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Акција траје, рок
продужен за годину дана
Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују оружне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за држање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја.
Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.
Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју законску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну прекршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

О ФУНКЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА ПАНЧЕВА

Пише: Синиша Трајковић

Сто година
самоће
Први, други, трећи, четврти...
Пети октобар. Датум који означава, чеш-чеш, шта?
Разочарање и фрустрацију.
Изневерене наде и очекивања,
јер се није десио шести. Моменат у коме су генерације садашњих педесетогодишњака помислиле да се заједно са
Земљом око Сунца окрећу и
њихови животи, набоље. А сада
су негде по белом свету или ламентирају над пропуштеном
шансом...
Колико су тадашњи тридесетогодишњаци питани у вези с
њиховим судбинама? Исто колико и данашњи. Само, често се
догађа да у тренутку када се нешто дешава човек није свестан
своје бесвести; није у питању само мањак животног искуства,
има то везе и с политичком
(не)културом, идолопоклонством, немањем самопоуздања,
вишком незнања...
Енергија ономад истрошена
никако да се врати у жиле сада
„петобанкашима”. Желели су
да се, с поносом, називају „шестооктобарцима”, онима што ће
учествовати у реновирању,
озбиљном поспремању, „генералци” друштва и државе, а све
се свело на ћар елита и јад и беду духа грађанства. Ништа другачије није ни скоро двадесет
година касније...
У ствари, откад је ово партијска држава, а зачетке тога
’ладно можемо сместити у године одмах иза Великог рата,
дакле сто година – све је исто.
Мењају се само боје странака
на власти, имена људи који у
њој учествују, коалиције... Као
бајаги, супротстављају се политички програми (са изузетком
периода у коме је све и свја био
друг Тито; тада се бар, што је
поштено, знало да је он доживотни лидер), циљеви и правци кретања друштва, заклетве
и клетве...
А грађани? Они остају сами,
па ко своју социјалну интелигенцију жели да и даље троши
на питања државе и друштва,
тај се стварно бесмислено
троши.
Зато су протести грађана по
градовима Србије током пролећа изгледали као нешто ново, а
старо: личили су на буђење. Али
једна чињеница упада у очи –
одрекли су се одмах, у старту,
свих могућих политичких партија, нацртали су да су у свом
филму, да желе да буду остављени на миру, да хоће да буду
сами.
Први, други, трећи, четврти...
Петсто пети пут.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 4. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

БОРБА ЗА ГРАЂАНКЕ И ГРАЂАНЕ
До 1. октобра 841 обраћање
Све мора да се
саобрази прописима
Поред институције републичког омбудсмана, постоји и локални, у бројним градовима у Србији, међу којима је и Панчево. У званичним
документима стоји да је то „независан и самосталан орган који штити
права грађана и контролише рад
Градске управе, посебних организација и служби Града Панчева, као и
других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач Град
Панчево, а којима су поверена јавна
овлашћења”.
Скупштина града Панчева је на седници у јулу ове године изгласала одлуку о локалном омбудсману, у којој
су наведене надлежности и овлашћења овог тела. Поред постојећих, као
што су контролисање поштовања права грађана, утврђивање повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе, те законитости,
правилности и ефикасности рада органа управе града, предвиђена је и медијација, односно мирно решавање
спорова између грађана и органа
управе уз посредовање. Уз то, на основу искустава у раду, промењени су рокови за одговоре, а овом одлуком заштитник грађана је преименован у
локалног омбудсмана, чиме су усаглашени подзаконски акти са Законом о
локалној самоуправи.
Ову функцију у нашем граду врши
Јелена Стојковић Соколовић са сарадницима.
Кључ: ауторитет
Поступак који заштитник грађана води бесплатан је за подносиоца притужбе. Она се подноси у року од једне
године од дана учињене повреде, неправилности или од доношења последњег акта у спорној ствари. Јелена
Стојковић Соколовић каже:
– Снагом ауторитета панчевачки
омбудсман овлашћен је да поступа
према обраћањима грађана нама на
различите начине, и то да сагласно
притужбама грађана својим препорукама и посредовањем упозори орган
локалне самоуправе да је својим чињењем или нечињењем поступио у супротности са својом одлуком, те да
све мора да саобрази прописима. Ми
морамо да дамо своје мишљење о томе да ли је неки локални пропис у сагласности с вишим, републичким. Ако
није, треба да иницирамо измену или
допуну таквог градског прописа. Све
то упућујемо Скупштини града. Исто
тако, саветујемо грађане на који начин могу да остваре она своја права
за која омбудсман није надлежан. Али
имамо законску обавезу да пружимо
и у таквим случајевима правну помоћ.
У 2019. години, до 1. октобра, дешавале су се уобичајене ситуације,
али је било и нових.
– Није било знатних одступања у
броју обраћања грађана – било их је

