носилац пројекта ХИП-Петрохемија а. д. Панчево, Улица Спољностарчевачка бр. 82, поднео je захтев
за давање сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција погона
за гранулацију у фабрици ПЕВГ, уградњом нове линије дораде „Д” и цевовода помоћних флуида у склопу
„ХИП Петрохемија” – Панчево, на к. п. бр. 15932,
15930, 15933, 15934 и 15935 КО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта
могу се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
и у просторијама Градске управе Панчево, Улица Трг
краља Петра I бр. 2 - 4, до 30. 08. 2018. године. године. За време трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и
мишљења на изложену студију о процени утицаја на
адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 31. 08.
2018. године у згради Владе АП Војводине (приземље,
канцеларија бр. 39) у 13 сати.

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, НИС а.д. Нови Сад из Новог
Сада, Народног фронта 12, поднео захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину за пројекaт Реконструкције индустријског колосека у кругу Рафинерије нафте Панчево на кат. парц.
бр. 3529/1, 3530, 3532, 3575 и 3576 К.О. Војловица, на
територији Града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617 у
периоду од 03. до 13. августа 2018. године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.
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34,01 посл.
простора и 8,83
маг. простора
28,27посл.
простора и 79.47
маг. простора

78,49 посл.
Жарка
простора и 8,85
Зрењанина бр. 14
маг. простора
Жарка
39,29
Зрењанина бр. 16

Делатност
занатска
трговинска
канцеларијска
занатска
трговинска
канцеларијска
занатска
трговинска
канцеларијска
занатска
трговинска
канцеларијска
занатска
трговинска
канцеларијска
занатска
трговинска
канцеларијска
занатска
трговинска
канцеларијска
занатска
трговинска
канцеларијска
занатска
трговинска
канцеларијска
канцеларијска
занатска
трговинска
канцеларијска
занатска
трговинска
канцеларијска
канцеларијска
канцеларијска

Депозит/дин

36.202,24

26.225,44

37.507,66

117.494,16

12.295,46

7.918,25

24.340,76

43.078,02

17.298,22
236.223,56
19.003,80

11.402,28

52.523,42
24.888,64

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица.
Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски корисници који право коришћења пословног простора без
накнаде могу остварити према Закону о буџету за 2018. годину, односно према Одлуци о буџету града Панчева за 2018. годину.
Сваки учесник је у обавези да изврши уплату депозита у висини две почетне месечне закупнине, обрачунате у висини важеће
Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама Града Панчева, на рачун број: 840-3428741-76, по моделу 97, са
позивом на бр. 90-226-072018.
Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа.
Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине по м2 је најповољнији понуђач.
Најповољнији понуђач је у обавези да достави једно од средстава обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа и то:
1) Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив”, са клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију
2) Сопствену (соло) меницу
Банкарска гаранција доставља се у року од 30 дана од дана закључења уговора о закупу са роком важења који не може бити
краћи од 12 месеци, с тим да су закупци у обавези да пре истека рока важности гаранције исту продуже на период важења који
не може бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом раскида уговора о закупу.
Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 дана од дана закључења уговора о закупу, под претњом његовог раскида.
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину, исти се враћа понуђачима који не успеју на јавном
надметању у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а најповољнијем понуђачу у року од пет дана од дана
закључења уговора о закупу. Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном надметању као ни оном који није
приступио закључењу уговора о закупу.
На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додату вредност као и све трошкове коришћења пословног простора
(утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.) за период трајања закупа.
Пословни простор се издаје у виђеном стању.
Уколико понуђач има неизмирене обавезе по основу изворних локалних прихода Града, његова понуда се неће узимати у
разматрање.
Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења Уговора о закупу пословног простора који је био
предмет ранијег оглашавања, и то у року од три године од дана одустанка.
У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољнијег понуђача закључење Уговора о закупу пословног
простора ће се понудити првом следећем учеснику јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине.
Пријава треба да садржи:
1) податке о подносиоцу пријаве, и то:
а) за предузетнике: име предузетничке радње, седиште , матични број, ПИБ, број личне карте и ЈМБГ предузетника
б) за правна лица: назив и седиште, матични број, ПИБ, име, презиме и ЈМБГ законског заступника и име, презиме и број
телефона лица одређеног за контакт
2) податке о пословном простору за који се пријава подноси, са редним бројем из огласа
3) делатност која ће се обављати
Уз пријаву се обавезно подноси:
1) за предузетнике и правна лица: решење или оверена фотокопија решења о упису лица у регистар надлежног органа
2) оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
3) изјава да се пословни простор преузима у виђеном стању,
4) доказ о уплати депозита,
5) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода Града
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве, Комисија неће узети у разматрање, што се записнички констатује.
Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице.
Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града
Панчева („Сл.лист града Панчева” бр.21/17, 29/17 и 1/18).
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.
Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки пословни простор
поднесе потпуну пријаву и уплати тражени депозит.
Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника и уредног пуномоћја.
Након коначности Решења градоначелника Града Панчева, закључиће се Уговор о закупу пословног простора на одређено време.
Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, на период од 5 година.
Уговор о закупу пословног простора ће се раскинути уколико закупац не почне са обављањем делатности у року од 60 дана од
дана закључења уговора о закупу.
Пријаве слати на адресу: Градска управе Града Панчева, Ул. Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, Панчево, у затвореном омоту, путем
поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу Градске управе града Панчева, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ”, пословно име и адреса пословног седишта
предузетника, односно правног лица које се пријављује на Оглас.
Пословни простор наведен у Огласу може се погледати сваког радног дана у периоду трајања рока за подношење пријава од
02. 08. 2018. године до 09. 08. 2018. године, од 10 до 14 сати. Све информације се могу добити на тел. бр. 013/351-228.
Рок за подношење пријава је закључно са 09. 08. 2018. године до 14 сати.
Јавно надметање ће се одржати 10. 08. 2018. године у 11 сати, у канцеларији 715, у згради Градске управе Града Панчева,
Трг Краља Петра I од 2 - 4, Панчево.

Петак, 3. август 2018.

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278117, 064/176-91-85.
(262514)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665220, 063/847-74-38.
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(262964)
БАЛИРАНА детелина, прасићи на продају. Мића, 064/30328-68. (263099)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
РАДИМО: зидање,
бетонирање, оправке
старих, нових кровова, разне фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89.
(263374)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³,
одвоз шута са утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(263351)
КОМБИ превоз и селидбе кошница и
опреме. 061/169-8792, Бата. (263227)
ТАПАЦИРАМО полован намештај, поправљамо конструкције,
мењамо језгра, најјефтинији материјал.
060/600-14-52.
(263484)
ИЗДАЈЕМ рамску
скелу, металне подупираче, мешалице за
бетон. 064351-11-73.
(263866)
ИЗДАЈЕМ термине у
опремљеној сали за
борилачке спортове.
061/292-65-66.
(264013)

СЕРВИС телевизора,
музичких уређаја,
ауто.-радија, електричар, ауто-електричар, корекција
километраже.
063/800-01-96.
л(263914)
ПРЕВОЗ кипером,
повољно, грађевински материјал, шљунак, песак, сејанац,
утовар, одвозим шут.
064/354-69-94.
(263837)
ЛИМАРСКИ радови,
израда, монтажа лимарије, санације цурења, преправке,
најјефтиније.
065/678-71-31.
(263958)

КРОВОВИ, преправке, прављење нових,
изолације кровова,
подашчавање, екипа.
Најјефтиније.
065/678-71-31.
(263958)
ПЕРФЕКТ – фасаде,
зидање, малтерисање, глетовање, кречење, купатила, керамика, кровови.
063/122-14-39.
(263965)
КЛИМЕ свих типова
и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
овереном гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(264044)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде
и канализације. Од 0
- 24 сата, пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(264044)

Последњи поздрав

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, сваког дана и недељом. Бесплатан
долазак и процена
посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (264036)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-6674.(263626)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-6674.(264036)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com(264036)
ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзиваче, климе, поправљамо квалитетно с
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
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ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена врибли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 024 сата. Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89.
(4775)

ОГЛАШАВАМ неважећом пензионерску
карту издату од АТПа на име Ивана Пајко. (263848)
ПОТРЕБНА масерка
за опуштајућу релакс
масажу. Позив или
СМС, 061/298-96-69.
(264023)
ОЗБИЉНИ људи гледали би старије особе за кућу или стан.
062/868-08-65.
(264096)
ТУРИЗАМ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ и сви завршни грађевински радови. Astra Bau Mont
d.o.o. 064/436-84-13,
060/145-99-09.
(264077)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
зграда, равних кровова, тераса и осталих објеката. Гаранција. 063/894-21-80,
013/344-594.
(264089)
РОЛО-НАЈ вам нуди
поправку, уградњу
ролетна, венецијанера, тракастих завесе,
роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина, роло-челична
заштитна врата, тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији
са највећом гаранцијом. Проверите.
063/894-21-80,
013/344-594.
(264089)

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу
центра и Соко терме,
ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68.
www.soko-banja.org.
Зорица
(259468)
БАЊА ВРУЈЦИ, повољно, одличан смештај, Слоба.
064/438-12-35.
(263201)
СОКОБАЊА издајем
апартман, центар,
близу поште, цена
договор.
065/205-45-48, Виолета.(2563942)

ВРЊАЧКА БАЊА,
издајем мањи двособан апартман са терасом, нов и лепо
опремљен, у апартманском насељу, 200
метара пре извора
Снежник. 066/62404-00. (263864)

РИСАН, повољно летовање, 6 евра, са
употребом кухиње.
063/848-04-12.
(263998)

ПАНЧЕВАЦ

РАЗНО

ОЗБИЉАН брачни
пар би да пружи хигијену и радост старијој особи, по договору. 064/587-01-81.