Поново ради.
У центру града, ових дана.
Снимио: Милан Шупица

Јелена Стојковић Соколовић
841. Формирано је 110 предмета који
су се односили на органе локалне самоуправе; мали број је прослеђен републичком заштитнику грађана. Поред решавања у поступцима по
притужбама, локални омбудсман учествује у иницирању доношења одлука
Скупштине града које се односе на заштиту и унапређење права грађана.
Пре две године иницирали смо доношење одлуке којом ће се утврдити право отуђења станова што су користила
избегла и расељена лица ради њихове
трајне интеграције, а она је донета фебруара ове године. Уз поменуто, имали смо бројне препоруке с наше стране, што је добро, јер је то делотворније

Посебно нам је драго да
чујемо да је неко био
задовољан нашом
реакцијом, па је зато због
његовог позитивног
искуства и неко други
дошао код нас.
и експедитивније. Видљив је напредак,
посебно у односу који имамо са органима локалне самоуправе: у већем
броју предмета они су, после ангажмана локалног омбудсмана, већ током
поступка по притужбама отклонили
недостатке у свом раду, што је веома
позитивно. Кључ снаге ауторитета локалног омбудсмана је у препознавању
проблема и њиховом постављању на
институционални ниво, као и, наравно, у њиховом решавању – објашњава
Јелена Стојковић Соколовић.
Све притужбе и сви одговори надлежних органа морају да буду у писаној форми. А рокови?
– Орган локалне самоуправе мора
да се у року од петнаест дана изјасни
у вези с притужбом грађана која нам
је достављена. Рок од тридесет дана
примењује се скоро искључиво у ситуацијама када по притужби орган локалне самоуправе има обавезу да хитно отклони пропуст. С друге стране,
локални омбудсман има обавезу, то
је наш посао, да прецизно одреди рокове. Они могу да зависе од тематике, разних околности, државних празника на пример. А грађани се жале
на рачуне јавних предузећа, неиспоручивање или неадекватно пружање
услуга, као и у случајевима када желе
да изађу из уговорног односа – наводи наша саговорница.
Задовољни препоручују
Када се ради о секретаријатима и
Градској управи, грађани се жале на
ћутање администрације, односно на

неодлучивање по њиховим захтевима
у адекватним роковима.
– Притужбе су често основане, али
се дешава и да долази до неспоразума. Могуће је и да грађани немају праву информацију, да нису упућени, да
им нешто није довољно добро објашњено. Онда, пошто органи нама морају све потанко да објасне, у прилици
смо да то сазнање грађанима пренесемо. Добро је да су грађани све боље
информисани о нашем делокругу посла. И изгледа да имају поверења у институцију локалног омбудсмана – прича Јелена Стојковић Соколовић.
Дешава се да људи долазе и зато
што је омбудсман некоме ко је близак новој странци већ помогао, па је
препоручен.
– Посебно нам је драго да чујемо
да је неко био задовољан нашом реакцијом, па је зато неко други дошао
код нас. Неке ствари се решавају и
усмено, на лицу места. Једноставно,
осетите када неки проблем може да
се адекватно и конкретно одмах реши. Комуникација коју свакодневно
остварујемо са органима локалне и
републичке управе често уме да пресуди. Имамо ауторитет, то јест постоји свесност да свој посао радимо у
складу с прописима, па нам се врата
отварају. Догађа се да после кратког
телефонског разговора решимо проблем за који грађанин мисли да је тешко решив. Али никада не одређујемо основаност притужбе када она
стигне. Заведемо је, па на основу приложених доказа, градске одлуке у вези с том темом, као и одговора и објашњења органа управе утврђујемо о
чему се тачно ради – јасна је наша саговорница.
Постоји удружење локалних омбудсмана Србије, које има 25 чланова, а
Јелена Стојковић Соколовић је председница његовог Управног одбора.
– Гледајући према укупном броју
становника, штитимо половину грађана Србије. Боримо се за нужност и
потребност, односно обавезност постојања локалних омбудсмана. Све је
више предмета који нам усмено стижу

РЕ И ЗА БРА НА 2017.
ГОДИНЕ
Јелена Стојковић Соколовић
завршила је Правни факултет на
Београдском универзитету. Положила је правосудни испит, па се
четири године бавила адвокатуром. Потом је десет година била
запослена у Окружном и Вишем
суду, као стручни сарадник грађанског одељења. Локални омбудсман је шест година, а на тој
функцији биће до краја 2022, пошто је реизабрана 2017.

из околних општина јужног Баната у
којима не постоје локални омбудсмани. Али на основу нових законских
решења више од педесет локалних самоуправа на територији државе је својим статутима утврдило да установљава функцију локалног омбудсмана.

НО ВИ НА РИ УПУ ЋЕ НИ
НА РЕ ПУ БЛИЧ КИ НИ ВО
Представнике средстава јавног
информисања, како су у званичним списима „крштени” новинари, изненадила је одлука
Градског већа да оно више нема
обавезу да их позива на своје
седнице. Какав је став локалног
омбудсмана према том питању?
– Имам обавезу да вас упутим
на заштитника грађана Републике Србије. Ниједан локални омбудсман, па ни овај Града
Панчева, не може да поступа по
притужбама на рад и поступање
градског већа, градоначелника и
скупштине града. Републички заштитник грађана мора да поступа
ако подносилац притужбе сматра
да је дошло до пропуста приликом примене републичких прописа, у овом случају, евентуално,
Закона о јавном информисању.
Међу њима су и Град Вршац, општине Опово, Пландиште, Бела Црква,
Ковачица... – набраја Јелена Стојковић Соколовић.
Како канцеларија омбудсмана бесплатно спроводи поступак мирног
разрешавања спорова у локалној заједници, удвостручио се број предмета тог типа. Она додаје:
– Прилив је све већи. Решавали смо
и проблеме на релацији приватно–
приватно, а радило се о комшијама,
рођацима... За тај посао нас је, после
обуке, лиценцирало 2014. године Министарство правде. Ипак, најактуелније је то да смо по притужби грађана на напуштене псе на новој Миси, а
потом и директора школе „Свети Сава”, реаговали на чињеницу да власници паса без дужне пажње пуштају
своје кућне љубимце на улице. И сама имам пса, то може да се односи и
на мене, али и овом приликом апелујем на Панчевке и Панчевце да псе не
пуштају ван кућа без надзора.
Локалном омбудсману је у опису
посла да реагује када и сам, без притужби грађана, примети да су неки
прописи у нескладу, то јест да су права грађана неком одлуком повређена
или угрожена. И те како има шта да
ради канцеларија коју води Јелена
Стојковић Соколовић...
С. Трајковић
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АКТУЕЛНО

Петак, 4. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ШТА СЕ У ПЕТАК ДИМИЛО ИЗНАД СТАКЛАРЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ОВОГ ПУТА УЗБУНА – ЛАЖНА