Тужна срца смо се опростили од наше драге

Последњи поздрав другу

Последњи
драгом

поздрав

Последњи поздрав зету

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

СНЕЖАНИ
МИЛИЋ
Искрено саучешће породици.
РАЈКО КРГОВИЋ
с породицом
(115/264169)

СНЕЖАНЕ МИЛИЋ

ЛАЗИ

која је преминула после краће и тешке болести.
Сахрана ће се обавити 2. августа 2018, у 15 сати,
на Православном гробљу.
Ожалошћена породица: супруг РАДОВАН,
ћерка АНА, унуци ЂОРЂЕ и НИКОЛА
и зет ЖАРКО

Бато! Па баш ниси морао толико да се журиш
на тај пут, могли смо још
мало да се дружимо.

(114/264167)

ШАНТА

Од ЦРНЕ, НИКОЛЕ,
САЛЕТА и ГОЦЕ

од СТЕВАНА ВАСИЋА
с породицом

(52/263968)

(105/264107)

(50/263958)

СТАНИСЛАВУ
СТАМАТОВИЋУ

ЉУБИ
великом шмекеру
последњем боему.

и
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

30. јула 2018. напустио нас је наш вољени

ГОРАН КОБАС
06. IX 1966 – 30. VII 2018.
Сахрана је обављена 01. августа 2018. на Православном гробљу у Старчеву.
Вољени наш, изненадио си нас овим брзим одласком и ожалостио наша срца и душу.
Бол коју осећамо је неописива јер поред тебе и од тебе смо могли да осетимо само љубав и мир.
Хвала ти на лепим данима посвећеним твојим вољенима. Хвала ти што си нам показао како се у животу бори за искрену
љубав и мир коју си ти успео да доживиш и осетиш.
Недостајеш нам брате, маче, Гокси...
Сећање на тебе измамиће осмехе на нашим лицима и доброту и љубав у нашим срцима.
Волимо те. Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: супруга НАДА са породицом, син САША, брат НЕМАЊА и снаја ДАЦА са породицом, брат ЖЕЉКО
и снаја ЉИЉА са породицом, сестра ЈАСМИНА и зет ГОРАН са породицом, сестра ОЉА и зет ЗОРАН са породицом,
многобројни пријатељи и колеге
(104/264103)

Љубави наша, поносе, око лепо и паметно

ГОРАН КОБАС

ЉУБОМИР РИСТИЋ
ЉУБА

Смрт не постоји, људи умиру тек када их забораве и зато анђеле,
буди звезда на небу и сијај за нас, а небо нек ти буде други дом и
да нам никад више не осећаш никакву бол.

12. VII 1956 – 29. VII 2018.

Твоји вољени: бате ЖЕЉКО и НЕМАЊА и сеше ЈАСМИНА
и ОЛИВЕРА с породицама
(109/264129)

С великим болом и тугом опростили смо се од
нашег драгог зета, 29. јула 2018.

ЉУБОМИР РИСТИЋ
1956–2018.
Твоји: таст МИЛАН и ташта АНТОНИЈА
КРИВОКУЋА

Отишао си прерано, сувише прерано и тихо, и оставио нам само
лепе успомене на своју скромност, љубав и
лепе и паметне речи за све који су имали ту
срећу да те упознају.

(85/264048)

Напустио нас је наш друг

Увек си био и бићеш наш вољени Љуба,
другар, пријатељ, супруг
и тата, наша душа и пример свима.
Нека те анђели чувају, као што ћеш ти пазити на нас...
и сачувај нам пар места Љубо, док се једнога дана

ЉУБОМИР РИСТИЋ ЉУБА
1956–2018.

поново не сретнемо, и наставимо тамо где
смо стали.

Добар човек великог срца и широке душе, остаће део нас.

Заувек ће те волети и чувати твоји: супруга
ЂУЂА и син ОГЊЕН

Његови гимназијалци
(112/264134)

(84/264047)

МИЛИВОЈ НОСИЋ МИКИ
Последњи поздрав

1940–2018.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

Нашем вољеном оцу који је преминуо 18. јула.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Последњи поздрав тајка
Синови СЛОБОДАН и АЛЕКСАНДАР
(53/263975)

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

ГОРАНУ КОБАСУ
Колектив ЈКП „Хигијена” Панчево
(83/ф)

Петак, 3. август 2018.
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МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ
1994–2018.

Напустила нас је наша светлост, птичица и највољенија пахуљица.

Драгој

Маки,
памтићемо увек твоје очи и осмех,
колико си лепршава и мила била,

Заувек неутешни њен АЛЕКСАНДАР, МИРЈАНА и ЗВОНКО
(63/264011)

волела си слободу и пространство

МАРИЈИ

а сада си добила крила.
Лепа си као анђео

последњи поздрав.

Прерано си отишла....

и увек ћеш таква бити,

Нека те на твом небеском путу анђели чувају

у срцима нашим си сигурна

Другари с мјузикла
(37/263924)

никада те нећемо заборавити!

Последњи поздрав нашој драгој другарици

Заувек твоји, мама, тата и сестра
(39/263932)

МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ
1994–2018.

МАРИЈИ ЗДРАВКОВИЋ
1994–2018.

Последњи поздрав од твојих: чика МИЋЕ, МИЛИЦЕ, ВАДИМИРА,
БОЈАНЕ, ЛАНЕ, БОЈАНА и ИВАНЕ
(108/264117)

МАРИЈА
Хвала ти за доброту. Тренинг и дружење са тобом је
било дивно, баш као и ти.
Прелепа и предивна, никад те нећу заборавити.
БОРКА ДАКИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоје IV-6 и разредна
(35/263918)

(49/263955)

Слобо, ово је само привремени растанак...

Наш вољени

Последњи поздрав зету
и течи

Последњи поздрав

МАКИЛИ,
не верујемо...
да нам се више нећеш насмејати,
запевати, ни заиграти...
СТОЈСАВЉЕВИЋИ и ВУКСАНОВИЋИ

СЛОБОДАН ЖИВАНОВИЋ ФУТА
преминуо је 30. јула, а сахрањен 1. августа.
Заувек у нашим срцима и сећању.
Твоји: мајка СТАНОЈКА, супруга МИРЈАНА,
син АЛЕКСАНДАР с НАТАЛИЈОМ, брат ТОЗА,
сестре СЛАВИЦА и СЛОБОДАНКА, ташта
МАРИЈА и шураци ДРАГАН и ЗОРАН
с породицама
(57/263991)

Једнога дана, ја ћу ти
сигурно доћи... Чекај
ме...

од свастике СТАНЕ
и ћерке ЖЕЉКЕ

од ујака БАТЕ
с породицом

(58/263991)

(107/

(56/263979)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
ДРАГИША
ПАНИЋ
Последњи поздрав
комшији од станара
у Јована Ристића 1

Сахрана је обављена 1. августа 2018, на Старом
гробљу. Осам дана се даје у суботу, 4. августа
2018.
Ожалошћени: син МАРКО и ћерка МИЛИЦА
с породицама и брат ДУШАН с породицом

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

(55/263978)

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

МАШО

МАРИЈА
ЗДРАВКОВИЋ

прерано истргнути цвете...
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

ВИДОЈКО
ПЕШИЋ

Породица ГЛАВОНИЋ

Породица БОРИЧИЋ

(94/264072)

(76/264030)

1952 –2018.
25. јула изгубили смо нашег вољеног брата, стрица,
ујака и деду

(91/264062)

ПОПУСТ

(41/263934)

МАРИЈИ

Твоја МИРА

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље
да је 29. јула 2018, у 65. години, преминуо

ДРАГИША ПАНИЋ

ВИДОЈКУ
ПЕШИЋУ ГЕРИ

Тата, за све ти хвала. Заувек ћеш остати са нама. У нашим срцима сећање на тебе никада неће нестати.

Сахрана је обављена 27. јула, на Новом гробљу у Панчеву.
Његови најмилији

Твоји синови НЕНАД,
БОЈАН и ЗОРАН и твоја
супруга БОСИЉКА

(9/263848)

(21/263879)

ВИДОЈКА ПЕШИЋА

БРАНИСЛАВА ПЕЈЧИЋ
25. II 1926 – 26. VII 2018.
Последњи поздрав баки и мајци од породице
(43/263994)
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Последњи поздрав нашем талентованом фудбалеру, узорном студенту и другару

МАРКУ ЈОВАНОВИЋУ
ФК „Железничар”

Маки мој,

Био си најбољи брат на свету, и заувек ћеш то и
остати.
Отишао си, јер је тако морало да буде, али ме никада нећеш напустити, знам.
Моја подршка и снага у свему. Мој понос... заувек.
Волим те!
Твоја сестра НИНА

(87/264055)

Последњи поздрав

29. јула 2018. престало је да куца срце нашег Макија

Тетка ОЉА, теча ГИЛЕ и сестра МИНА
(97/264076)

Последњи поздрав
анђелу

МАРКУ
ЈОВАНОВИЋУ

МАРКО ЈОВАНОВИЋ МАРЕ
Драги брате, од несреће
16. јула, до мог доласка
са далеког пута издржао и борио се да би се
последњи пут видели, а
онда си изненада отишао.