Завод „Панчевац”
први у свему

Грађане Панчева је прошлог петка у 14.30 непријатно изненадило куљање црног дима из димњака Стакларе. Разумљива је
осетљивост наших грађана на
догађаје ове врсте, па је редакција „Панчевца” одмах почела
да истражује шта се десило: распитивали смо се у Градској управи, поднели смо и пријаву Служби инспекције Покрајинског
секретаријата за урбанизам и
заштиту животне средине, а
обратили смо се и управи „Промиста”, фирме која је садашњи
власник Стакларе. (Занимљиво
је да су нам сви упитани брзо
одговорили, што представља изузетак у нашем граду када је
реч о еколошким инцидентима.)
Никола Којић, директор логистике „Промиста”, позвао нас
је у Стаклару да се на лицу места уверимо да се у петак није
догодило ништа што би могло
да угрози здравље грађана.
Према његовим речима, тог
дана су радници који су били

Панчево, 27. септембра у 14.30
задужени за чишћење смећа
и различитог отпада из фабричког круга палили смеће

СА ОП ШТЕ ЊЕ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ
Секретаријату за заштиту животне средине 27. септембра пријављен је случај појаве густог црног дима из једног од димњака на локацији некадашње Индустрије стакла Панчево.
„Пошто се на тој локацији налази складиште вештачког
ђубрива, власништво ’Промиста’ д. о. о. Нови Сад, одмах су
обавештени Секретаријат за инспекцијске послове Града Панчева, Центар за обавештавање и узбуњивање и покрајински
инспектор за заштиту животне средине. На лице места је
изашао дежурни комунални инспектор, који је установио да
се ту обављају грађевинско-монтажерски радови за израду
кулиса и постављање сценографије за снимање филма. Вршено је и чишћење ложишта спорног димњака. Покрајински
инспектор за заштиту животне средине изашао је на терен
дана 30. септембра. Градски мониторинг није забележио прекорачења емисије загађујућих материја у ваздух”, стоји у допису локалне самоуправе упућеном „Панчевцу”.

накупљено у каналу који је
спојен с ложиштем великог
димњака.
– Због своје висине односно
снаге и капацитета димњак је
повукао тај дим, па се запалила и чађ у димњаку. Оно што
су Панчевци видели је дим који је настао као последица паљења чађи накупљене на зидовима димњака ранијих година, а не дим настао сагоревањем смећа – објаснио је Којић
за наш лист и додао да је одмах након што се димњак упалио ангажована екипа радника да угаси запаљено смеће.
То је урађено веома брзо, а кад
је после петнаест минута изгорела и чађ, дим је престао
да излази.
Према Којићевим речима,
тога дана двадесетак минута
након стабилизације ситуације у „Промист” је дошла кому-

нална инспекција, која је обавила увиђај, а у понедељак, 30.
септембра, истим послом у посети је била и покрајинска инспекција за заштиту животне
средине.
У Стаклари смо сазнали да
су радници спаљивали пластичне флаше и вреће, различите врсте фолија, остатке пластике и каблова, и цркотине
животиња које су се затекле у
каналу што води до ложишта.
Све ово и раније је периодично ра ђе но због спре ча ва ња
заразе и ширења смрада услед
распадања мртвих пацова, паса, мачака... из напуштених
и по лу ра зру ше них обје ка та
некада шњег ју го сло вен ског
гиганта.
– Ја сам лично захтевао од
радника да се сви ти простори
око димњака и ти канали, који
су огромни, дубине од два до
три метра, очисте и да се простор санира и обезбеди пред
зиму. Ови канали треба да су
чисти како би се у њих током
кишне сезоне сливала вода, пошто унутар фабрике имамо проблем са одвођењем кишнице –
рекао је на крају разговора за
„Панчевац” Никола Којић.
У случају инспекцијског надзора, процедура је обимна и
де таљ на, па, пре ма ре чи ма
Милке Стојановић, начелнице
Службе инспекције Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, увиђај о случају у Панчеву
још увек траје.
По окончању инспекцијског
надзора Секретаријат ће обавестити Панчевце о активностима и мерама које је надлежни покрајински орган предузео поводом инцидента који се
догодио у Стаклари.
З. Станижан

Почела бесплатна школа знаковног језика

УОЧИ ЗИМЕ

полазницима ћемо се састајати двапут недељно, уторком и
четвртком од 18 сати, све до
средине новембра. Радићемо
области као што су општи појмови, рад, храна, лична хигијена и слично. Ако је неко пропустио јавни час, може се прикључити и накнадно. Следећи
час ће бити одржан у четвртак,
3. октобра, од 18 сати – рекла
је Сузана Белић, секретарка у
овој организацији.
Пројекат „Школица знаковног језика” реализује се под покровитељством Града.