Бог увек бира само најбоље. Почивај у миру Анђеле наш.

(73/264028)

МАРКУ
8. XII 1996 – 29. VII 2018.
Маки наш, сунце наше, љубави наша, сине... Једино што желимо је да вратимо
време, да те загрлимо, пољубимо и кажемо све оно недоречено.
Твој широки осмех, разигране очи, велика дела... остаће заувек у нашим срцима.
Неутешни: тата ЈОВИЦА, мама ДРАГАНА,
сестра НИНА и баба МАРИЈА

МАРКО ЈОВАНОВИЋ

Бол није у речима и сузама него у души и нашим срцима.

Брат МИЛОШ

Ожалошћени: тета
БЕБА, теча ДЕЈАН,
браћа МИЛОШ
и ГОРАН и прија
МАРИЈА ПЕЋАНИН

(71/264027)

(70/264027)

МАРКО
ЈОВАНОВИЋ

МАРКО ЈОВАНОВИЋ
Немамо речи за бол и тугу коју осећамо, у нашим си срцима заувек.
Нека те анђели чувају.

Последњи поздрав
драгом комшији од
породице ЉУБОЈЕВИЋ

Тетка ВИОЛЕТА и ПЕЦА
(96/264076)

(101/264084)

Последњи поздрав
драгом

(72/264028)

Последњи поздрав

МАРКО ЈОВАНОВИЋ
МАРКУ

МАРКО
ЈОВАНОВИЋ

МАРКУ

Баба ЈОСКА и деда ТОМА

МАРКО

AUDIO BM

(95/264071)

(90/264060)

ЈОВАНОВИЋ

од колектива ОРЛ одељења
(61/264009)

Последњи поздрав

Твој ведри лик и племенитост остаће нам у вечном сећању.
У нашим срцима ћеш вечно живети.

Последњи поздрав

Нека те анђели чувају.
Последњи поздрав од
породице
МИЛОСАВЉЕВИЋ
и бака СТАНЕ

Макију последњи
поздрав од ПЕНДИЋА

(102/264080)

(78/264032)

Последњи поздрав нашем драгом куму

С болом смо се растали од нашег драгог супруга,
дивног оца и најбољег деде

МАРЕТУ
последњи поздрав од кумова.
Породица ЈЕВТОВИЋ
(66/264622

ГОЈКУ
С љубављу породица
СТОЈНИЋ

МАРКУ
ЈОВАНОВИЋУ

ГОЈКА БИЈЕЛИЋА

МАРКУ
ЈОВАНОВИЋУ

(81/264041)

од баба ЗЛАТЕ, ујака
РАДИШЕ, ујна
ДРАГИЦЕ, сестара
МИРЕ, БИЉЕ и СЛАЂЕ
с породицама

од тетка СОФИЈЕ
и брата ИВИЦЕ с децом

1938–2018.
Сахрана је обављена 1. августа 2018, на Новом
гробљу. Заувек си у нашим срцима.
Супруга АНКА, ћерке ЛОЛА и НЕНА, зетови
ДРАГАН и НЕНАД, унуци АЊА, ФИЛИП
и ПАВЛЕ и праунуке ЛЕНА и ДУЊА

(75/264028)

(74/264028)

(82/264041)

Последњи поздрав драгом

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

МАРЕТУ
последњи поздрав.
Породица МРЂА
(67/264022)

БОРЧЕ
СТАНОЈКОВСКИ

од породице СТАЈЧИЋ

1963–1990.
Јабука
Отишао си прерано од
нас, а остаћеш заувек у
нашим срцима.
Супруга БИЉАНА и син
БОРИС

(111/264133)

(113/264153)

МАРКУ

4. августа, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

МИЛЕТУ БАБИЋУ
Пуно нам недостајеш.
Твоји најмилији
(89/264059)

Петак, 3. август 2018.
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Прошло је десет година откако ниси с нама

2. августа се навршава девет година од смрти наше мајке, баке и прабаке

4. августа 2018. навршава се година откако није
с нама наша

ВЕРЕ РАИЧЕВИЋ

МИЛАДИНКА ЖУЈОВИЋ

АЛЕКСАНДРА САШКА МИЛУНОВ
Сећање на тебе не бледи. Остаћеш увек у нашим срцима.
Колектив „Атом партнер” и „Aigo business system”
(92/ф-1272)
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Много нам недостајеш.
Твоја деца: СТЕВО, ЉИЉА и МИРА
с породицама

Син ДРАГАН с породицом

(93/264069)

(86/254588)

Навршава се шест година од смрти нашег драгог

5. августа 2018. навршавају се две године откако није с нама наша
вољена

ЗДЕНКА КАЛУЖА

РАДИВОЈА МИЛИЋА

2010–2018.

ЈЕЛИЦА ШТРКАЉ
Нека у тишини вечног мира почива твоја добра душа.
Љубав не престаје твојим одласком, ни сећање временом.
Твоји најмилији: ћерке ДРАГАНА и ГОРДАНА, унуци МИЛАН
и БОШКО и зет ИВАН

Ни после толикок година нисмо те преболели,
љубав и сећање остаје заувек.
Твоје ћерке СЛАВИЦА, КАТИЦА
и ОЛГИЦА с породицама

У тишини вечног мира нека те чува наша љубав.
Твоја породица
(69/264026)

(88/264055)

(99/264008)

СЕЋАЊЕ
1. VIII 2017 – 1. VIII 2018.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
1. VIII 2017 – 1. VIII 2018.

СЕЋАЊЕ

РАДИВОЈ ДАМЈАНОВ

РАДИВОЈ ДАМЈАНОВ

КИШ БЕЛА

Прошло је годину дана откако ниси с нама, а
туга у срцу и даље постоји. Заувек живиш у
нашим мислима
Син АЛЕКСАНДАР, снаја ЈЕЛЕНА и унук ПЕТАР

Шта написати након годину дана од твоје смрти?
Узалуд те будим драги мој!

Живиш у мом срцу и души и много ми недостајеш.

Твоја СУЗАНА

Твоја сестричина СНЕЖАНА

(106/2641139

(44/263946)

(45/263946)

АНА ПОМАР
1951–2017.

8. IX 1970 – 4. VIII 1997.
Волимо те и чувамо од
заборава.
Твоји најмилији
(103/264094)

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо у суботу, 4. августа 2018. године
давати трогодишњи
помен нашој драгој
ЗОРИЦИ АТАНАСКОВИЋ и тим поводом
изаћи на њен гроб, на
Новом гробљу, у 11
сати.

Прошло је шест месеци
откако није с нама наша
мајка

ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ

3. августа навршио се десет година откад те нема

НЕВЕНКА

ВЛАДИМИР М. СТОЈСАВЉЕВИЋ

МИЛАНОВИЋ

1935–2008–2018.

инструментарка ОРЛ

Ожалошћена
породица

Ћерка ЉИЉАНА и син
ЗОРАН с породицом

заувек си у нашим срцима.
Твоји ПЕНДИЋИ

(80/264040)

(79/264035)

(77/264031)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Двадесет једна година
без тебе

6. августа је шест месеци откада се упокојила
наша бакана и мајка

5. VIII 2016 – 5. VIII 2018.

БРАНКО
ЉОТИЋ БАНЕ

АНА СТАНИЋ

Време не чини заборав,
већ болно подсећа на
тебе.
Твоји: БОБАН, ОЉА
и ЉИЉАНА

Бакана... ! Мајко...!
Нема слова да кажемо
то што душа каже!
ЛАЛЕ и МИЊА

(110/264132)

(65/263402)

МОМИР САВИЋ

ДУШАНКИ
ЗОРИЋ

У нашим срцима остаде туга заувек.
Твоји: син МИОДРАГ, брат НИКОЛА, СВЕТКО
и сестре НАДА и ВЕРА с породицама
(40/263933)

Почивај у миру добри
наш комшија

Драгом сину и унуку

ДУШАНУ
ТОШКОВИЋУ
МИЛЕ БАБИЋ

Недостајеш нам!

Твоји најмилији

ЕВА МАЛЕТИН
са породицом

(38/263932)

(100/264082)

У суботу, 4. августа
2018. обавиће се полугодишњи помен нашој

5. августа 2018, у 9.30,
даваћемо четрдесетодневни помен.
Ожалошћени: отац
РАТОМИР, деда
МИХАЈЛО, баба
СТОЈАНКА, ВИОЛЕТА и
ИЛИЈА као и
многобројна родбина
и пријатељи
(98/264079)

СЕЋАЊЕ

ДУШАНКА
ЗОРИЋ

рођ. 1949–2018.
Остаћеш увек у нашим
срцима.
Твоје сестре СТОЈАНКА
и ЉИЉАНА, сестрић
ДРАГАН и БИСА

1949–2018.
Прошло је пола године
откако ниси с нама.
Недостајеш нам.
Твој сестрић НЕНАД
и БРАНКА

(30/263913)

(31/263913)

СЕЋАЊЕ

ЂУРО КЕРИЋ
2011–2018.
Док је нас живеће сећање на тебе.

Десет година туге и бола.
Недостајеш....

ДРАЖЕНКО
МИЈАТОВИЋ

Супруга СТАНКА
с децом

Воле те: супруга НАДА,
ћерке ЈЕЛЕНА
и ДРАГАНА
с породицама

(48/263953)

(62/263010)
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У суботу, 4. августа 2018, у 11 сати, на Старом православном гробљу даваћемо шестомесечни помен

У суботу, 4. августа 2018. навршава се шест месеци туге и бола за
нашом јединицом, лепотицом и поносом

Драги брате

БИРО ШАНДОР
1970–1998.

БИЉАНИ КОВАЧЕВИЋ

БИЉАНА КОВАЧЕВИЋ

С љубављу и поштовањем увек ћеш бити у нашим срцима и увек
ћемо те чувати од заборава.
Време пролази, туга и бол остају.

Тога дана одржаћемо помен, у 11 сати, на Старом православном
гробљу.

Вечно ожалошћени: супруг ВЕЛИМИР, ћерка ЈЕЛЕНА,
син ВЛАДИМИР, зет БОЈАН и унук НИКОЛА

Вечно ожалошћени и болни: мајка МИЛЕВА и отац СЛОБОДАН

(4/263839)

(5/263834)

Нема правих речи да
опишу време које пролази без тебе.
Сећања која не бледе,
ране које не зарастају.

Сестра с породицом
(23/263811)

У суботу, 4. августа 2018. године, даваћемо четрдесетодневни помен у Торонту, Канада, нашој вољеној

4. августа 2018. навршава се годину дана откада није с нама наш
вољени

БИРО ШАНДОР

ИЛИЈА ВАРГА

1970–1998.

1946–2017.

ЉУБИЦИ РАЈШИЋ

С поштовањем његови најмилији
(27/263900)

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: ћерке АЛЕКСАНДРА и БРАНКА и унуци
БРАНИСЛАВ и ДАМИР с породицама

2. августа 2018. године навршава се дванаест година откако није с нама

Драги сине

СЕЋАЊЕ

(17/263871)

Зашто најбољи људи
умиру кад су у пуном
цвету. Тако си ти мили
напустио наш дом, пре
двадесет година, и
украсио небеску башту.

Мајка и чика ЈОЖИ
(23/263881)

У суботу, 4. августа навршавају се три године од
смрти нашег вољеног

ДРАГАНА ГАВРИЛОВИЋА
Окупићемо се, у 10 сати, на гробљу Котеж.
Време пролази, али не може да умањи нашу љубав а ни бол.
Мајка ЗОРКА и ћерка НИНА
(68/263405)

4. августа обележавамо
годину од смрти

СЕЋАЊЕ

ДРАГИЦА МЛАДЕНОВСКИ ДАЦА

ВЕРА
КОСТЕВСКА

Бол и туга не мере се речима, ни временом које
пролази, већ празнином која је остала после тебе.

5. IX 1965 – 4. VIII 2004.

Ћерка СУЗАНА с породицом

С дужним поштовањем
породице КОСТЕВСКИ
и МИЦКОВСКИ

ЉУБИЦЕ
НИКОЛИЋ
БУБЕ

(33/263918)

(18/263872)

2002–2018.

ПАНЧЕВАЦ

1939–2017.
Твој супруг СТЕВАН
и ћерка ВЕСНА
с породицом

телефон:
013/301-150

(54/263977)

Супруг САВРЕ
(34/263918)

НАДИ ДИМИТРИЋ
Помен ћемо одржати на Католичком гробљу 4. августа, у 11.30.
Твоји најмилији

(32/263916)

(51/263962)

ДРАГИЊА
ЛАЗИН

Помен вољеној мајци

(42/263939)

ДАЦО
Без тебе је велика празнина.
Време пролази, а туга за тобом заувек остаје.

Једне очи, један поглед, један осмех, и хиљаде успомена остају записане у глави и на срцу. И нема тих година које из избрисати могу.
Твоје САШКА и МИЛИЦА

Тата мој, много ми недостајеш.
Почивај у миру.
БАТА

Навршава се година нашој

6. августа навршава се
тридесет година откада
није с нама наша вољена и племенита тетка

ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ

СТЕВАН
ТУЦИЋ

Сећање на наше драге родитеље

Прошло је годину дана откако није с нама наша вољена мајка, бака и прабака

ПРВАНОВ

1915–1988.
С поносом и поштовањем чувамо успомену.

1. VIII 2014 – 1. VIII 2018.
С поштовањем и тугом у незаборав с тобом...
Твоја ћерка ЉИЉАНА с породицом

АНЂЕЛИЈА
ВОДЕНИЧАР
и ЗОРАН СУБОТИЋ
с породицама

(29/263912)

(60/264604)

ЗОРКИ ОБРАДОВИЋ

ПЕТРА

и

БОГДАНКУ

ЂУРЂЕВКА КРАШИЋ

Њихова деца

9. III 1926 – 27. VIII 2017.
Твоји најмилији

(64/264012)

(59/263488)

Петак, 3. август 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У петак, 3. августа, навршава се четрдесет дана туге, бола и празнине откако није с нама наш вољени
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У недељу, 5. августа 2018, у 9.30, даваћемо
четрдесетодневни помен, на гробљу Котеж, нашем вољеном

МИРО АДАМОВИЋ
Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо четрдесетодневни помен одржати 3. августа, у 11 сати, на Новом гробљу.
Његови најмилији

БОЛНО СЕЋАЊЕ

ДУШАНУ ТОШКОВИЋУ
27. VI 1996 – 27. VI 2018.

(3/263834)

На небу ми напиши јер се јако бојим, дај
ми до знања да још негде постојиш, да ме
чуваш и уз мене стојиш.
Сећање на

Душо наша, нека те анђели чувају.
Мајка ОЛИВЕРА и сестра МАРИНА
(1/263827)

У уторак, 7. августа, на Новом гробљу, у 10 сати, даћемо трогодишњи помен нашем драгом

МОМЧИЛО
РАЈЧЕВИЋ

ЕМИЛИЈА
РАЈЧЕВИЋ

14. V 1914 – 21. I 1979. 6. XI 1919 – 18. I 2018.

БОРКА
РАЈЧЕВИЋ
МОМЧИЛОВИЋ

МИЛОШ
ПОПОВИЋ

МИЛИЦА
СТАРЧЕВИЋ

рођ. Поповић
Три године од смрти мог супруга и седамнаест
година од смрти моје заове.
Увек мислим на вас.
Ваша ЗОРА с децом
(8/263842)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

2. V 1945 – 5. VIII 2017.
Време пролази, сећања и успомене остају.
ЈАСМИНА и ЗОРАН МОМЧИЛОВИЋ, ЕМИЛИЈА, МИОДРАГ,
СУЗАНА и СНЕЖАНА ЂЕРИЋ

Сећање на деду

(15/263865)

4. августа, у 11 сати, даваћемо годишњи помен
на Старом православном гробљу у Панчеву

БОРКИ
РАЈЧЕВИЋ
МОМЧИЛОВИЋ

Нажалост, прође већ година откако те нема

ЈОВАНУ ЋИРОВИЋУ
ЈОЦИ ЋИРИ
1987–2015.

Прођоше три године од твог одласка међу
анђеле божје, али ти ћеш увек и заувек
бити с нама и уз нас, у нашим срцима, мислима и сећањима. Волимо те анђеле наш.
Твоји: мама ЉИЉАНА, тата МИЛОШ,
брат МАРКО, другари НЕША, СЊЕЖА,
АЦА, ИВА, ДУЛЕ ЕНГЛЕЗ, СРКИ ЛОРД,
ЗОКИ СЛОВЕНАЦ, ЗОКИ БОЈ, МУНИ,
ЉУБИЦА и РУЖИЦА

ЗОРАН ИЛИЕВСКИ

МИЛОШ
ПОПОВИЋ

ДРАГОМИРА
АНКИЋА

3. августа 2018. године
навршавају се три године откако ниси с нама.
Недостајеш још увек.
Супруга ЗОРА, син
ЗОРАН и ћерка
МИЛИЦА с породицама

Унуке АНЂЕЛА
и АДРИЈАНА

(7/263842)

(13/263862)

(24/263883)

Чувамо те од заборава.

Пуно нам недостајеш.
Воле те твоја ћерка
ЈАСМИНА
и супруг ЗОРАН

Ташта МИРА и ДУЛЕ
(11/263856)

СЕЋАЊЕ

4. августа 2018. године
на јабучком гробљу дајемо годишњи помен
нашем драгом

ФАРКАШ

(16/263865)

Прошле су две године откако није с нама

Чико Зоки, твој братанац Стефи увек је у мислима да смо на Тамишу
на пецању, а прошло је
годину дана као сан,
никад незаборављени

ИЛИЈА ЛАЗАРОВ

ЗОКО

(14/263863)

и

ЈОЖЕФ

2003–2018.

1998–2018.
Породица
(10/263855)

ЗОРАНУ
ИЛИЕВСКОМ
Твоји неутешни: мајка
ЈАНКА, ћерка
ДРАГАНА и супруга
ДАЛИБОРКА

Чува те од заборава твоја фамилија ЛАЗАРОВ

ЈЕЛЕНА

Увек ћеш бити у нашим
срцима.

Прошло је годину дана
откада ниси с нама

Тетка НАЗА
с породицом

5. августа навршава се
девет година откад нема нашег

(19/263873)

(20/263877)

1. августа навршило се осам година од смрти мог супруга

ЗОРАН
ИЛИЈЕВСКИ

Прође двадесет година
без топле речи нашег

Прошло је годину дана
откада ниси с нама наш
драги

Твојим
најмилијима
увек си у срцима.