ГУЖВЕ

Почеле пробе
грејања

Радови на „Панчевцу”
и на преводници

У оквиру припрема за грејну
сезону, која почиње 15. октобра, ЈКП „Грејање” је 1. октобра, почело са пробама система даљинског грејања, које ће
трајати до 10. октобра.
– Треба нагласити да функционалне пробе не подразумевају почетак грејне сезоне, већ
проверу рада система у хладном динамичком режиму, а не
у режиму загревања стамбеног
и пословног простора – истакла је Зденка Јокић, директорка ЈКП-а „Грејање”.
Уколико приметите цурење
воде из инсталација, квар пријавите Диспечерском центру
ЈКП-а „Грејање”, на 013/315400. У овом периоду на наведени телефон ће бити могуће
пријавити само цурење воде из
инсталација.
У зависности од временских
услова, топле пробе ће се спроводити од 10. до 15. октобра.
Д. К.

Све до 7. октобра трајаће
радови на Панчевачком мосту, који су почели 30. септембра, а за то време возила
ће се ка Панчеву кретати само једном траком.
ЈП „Путеви Србије” саопштило је да ће се радови на
поправци дилатационих спојница на мосту у овом периоду обављати од 18 до 6 сати
наизменично у две траке, а
саобраћај ће се одвијати слободном саобраћајном траком.
Такође, продужен је рок
за завршетак радова на мосту преко Тамиша (преводница) – уместо до 30. септембра, како је било најављено, мајстори ће бити на
терену до 7. октобра.
За то време коловозна трака ка Панчеву остаће затворена (две саобраћајне траке), а саобраћај је преусмерен у коловозну траку према Београду.
Р. Т.

– Као одговорна самоуправа
подржали смо овај пројекат са
114.000 ди на ра. Та ко ђе, за

АПЕЛ ИЗ ЦРВЕНОГ КРСТА

Хитно потребни
тромбоцити
Два де се то го ди шњој Ива ни
Станковић, чланици ЖРК-а Долово, хитно су потребни даваоци тромбоцита Б + или Б –
крвне групе за потребе лечења
акутне леукемије.
Црвени крст Панчево апелује на све наше суграђане крвне
групе Б оба РХ фактора, старости од 18 до 60 година, преко
60 килограма тежине, као и суграђанке које нису рађале или
биле у другом стању да се одазову апелу и помогну у Иванином лечењу.
Тестирање потенцијалних давалаца крви обавља се у Институту за трансфузију крви
Србије, сваког радног дана између 8 и 10.30, а превоз обезбеђује Црвени крст Панчево.
Даваоци треба да се јаве на
бројеве телефона Црвеног крста 063/455-822 и 062/80-36991 ради организовања одласка у Београд.
Д. К.

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

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин
ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 4.500 дин
Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

ПОВОДОМ НЕДЕЉЕ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ

Чланови Међуопштинске организације глувих и наглувих
Панчево обележили су, од 24.
до 30. септембра, Међународну недељу посвећену овој категорији људи. Они су тим поводом приредили прославу и
били на излету на Сребрном
језеру, а у уторак, 1. октобра,
одржали су и први јавни час у
оквиру „Школице знаковног језика”.
– Школица је потпуно бесплатна за све оне који желе да
науче знаковни језик. Курс обухва та два на ест дво ча са. С

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

програмске активности ове организације за целу годину издвојили смо 1,3 милиона динара. Наравно, подршка Града
неће изостати ни убудуће – рекао је Миленко Чучковић, члан
Градског већа задужен за социјална питања.
Међуопштинска организација глувих и наглувих има око
1.000 чланова с територије пет
општина: Панчева, Опова, Алибунара, Ковина и Ковачице. Међу њима је око сто глувих лица
која се служе искључиво знаковним језиком.
Д. К.

ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ

Панчево иза
Ковина и Вршца
Просечна нето зарада у Србији у јулу ове године износила је 55.042 динара и за
11,9 одсто номинално је била већа него у истом месецу
2018. године, а реално увећање је 10,1 одсто – саопштио је Републички завод за
статистику.
Највише јулске зараде у
Јужнобанатском округу, у
просеку 56.983 динара, примали су Ковинци, а на другом месту је Вршац, где је
просечна зарада за исти месец износила 55.575 динара.
У Панчеву је просечна јулска зарада без пореза и доприноса износила 54.531 динар, што је за 511 динара
мање од републичког просека за тај месец.
Медијална нето зарада за
јул у Ср би ји из но си ла је
42.534 динара, што значи да
је 50 одсто запослених толико зарађивало.
Р. Т.

радним данима 7–14
путем телефона 013/21-90-900

Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почеЛазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбудр Љубицу Лазић колеге сма- лант на хи рур ги ја, а све
трају једним од најбољих ди- интервенције, као и додатјагностичара у нашој земљи. не хируршке и консултативТакође суботом, заинте- не прегледе обављаће др Горесовани могу да ураде и ран Додевски, специјалиста
све врсте ултразвучних пре- абдоминалне хирургије из
гледа срца, а ускоро ће се у Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко јед- чињеница да све већи број
Пан чев ки
и
њака (ТЕЕ). И за
Панчеваца бира
ове услуге ангаЗа вод „Пан че жован је један од
вац”, по себ но
водећих стручонда када је неоњака у тој облаТелефон
за
пходно урадити
сти – dr sc. med.
прегледе и анаСлободан Томић, информације:
лизе на једном
кардиолог, док- 013/21-90-900
месту и добити
тор ме ди цин ре зул та те што
ских наука и магистар кардиологије са Ин- пре. С тим у вези, треба подститута „Дедиње”. Специја- сетити и на то да се у Заволистички преглед и ЕКГ код ду, примера ради, све врсте
овог лекара коштају 3.000 лекарских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук ср- јенте осмишљени и нови паца по цени од 7.000 динара. кети услуга по изузетно поСуботом специјалистич- вољним ценама, а више о
ке ОРЛ прегледе ради др томе, као и о додатним поГоран Митевски из панче- годностима које остварују
вачке Опште болнице, ен- сви они који поседују лојалдокринолошке др Гордана ти картице Ауто-центра „ЗоВељовић, такође из Опште ки”, погледајте на рекламболнице, а уролошке њихов ним странама актуелног броколега из исте установе др ја нашег листа.
Додатне информације моНебојша Тасић, док је за
прегледе из области гине- жете добити путем телефокологије задужен др Јован на За во да „Пан че вац”
Ру дић из ГАК „На род ни 013/21-90-900 и 013/21-90фронт”. Треба напоменути 903, а новости пратите и на
да су прегледи код др Не- сајту www.zavodpancevac.rs,
бојше Тасића тренутно на као и на „Фејсбук” страниакцији, па тако комплетан ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