ДРАГОМИРА АНКИЋА
Супруга МИЛЕНА
(12/263861)

Ујак ВЛАДА, ујна
ЈЕЛИЦА, брат ГОРАН,
снаја БИЉА и братанци
СТЕФАН, АЛЕКСАНДАР
и ЈОВАН
(25/263884)

СЕЋАЊЕ

ЗОКИ

5. VIII 1998 – 5. VIII 2018.

ЂОКОВИЋ

МИРОСЛАВА

ВУКАШИНА
ВЕЉКОВИЋА

ВИТОМИР

БОГОМИР
АЛЕКСИЋ

1930–2007.
1924–1994.
Сећање и успомену на вас чувају ваши најмилији

У нашим си срцима и
мислима заувек.
Твоји најмилији

(2/263830)

(6/263841)

С тугом и болом:
ДРАГОСЛАВ, ЗОРИЦА,
ВЕСНА, БРАНИСЛАВ,
ЈЕЛЕНА и праунук
НЕМАЊА ВЕЉКОВИЋ
и прија ЈЕЛА
НЕСТОРОВ
(28/263910)

ЗОРАН
ИЛИЕВСКИ

ЖИВАНА
СТОЈАНОВА

Време односи године, а
туга и сећање остају.
Стрина СТОЈАНКА
с породицом

Догодило се тако много
а недостајао си ти и твоје речи. Тако је морало
да буде.
Твоји: КЕКА и деца

(47/263951)

(36/263915)

СЕЋАЊЕ

Туга и бол за тобом не
пролазе. Увек ћеш бити
у нашим срцима и мислима.
Твоја сестра ДУШИЦА,
зет ДУШАН
и сестричине МИЛИЦА
и МАЈА
(46/263950)

МИЛАН ЛАЛИЋ

МИРЈАНА ТОДОРОВ

2008–2018.
2015–2018.
Године пролазе, а бол и туга остају. Почивајте заједно.
Ваша породица
(26/263897)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили ћерку
29. јуна: Луну – Санела Тарица и Далибор Куља; 13. јула: Емилију – Елена и Владо Шимек; 15. јула: Лану – Александра Стошевски и Иван Перески; 18. јула: Нину – Данијела и Ненад Јокановић; 20. јула: Анисију – Дајана и Славиша Николић, Натали – Божена и Михаел Мега; 21. јула: Лорену – Мирослава и Јарослав Хрубик; 22. јула: Дуњу – Емина и Немања Ћук;
24. јула: Хелену – Гордана и Синиша Клинцов.

Добили сина
23. јуна: Уроша – Александра Лилић и Александар Ђоровић; 29. ју на:
Ми њу – Гор да на Ву ло вић и Жељ ко Ву ја но вић; 2. ју ла: Фи ли па – Ма р ти на Игва нић и Иван Дој ме но вић; 4. ју ла: Ан дре ја – Ка сри на Си ам са ри и Бра ни слав Ми рић; 5. ју ла: Ву ка – Ива на и Вој кан Сте фа но вић; 11. ју ла: Ди ми три ја – Ла То ја Да ћи ја на Дра жи лов и Јо ван
Дра жи лов; 13. ју ла: Пе тра – Ма ри на и Ду шан Та на си је вић; 14. ју ла: Сте фа на – Да ни је ла и Не над Ди мић; 16. ју ла: Ог ње на – Же ља на и Де јан Цве та но вић; 17. ју ла: Вукшу – Нина и Горан Додевски, Стефана – Ана Ходи и Данијел Лацковић, Горана – Каролина Думитров и Горан
Новаков, Лазара – Милица и Мирослав Насковић; 18. јула: Алексу – Јелена
и Игор Јанков, Лазара – Марија и Зоран Илибашић; 19. јула: Вукашина –
Богданка и Зоран Галовић, Луку – Наташа и Милан Павловић; 20. јула: Богдана – Марија Томић и Марко Ристић; 21. јула: Иштвана – Јасмина и Иштван
Сич; 22. јула: Марка – Симоне Топаловић и Милан Гамбирожа; 23. јула: Андора – Мелинда и Андраш Секељ, Филипа – Дејана и Стефан Стаменковски.

ВЕНЧАНИ
21. јула: Мирјана Трифуновски и Трајко Деспотовски, Дивна Бачевић и
Владимир Васић; 22. јула: Бојана Димитријевић и Бојан Стошевски, Јелена
Ранчић и Роберт Варга; 26. јула: Надица Казаков и Жељко Станишковић.

19. јула: Јован Узел (1932), Иштван Гулић (1930); 20. јула: Ђура Павлов
(1948), Божидар Раданов (1942); 21. јула: Љиљана Новковић (1936), Милица Шербах (1939), Зоран Јовановић (1950), Милисав Младеновић (1932),
Бранислав Новаков (1967); 22. јула: Цветан Алексов (1966), Смиља Јарић
(1931), Бранислав Урошев (1982), Илонка Којић (1948); 23. јула: Милка
Мајсторовић (1948), Милина Величков (1929), Боја Думитрашковић (1943);
24. јула: Илинка Каначки (1925), Мишо Моснак (1954), Зуза Бобош (1932),
Живан Богићев (1934), Раденко Ранковић (1934); 25. јула: Радмила Живанов (1950), Видојко Пешић (1952); 26. јула: Браниславка Пејчић (1926).

КОКТЕЛ

УКРШТЕНИЦА

1
2

3

4

5

6

7

8

9

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)
срета, много добрих понуда –
просто нећете знати шта да одаберете и куда прво да кренете.
Изненадни новац ће вам добро
доћи да себи приуштите ствари
које одавно желите.

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Прошлост вам поново куца на
врата и чини се као да све полако долази на наплату – како добро, тако и лоше. Особа коју већ
дуго желите поред себе, исклизнуће вам из руку или ће се одселити у иностранство. Пословне
прилике нису сјајне.

Преконтролишите плућа –
требаће вам да бисте удахнули
дубоко и кренули храбро у нова
освајања. Ризикујте, исплатиће
се. Ако вам се укаже прилика за
пословну сарадњу с потпуно новим људима, размислите, јер
следи нова, још боља понуда.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Припазите коме шта причате.
Не износите своје планове и идеје чак ни најближим сарадницима. Будите мудри и комплетно
средите сву потребну папирологију, до најситнијег детаља.
Складни односи с партнером.

Потрудите се да своје фрустрације са сарадницима не преносите на партнера. Водите рачуна о
начину на који комуницирате с
партнером да не би дошло до несугласица. Велике животне промене су пред вама, спремите се.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Однос с колегама је добар и немате времена за тражење длаке
у јајету, па ће се многе ствари одвијати у вашу корист. Љубав је
оно што вас инспирише и даје
вам снагу. Појавиће се особа која ће унети немир у ваш живот.

Дува добар пословни ветар и тако ће остати дуже време. Новац
долази с више страна, а и контакти које сте остварили пре извесног времена почеће да доносе
финансијске резултате. Неко вас
искрено воли, уживајте у том сазнању.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

ви сами не личите на себе. Било
је и време да се то деси. Многи
од вас упознаће особу која ће им
променити живот. На послу будите опрезнији при потписивању
важних докумената и не планирајте већа улагања.

НАША
ГЛУМИЦА

Добра комуникација, пуно су-

Бик

Преплавиле су вас емоције и

АНАГРАМ У СТИХУ

ВОДОРАВНО: 1. кула светиља у луци, 2. живахан италијански
плес, 3. држава у Азији – место у Македонији код Ђевђелије, 4.
столеће – дебела игла за бушење коже, 5. амерички тенисер (Артур) – влакна конопље, 6. симбол азота – име руског тенисера Сафина – 16. слово азбуке, 7. врста занатлије – електрични (скр.), 8.
име гитаристе Клептона – име шведске глумице Јакобсон, 9.
француски композитор (Шарл) – свети бик старих Египћана, 10.
сливати се једно у друго, 11. референтна величина (стр.).
УСПРАВНО: 1. америчка тенисерка (Слоун) – градско саобраћајно предузеће (скр.), 2. рударски градић у БиХ – легендарна илирска краљица, 3. наш глумац (Милан) – војник у морнарици, 4. билијарски штап – хеленска муза епског песништва, 5. притока Дунава у Аустрији – женин брат – део коњске опреме, 6. особа која
насилно отима – ударац у каратеу, 7. млађе камено доба – питање, 8. други назив за Троју – пропелер, 9. град у Француској –
електропокретач код моторног возила.

Ован
Седмицу ће обележити сукоби
са сарадницима, али и с пријатељима. Превише сте напети, па
можете доћи у ситуацију да се
конфликти продубе, али то вам
неће ометати већи прилив новца.
Вечерњи сати су планирани за
партнера.

УМРЛИ

ЕНИГМАТСКИ
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Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

Не би за њу
било рола,
дa ВЕЋ НИЈЕ
ВРАГ И ЛОЛА.

обзира на то да ли сте пешак или
возач, посебно у вечерњим сатима. Партнерски односи долазе у
фазу када све мора да се истера
на чистац. Пред вама су нови пословни подухвати, али будите пажљиви при одабиру сарадника.

Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као
занимљива игра бројевима.
Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али тако да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3
х 3 садрже бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,
ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.

4

Никако не покрећите свађе и
расправе са сарадницима. Имали сте превише трошкова, али
пријатељи или партнер вам прискачу у помоћ и као чудом бивате спасени. Непланирани пословни пут донеће вам новац који вам треба.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

СУДОКУ

7

(19. 2 – 20. 3)

Будите опрезни у саобраћају, без
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ВОДОРАВНО: 1. повртарска биљка, 2. пржити на масти или уљу, 3.
углед, достојанство, 4. сос – име америчке тенисерке Гарисон, 5. врста
цвета – папина апанажа.
УСПРАВНО: 1. стил у пливању, 2. хронична упала костију, зглобова
или мишића (мед.), 3. део трпезаријског намештаја, 4. домаће животиње, 5. ограђени простор за стоку, обор, 6. извештај о приспећу робе, 7.
место код Вршца, 8. хеленска богиња мудрости, 9. дословно навођење
туђег текста.
РЕШЕЊА – Укрштеница: светионик, тарантела, Ирак, Моин, век,
шило, Еш, кучина, н, Марат, н, столар, ел, Ерик, Ула, Гуно, Апис, стапати се, параметар. Анаграм у стиху: Јелена Гавриловић. Миниукрштеница: краставац, рестовати, ауторитет, умак, Зина, лала,
анат. Судоку: 746139825, 385724691, 219685347, 523476189,
478291536, 961358472, 837512964, 194867253, 652943718.
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ОДРЖАНИ ДВАДЕСЕТИ ЧЕТВРТИ „ВОЈЛОВАЧКИ ЖЕТЕЛАЧКИ ДАНИ”

У ИМЕ СТАРИХ, ДОБРИХ ВРЕМЕНА
Свако ко се протеклог викенда
нашао на улицама можда најспецифичнијег дела Панчева –
Војловице, могао је да се сит
наужива у шаренилу живота, и
то онаквог како је изгледао пре
више од пола века.
А изгледало је отприлике овако: људи одевени у карактеристичне махом мађарске и словачке ношње; неки од њих на
леђима имају старинске грабуље, други играју, трећи певају,
а на приколици закаченој за
трактор, поред бројне раздрагане деце, оркестар сачињен од
виолина, хармоника и баса свира аутентичне песме. За њима
иду старе машине, а посебну
пажњу привлачи бака која пуца бичем...
Нема сумње, то су „Војловачки жетелачки дани”.
Двадесет четврти „Војловачки
жетелачки дани” обележени су
протекле недеље разноврсним
програмима.
Њих су припремила друштва
„Тамаши Арон” и „Ђетван”, Матица словачка у Војловици, као
и локални црквени одбори.
Време омело косидбу
Све је почело у четвртак, 26.
јула, лаганим загревањем у виду предавања за пољопривреднике. Настављено је сутрадан
разноврсним културно-уметничким садржајима. У њима
су, уз домаћине, учествовали и
бројни гости, који су представљали мађарску, словачку и
српску културу, а овог пута и
грчку, што су уприличили чланови друштва из места Скливани код Јањине. Њима су се
напослетку придружили сви
остали, како би заиграли сиртаки и друге плесове из земље

Хелена. Нису изостале ни игре
из Баната, као ни незаобилазне мађарске нумере „Oзо сеп”,
„Естике, тике, тике” или словачке „Танцуј, танцуј, викруцај”, „Житко, житко”...
Ударног дана, у суботу, 28. јула, није било све како традиција
налаже. Наиме, због огромне кише поље је било превише влажно, па старовремено кошење
жита, као ни традиционални доручак у пољу, како се чинило до
пре око пола века, нису организовани. Али зато није изостао дефиле улицама Војловице, када
је приказана некадашња маши-

нерија, као и игре и песме, а изложени су ручни радови и производи од жита које су припремиле жене из поменутих војловачких удружења и њихове гошће из околине. На трави испред просторија МКУД-а „Тамаши Арон” постављен је и жетелачки доручак, док се орила песма и одзвањало пуцање бичем.
Цела Војловица живела за
жетву
Председник СКПД-а „Ђетван”
Михал Спишјак изразио је задовољство организацијом овогодишње манифестације, иако

су временски услови онемогућили да програм буде изведен
како је замишљен.
Но то није превише утицало
на расположење учесника, јер
је најбитнији разлог овог окупљања дружење, као и сећање
на стара, добра времена.
Једна од оних који их добро
памте је Ана Пањик. Она води
секцију везиља у поменутом
удружењу, које се и овом приликом представило традиционалним ручним радовима, попут белог веза и сувенира.
– Сећам се тог времена, јер
сам као дете ишла за маши-

ном која је косила жито, како
бих га требила. Било је тешко,
али и неописиво лепо. Цела
Војловица је била на ногама –
напорно се радило, али и славило, јер жито је увек било
главна намирница – каже ова
Војловчанка.
Најстарија међу њима Ана
Спишјак (81) рекла је да је већ
била удата када је скупљала и
везивала снопове жита.
– Није било трактора, све се
одрађивало коњима и колима,
а готово сви су имали и краве.
Уместо фабрика су постојали
виногради, које сам чувала као
дете. Кукуруз смо копали ручно, а мак или пасуљ су жене
рукама требиле заједно на улицама и за то време су причане

на ћебе за смештање жита, које је после одношено кућама
на вршидбу. Још увек је чувам
у башти, а до пре десетак година је ишла по дефилеима –
присећа се Лечеи.
Ана Кемењ (73), која је више од пола века члан наведеног друштва, жали што су се
многи млади Војловчани одселили.
– Иако смо све старији, не
одустајемо од очувања традиције, па се састајемо сваке среде како бисмо везли и штрикали, а посебну енергију улажемо у припрему „Жетелачких
дана”. До пре педесетак година све се радило ручно, а ја
сам пратила тату, који је косио
пшеницу, и скупљала снопове.

приче и певало се. Сада се много тога променило, али зато
овакве згоде служе за евоцирање предивних успомена –
истиче Спишјакова.
Председник МКУД-а „Тамаши Арон” Вилмош Лечеи наводи да је лепо што се ова манифестација организује заједничким снагама. Он се присећа да је и некада давно организована поворка поводом завршетка жетве, када је он са
својих седам-осам година јахао коња.
– Иначе, мој деда је имао
машину на коњски погон с косачицом и складиштем налик

Касније су дошле машине, којима је жито допремано до власника. И тако су радници у једној кући доручковали, у другој
ручали, у трећој вечерали, а
увече је увек било весеља. Рецимо, мој тата је свирао кларинет, а муж цитру, играли смо
чардаше... Међу најактивнијима када је о музици реч, били
су чувена Јулија Бисак, као и
њени отац и брат – наводи ова
Војловчанка.
Тако је било и увече на балу
– весело, распевано, разиграно и помало сетно, што је неиз бе жно ка да се ево ци ра ју
успомене.

ПОЧЕЛИ „ДАНИ ДРУЖЕЊА”

Бројни Старчевци прате летње програме
Седамдесетак програма је предвиђено у оквиру овогодишњих
„Дана дружења”, који су почели у четвртак, 26. јула, такмичењем у доминама одржаним у
Клубу инвалида рада, када је
победио Зоран Радојчић. Истог
поподнева у кафеу „Зеро-бет”
приређен је турнир у пикаду –
најбољи код мушкараца био је
Лука Костић, док је Катарина
Пејчић доминирала међу припадницама лепшег пола.
Сутрадан је у башти кафеа
„Печурка” одржано такмичење у кувању пасуља, а као најквалитетнији је оцењен садржај у котлићу који је припремио Оливер Костић. Четврти
скуп љубитеља возила „алфа
ромео” приређен је на Тргу
неолита, када је једанаест аутомобила те марке изазивало
уздахе љубитеља изгледом и
перформансама. Увече је на
истом месту, на великој бини,
целовечерњи концерт приредио домаћи тамбурашки оркестар „Неолит”.
Такмичење у гађању глинених голубова одржано је у не-
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дељу, 29. јула, на стрелишту
крај хиподрома. Ловачка секција Старчево дала је том турниру и меморијални карактер,
јер га је посветила преминулом колеги ловцу Драгану Кужету. Напослетку је у групној
категорији победила екипа из
Јабуке, док је појединачно без
премца био Стеван Ђурин. По
подне је на локалном стадиону одиграна фудбалска утакмица између ветерана домаћег „Борца” и „Долова”, а виђена је права голеада, јер је
резултат био 7 : 4 за Старчевце. Школа „Be Fit” уприличила је јавни тренинг зумбе нешто касније на Тргу неолита,
где је у вечерњим сатима познати акустичар Тођа интер-

претирао хитове са ових простора.
Слава Месне заједнице, Огњена Марија, обележена је у понедељак, 30. јула, резањем славског колача. Истог дана на Тргу неолита, по традицији, Друштво пчелара приредило је изложбу пчелињих производа, којој су се са својим рукотворина ма придру жиле чла нице
Удружења жена „Неолит” и њихове гошће из Омољице, Брестовца, Војловице, Иванова, Качарева, као и локално друштво
воћара, виноградара и дестилера. Нешто касније су пчелари организовали саветовање на којем
су учествовали и Радомир Влачо,
председник Савеза пчеларских
организација Војводине, Милу-

тин Петровић, потпредседник
Савеза пчеларских организација Србије, и Љубо Пејовић, пчелар из Мраморка, који пропагира повратак аутохтоне банатске жуте матице.

Ревијална утакмица првих
тимова ФК-а „Борац” и БСК-а
из Борче одиграна је по подне.
Најпре су домаћи повели, али
на крају су гости убедљиво тријумфовали с резултатом 1 : 5.
Завичајно удружење „Стари
Рас” у просторијама Креативног културног клуба организовало је предавање професора
Спасоја Влајића, које је било
праћено оригиналним извођењем гусларских песама.
Предвече је на великој бини
на тргу аниматорска група „Чигра игра” направила сјајну журку за децу.
Турнир у јамбу одржан је у
уторак, 31. јула, у Клубу инвалида рада, а победу је однео
Мирко Маринковић, испред
поменутог Зорана Радојчића.
По подне су се на стадиону

снажни момци такмичили у
бацању камена с рамена, а најдаље је хитнуо Дарко Јанићијевић – 12,3 метра, што је пола
метра више од Крсте Букумирића.
У вечерњим сатима је КУД
„Неолит” на тргу представио
све фолклорне ансамбле, уз подршку оркестра под вођством
Павла Убовића, што је по обичају привукло велику пажњу
публике.
Тиме је завршена прва трећина „Дана дружења”, који ће
трајати до 12. августа, а нова
узбуђења тек предстоје.
Од бројних програма тешко
је издвојити најинтересантније, али рецимо за децу је увек
за ни мљи ва из ло жба кућ них
љубимаца у парку (субота, 4.
август, од 18 сати), а биће им
забавно и два дана касније, од
19 сати, када ће их на Тргу
нео ли та за сме ја ва ти кловн
Пуцко.
Наредног дана, у уторак, 7.
августа, на истом месту љубитељи народне музике моћи ће да уживају у наступу
чу ве не су гра ђан ке Сне жа не
Бабић Снеки, док ће у четвртак тежиште окупљања бити
пренето код православне цркве, када ће бити обележена
храмовна слава Свети Пантелејмон.
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СА ЧУВАРИМА У ОБИЛАСКУ ПОЊАВИЦЕ (1)

СВАКОДНЕВНА БРИГА О ПАРКУ ПРИРОДЕ ДАЈЕ РЕЗУЛТАТ
О Поњавици је много пута писано (па и на овој страни),
углавном лоше, и то када је
реч о њеном опстанку у будућности. Било је ту разних тугаљивих прича – од оне о убрзаном замуљавању њеног дна,
преко тога да неодговорни грађани (да не употребимо неку
неупоредиво тежу реч) годинама у њу пуштају фекалије,
до рибокрађе разних облика.
Ипак, у последње време лоше вести полако смењују неке
оптимистичније, и то нарочито откад је бригу о том измрцвареном водотоку, а потенцијално непроцењиво вредној оази несвакидашње природе, преузела чуварска служба ЈКП-а
„Зеленило”.
И о томе је писано, али не
на начин који следи...
Откад је пре нешто више од
годину дана на Поњавици уведена чуварска служба, ствари
на њој се лагано мењају набоље. Јасно, увек може брже, боље и ефикасније, али многи,
пре свега грађани Омољице и
Брестовца и други љубитељи
природе, примећују очигледне
помаке.
А то нешто више наде овом
јединственом парку природе
по свим показатељима донели
су управо они који већ дуже
време тамо проводе дане (и ноћи) у намери да сачувају овај
предиван кутак за будућа поколења.
Један од њих је Ђуро Љиљак, запослен у ЈКП-у „Зеленило”. С њим се ових дана на

варске службе у Брестовцу, одакле смо кренули у путешествије стазама и богазама које окружују поменути парк природе.
Чувар природе Ђуро Љиљак
је овлашћено лице; има значку и легитимацију за обављање тог посла, које је зарадио
положивши одговарајући испит код Министарства за заштиту животне средине, и тако постао један од тројице у
служби, поред још двојице рибочувара. На тај начин он је
оспособљен да законски деј-

чином је аутоматски престала
могућност било каквог дивљег
излова рибе и с тим у вези забрањена је употреба мрежа,
струје, гаса...
– Ми смо незванично попричали с тим особама, јер се углавном зна ко то ради. Упозорени
су да их, ако не престану с таквим кршењем закона, очекују
кривичне пријаве и немале казне. Упркос томе, они су наставили постављање мрежа, и то
углавном ноћу, па смо већ од
августа прошле године, када се
десио онај познати помор у којем је страдало много рибе, поред осталог и сом од око шездесет килограма, кренули и у ноћне контроле терена, јер криволовци увече постављају мреже,
а ујутро их дижу. Одмах на почетку направили смо прави ршум
и нашли бројне сенкере, бубњеве и четрдесетак комада или око
сто педесет километара мрежа

разних дужина и величина. Да
је неки резултат постигнут, говори и податак да при последњем обиласку терена није нађена ниједна. Има и других прекршаја, као што је бацање лешина, па смо пре извесног времена захваљујући дојавама савесних грађана добили информације о баченим цркотинама
керова, па и коња, које су муњевито уклоњене – каже Љиљак.
Видре и лабудови
За тили час стигли смо и до
познате брестовачке плаже на
Поњавици, где је пре извесног
времена изграђена осматрачница.
– Терен обилазим возилом
или чамцем. Када приђем пецарошима, најпре проверавам
да ли имају више од три штапа, јер овде је дозвољен само
рекреативни риболов, па је број
пецаљки законски лимитиран.

Гледам и да ли у чуваркама
има племените рибе испод мере, попут шарана, сома, штуке,

па и лињака. Али њих ретко ко
ухвати. Углавном су то инвазивне врсте – бабушке, цверглани или сунчице. Локалном
становништву је дозвољено коришћење чамаца, али само на
весла, док једино ми имамо дозволу од Покрајинског завода
за заштиту природе да се служимо и електромотором. То
право користимо само у изузетним ситуацијама, а нарочито избегавамо период када је
много младих лабудова. Тих
прелепих птица је у брестовачком делу шест или седам породица са до пет лабудића. Од
других ретких животиња јединствене лепоте треба издвојити
видру, коју смо и сами видели
како излази из јазбине у близини ове плаже. Локални пецарош нам је причао да је чак
спазио једну у чамцу како седи „на стражњици”, једе рибу,
гледа га и шишти... – наводи
овај чувар природе.
Он се потом хитро попео на
поменуту осматрачницу и усмерио двоглед дуж Поњавице ка
Омољици...
А о томе шта се све тамо може видети, биће речи у наредном броју „Панчевца”.

Чувар природе на задатку

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

НАРЕДНЕ СУБОТЕ У ЛЕАНЦИ

Пешчара
у смирај дана
Овде је виђана видра
радном задатку, то јест у обиласку Поњавице, нашла и екипа „Панчевца”.
Беспоштедна борба против
рибокрађе
Старт је био на договореном
месту, испред просторија чу-

ствује против свега што угрожава еко-систем Поњавице.
И кренули смо у рутински
обилазак подручја које је за риболовно проглашено марта прошле године, када је одговарајући закон ступио на снагу. Тим

Eколошко-рекреативнa манифестација која промовише природне, културолошке и етнолошке лепоте западног дела
Специјалног резервата природе Делиблатска пешчара, названа „У смирај дана”, биће
одржана у суботу, 4. августа,
од 18 сати, у насељу Леанка.
Организатори, који су махом
из Долова, удаљеног осам километара од поменуте локације,

шест километара, у оквиру које ће се учесници попети на
највишу тачку у овом делу Пешчаре и уживати у најлепшем
заласку сунца с дина обраслих
лековитим биљем. Вреди истаћи да се у близини налазе и локације познате из филмова „Ко
то тамо пева”, „Варљиво лето
’68”, „Џингис-кан”, „Бој на Косову”... Након тога, предвиђена је посета једном домаћин-

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

ПЕЧЕНИ ШАРАН ПУЊЕН ГРАШКОМ
Састојци: 2,5 кг шарана, три
главице црног лука, веза першуна, кашичица бибера, кашика соли, један децилитар
уља, 300 г смрзнутог грашка,
два децилитра белог вина и
мало брашна.
Припрема: Очистите рибу, оперите је и засеците на
неколико места и утрљајте
со и бибер са спољашње и
уну тра шње стра не. Сит но
исецкајте црни лук и першун и помешајте их са уљем,
па премажите рибу, рачунајући и отворе које сте направили.
Смрзнути грашак распоредите по унутрашњости рибе. Доњу страну шарана ува-

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

Гарица
Ова црномањаста лепотица средњег раста, стара око три месеца,
остављена је у гајбици насред улице, заједно са „секом” и „батом”.
Након свега само она је остала неудомљена и налази се покрај пута,
где у сваком тренутку може да је
згази неко возило.
Помозимо јој да не постане још
једна жртва наших несавесних, нехуманих и непромишљених суграђана који сваког дана некажњено избацују штенце
и мачиће по целом граду.
Све информације о Гарици могу се добити на телефон
065/211-354.

Четири чупавца
љајте у брашно, па га ставите у плех с врелим уљем. Пеците 40–50 минута на 200
степени и повремено преливајте рибу уљем из плеха.
Пред крај прелијте белим вином и још мало пеците.
Сервирајте уз прилог од
куваног кромпира.
Пријатно!

припремили су разноврстан
програм, а главни догађај поново ће бити шетња пред сумрак. Реч је о стази дужине око
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ству у насељу Леанка, где ће
бити представљени обичаји, традиција, рукотворине, храна и
пиће овог краја, уз садржајан
културно-уметнички програм
локалних удружења.
Напомене ради, цена уласка
у Специјални резерват је 120
динара за одрасле, а за посетиоце од осам до осамнаест година – 60 динара.

Четири мала мачета, стара
око два месеца, траже удомитеље који ће као одговорни
власници бринути о њима.
Њих је тренутно збринула
наша суграђанка из центра града, али неће још дуго моћи да
их задржи. Ови слаткиши су веома разиграни и весели, па ће
свако ко им пружи дом добити разбибригу и друштво за цео
живот.
Контакт-телефон је 064/017-08-58.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ОДБОЈЦИ НА ПЕСКУ

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

ПЕТА СРЕЋА ЗА ГАВРУ И МИЛИЋА

ДЕЈАН НА ЧЕТВРТОМ МЕСТУ

Одличне игре наших
суграђана
Тријумф у Бачу –
шанса за титулу
Једно од најзанимљивијих и
најпосећенијих надметања током лета свакако је и државни
шампионат у одбојци на песку,
који у Србији носи званичан
назив „Банка Поштанска штедионица beach volley лига 2018”.
Ово такмичење је стартовало
15. јуна турниром у Лозници,
а завршиће се 18. августа у
Сомбору. Овај шампионат се
одржава под окриљем Одбојкашког савеза Србије, па су
надметање најбољих играча на
песку у нашој земљи свечано
на ја ви ли и чел ни ци ОСС-а,
предвођени председником Зораном Гајићем.

Представници нашег града у
овом занимљивом и веома квалитетном такмичењу јесу Александар Гаврилов и Милош Милић, који засад постижу изванредне резултате.
Већ на првом турниру у Лозници успели су да се пласирају у финале, али су на крају
морали да се задовоље вицешампионском титулом. На такмичењу у Параћину, које је одржано од 29. јуна до 1. јула,
освојили су бронзано одличје,
а већ на надметању на Сребрном језеру, од 6. до 8. јула, поново су били финалисти, али
опет им је припала сребрна медаља. На турниру у Зрењанину, од 20. до 22. јула, окитили
су се бронзом, а онда је на ред
дошао пети турнир, прошлог
викенда, који је одигран на теренима поред језера Провала
у Бачу.

Александар Гаврилов и Милош Милић поново су се пласирали у саму завршницу, а у финалу су савладали Дамјана Пушоњића и Вукашина Рајковића
са 2:0, по сетовима 22:20 и 21:18,
и окитили се најсјајнијим одличјима, али су се и вратили у
трку за шампионску титулу.
Овај успех још више добија
на значају ако се зна да су Гаврилов и Милић на такмичењу у Бачу остварили чак пет
сјајних победа, а све то после
исцрпљујућег пута и повратка

из Турске. Наиме, ова два сјајна момка представљала су нашу земљу на турниру светске
серије у турском Самсуну, где
су играли квалификације, а потом је уследио повратак аутобусом из Истанбула...
Државни шампионат у одбојци на песку наставља се већ
идућег викенда турниром у Београду, потом следи надметање у Новом Саду од 10. до 12.
августа, а финале је заказано
за претпоследњи викенд овог
месеца у Сомбору.

У Новом Саду је прошлог викенда одржано Првенство Србије у гађању из малокалибарске пушке. Конкуренција
је и овог пута била веома јака, јер су се на једном месту
окупили најбољи стрелци у
држави, а наш град и свој

Дејан се пласирао на четврто
место у конкуренцији сениора, с погођених 1.159 кругова. На истој позицији остао
је и после финалног пуцања,
а медаљу је изгубио за свега
0,4 круга у задњем хицу стојећег става.

клуб СД „Панчево 1813” представљао је његов најбољи такмичар – Дејан Пешић.
У основном мечу у троставу (три пута по 40 метака)

Иако је остао без трофеја,
Дејан Пешић је још једном
потврдио да је заслужено у
самом врху стрељаштва у нашој земљи.

НА СТАДИОНУ ФК-а БОРАЦ У СТАРЧЕВУ
5. АВГУСТА

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У РАГБИЈУ

СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ

И ПАНЧЕВЦИ ИДУ У СПЛИТ
Од 23. до 29. јула на теренима
на Ади Циганлији у Београду
одржано је овогодишње финале „Спортских игара младих”
у Србији. Највећа манифестација аматерског спорта на Старом континенту, чији је основни циљ промоција здравог начина живота и пријатељства,
ове године у нашој земљи прославља свој пети рођендан, док
у Хрватској траје већ 22 лета, а
у БиХ осам.
Најбоље екипе и појединци
из свих градова Србије, који су
учествовали на завршном такмичењу у Београду, пласирали
су се у велико међународно финале, које ће по традицији, у
другој половини августа, бити
одржано у Сплиту, где ће се
такмичити и дружити са својим вршњацима из Хрватске и
БиХ, али и уживати на минилетовању.
Међу најбољима су и наши
млади суграђани, који су још
једном показали да Панчево
јесте град спорта и да за своју
будућност не треба да брине.
У игри између две ватре екипа ОШ „Стевица Јовановић”
освојила је сребрно одличје.

Девојчице из качаревачког Јединства тријумфовале су на рукометном турниру, а у конкуренцији дечака треће место заузела је екипа ОШ „Гоце Делчев”, коју је предводио професор Драган Вулин.
Јелена Стефановић је освојила бронзану медаљу у стоном
тенису, у конкуренцији девојчица рођених 2006. године и
млађих, а поново су заблистали и млади шахисти, чланови
ШК-а „Аљехин” из нашег града. У надметању малишана рођених 2007. године и млађих
Марко Форђарини је освојио
најсјајније одличје, док се у
женској конкуренцији Ања Рад-

мановић окитила сребрним одличјем.
Ово двоје младих шахиста
изборило је пласман за Сплит,

а на међународно финале отићи ће и качаревачке рукометашице, које је предводила Вања
Вуковић. Велики успех су оствариле: Александра Шарац, Анастасија Грговски, Нађа Вуковић, Ивона Величковски, Ивана Дукић, Владана Кузмановић, Софија Лазовић, Сунчица
Чучак, Катарина Кепчија и Анђела Божић.
Ове та лен то ва не де вој чи це су надвисиле екипе из Мокри на и За је ча ра, у по лу фи на лу су би ле бо ље од бе о град ског ти ма, а у фи на лу
су са вла да ле са став из При је по ља.

НОВИ УСПЕХ НАЈМЛАЂИХ КАЈАКАША

У оквиру манифестације „Дани дружења”, у недељу, 5. августа, биће одржан традиционалан, девети међународни
турнир рагби ветерана.
– Ово је већ постала традиција. Лето без рагбија у
Старчеву и није неко лето.
Предвиђено је да овогодишњи турнир буде и најмасовнији до сада, а учешће
су потврдиле екипе Вукова
из Зенице (БиХ), ГРК Вршац, Балкански комарац,
Повратак отписаних, РК Динамо 1954, селекција ЕВРА
(Европске ветеранске рагби асо ци ја ци је) и Бо рац
као домаћин. Увертира за

овај турнир ветерана биће
утакмица у женском рагбију 7. Искористио бих ову
прили ку да у име нашег
клуба позовем све заинтересоване да у недељу у 16
сати дођу у Старчево и уживају у рагбију – рекао је
Аца Костић, један од најистакнутијих чланова РК-а
Борац.
Старчевци настављају да
промовишу игру с јајастом
лоптом, али и да уживају у
витешком надметању. Нема
сумње да ће тако бити и у
недељу, 5. августа, па им и
због тога треба пружити пуну подршку.

СРЕБРО И БРОНЗА ИЗ БЕЧЕЈА
Четврто коло Лиге Србије у
мини-кајаку одржано је 28. јула у Бечеју. У конкуренцији веслача из двадесет клубова такмичило се и осамнаест кајакаша из ККК-а Панчево.
Најуспешнији су били дечаци рођени 2005. и 2006. године, који су у трци четвераца,
на дистанци од 500 метара,
освојили сребрно одличје. Посаду су сачињавали: Марко
Живковић, Владимир Бојанић,
Огњен Цветић и Милош Живковић. Пионирке Маша Павло-

вић и Тијана Игња су у трци
двоседа, такође на 500 метара,
освојиле треће место.
Пред најмлађим такмичарима ККК-а Панчево је Првенство Србије, које ће бити одржано 11. августа у Бачкој Паланци.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Добра
Када је човек срећан и задовољан.
Не по сваку цену.
Већ по својој мери.
Када има и материјално.
Таман колико му треба – ни мање, ни више.
Онда „вози”: има срећу и задовољство по мери.
То је, онда, добро.
То су добра.

Стара
Времена су некада била таква да су у кочије улазили само краљеви и цареви.
Сада у њих улазе глумци.
Некада су дата реч и поштење биле врлине.
Сада се реч и поштење глуме.
Некада је бављење политиком подразумевало да ко то ради,
бави се општим добром.
Данас је општепознато да је добро само онима што те раде, „возе”.
Добра, стара времена...

Михајло, Милоше, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Са Исланда, земље ватре и леда, шаљемо поздраве за
наш најдражи град – Панчево!
Невена и Милош
Милош Ожеговић, Стевана Шупљикца 111/19,
Панчево

Вечитост
Сећаш се: био си дете, наивно.
Учили те, говорили ти паметне ствари паметнији, ученији од тебе.
Некада и кроз шалу, комику и гег.
И – волели су те, као ученика или као дете.
Али тада то ниси тако капирао и осећао.
Не треба да ти буде криво због тога.
Безвремено, вечито је када твоје успомене „возе” они што
остају после тебе.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Марина
Дракшан,
продавачица:

Аљоша
Голубовић,
студент:

– Управо сам се
вратила са одмора,
па је то све што се
тиче овог лета. Када
је лепо време,
углавном сам на базену.

– Ићи ћу на море до
краја лета. Тренутно
доста времена проводим с друштвом у изласцима.

Александар
Ивановић,
менаџер
безбедности:
– Лето проводим
радно. Када имам
слободног времена,
идем на купање,
дружим се и одмарам се уз филмове.
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