У нашој земљи постоји насушна потреба да се систем успостави – почевши од основног система вредности, па
све до начина на који институције функционишу или не
функционишу. Све је јачи утисак да су грађани препуштени сами себи и да смо постали друштво у којем доминира борба свих против свих, како би Хобс формулисао, друштво пре друштвеног уговора у којем изгледа не
преовладава чак ни закон јачег, већ закон безобзирнијег.
Не бих желео да присвајам улогу политичког аналитичара, али није потребно превише мудрости да би се закључило да би највећи део грађанки и грађана оберучке пригрлио комплетно „ресетовање” политичког живота у Србији. Такође је очигледно да се такав пут или таква стаза
још увек нису јасно и у потпуности појавили.
(Професор Филозофског факултета Данијел Синани,
„Данас”, 30. септембар)
* * *
Корупција је у сржи мог програма. Желим да мали човјек добије прилику корумпирати – желим да корупција
буде доступна свима. Моја каријера редатеља свакако
трпи, али постоји неки виши циљ од филма, а то је у
овом случају корупција. Када ослободимо данас зауздану корупцију, продисат ће економија и људи.
(Филмски редитељ и председнички кандидат у Хрватској Милан Бандић (Дарио Јуричан), портал „Новости”,
26. септембар)
* * *
Србија и Хрватска су дефинитивно пропустиле шансу да
буду Немачка и Француска овог региона. Али зато нису
пропустиле шансу да буду Индија и Пакистан овог региона. На томе раде врло предано и ова последња трка у
наоружању иде у прилог томе. Е сад, ко ће бити Индија, а
ко Пакистан, зависи од интерних расподела улога и од
тога ко би више волео да буде у којој позицији. Једноставно, овде се мора схватити да би било боље да се од
краја рата нико није ни виђао него што су имали састанке, јер нико досад није ушао у суштину проблема, а то су
наративи. А то је зато што су наративи табуизирани и
они су основа легитимитета свих ентитета насталих на
просторима бивше Југославије. Односи су врло комплексни и то се неће моћи решити за дуги низ година.
(Новинар Зоран Пановић, „Бука”, 30. септембар)
* * *
Позориште је заиста огледало друштва и нисмо ни ми у
позоришту имуни од овог урушавања које се десило у
целом српском друштву. И не само у српском него и у
региону, и не само у региону. И ми смо допринели и
учествовали или смо бар загазили у то блато, немамо
ни ми тако чисту савест, и ми смо одговорни. Имамо
огромну одговорност пред децом којој остављамо овај
свет овакав какав јесте. Али ја сам вечно оптимиста и
верујем да ће ускоро доћи тренутак кад не може више
да се тоне. Надам се да ће људи схватити да се мора
опрати од овог блата и покушати комуницирати са светом на други начин, начин на који млади људи већ комуницирају. Млади људи већ одавно, захваљујући технологији и знању језика, имају свест да могу да комуницирају са онима који им се допадају и који заслужују да
с њима комуницирају. С људима који инсистирају на
поделама и границама неће имати више ко да разговара. Они ће причати само једни с другима и нико их неће узимати озбиљно.
(Глумац Тихомир Станић, „Нови магазин”, 30. септембар)
* * *

* * *
Најављено учешће Мисије ОЕБС-а у предстојећем изборном процесу у Србији је „игроказ”. Прича о изборима
је беспредметна јер овде избора нема нити ће их икада
бити. То је лоша, примитивна представа, у којој они њему помажу да он да најбоље могуће услове за изборе, па
ће избори бити – демократски, па ће он затим у референдуму да призна Косово.
(Новинар Слободан Ступар, телевизија Н1, 1. октобар)
* * *
Ви знате да Универзитет у Београду има историју бунта и
да су то све били прогресивни покрети који су желели да
унапреде друштво у којем ми живимо. Ја желим да верујем да је и ова намера студената, иако се можда не слажем с начином како су то они конципирали, учињена са
жељом да овој земљи буде боље и да Универзитет има
проминентнију улогу у друштву. И да има јачу позицију.
Тако да у том смислу апсолутно подржавам оно што су
студенти желели да постигну. Можда због мојих година,
ја бих изабрала други пут, али у крајњој линији промене
доносе млади. И то је оно што је важно.
(Ректорка БУ Иванка Поповић, Радио „Слободна Европа”,
26. септембар)

Петак, 4. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

О РАДУ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ С ЈОВАНОМ ЛАЗАРОВИМ

СТВАРАЊЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА
Буџет Покрајине
за четири године
нарастао за 30 одсто
У град стигло много
правилно уложеног
новца
Председник покрајинског скупштинског Одбора за буџет и
финансије, наш суграђанин и
покрајински посланик у другом мандату, Јован Лазаров,
осврнуо се за наш лист на претходне три и по године рада војвођанског парламента. Он је и
овлашћени представник посланичке групе СНС-а за све тачке које се тичу буџета, његових
ребаланса, односно финансија
уопште.
С обзиром на то да се улази
у последњих шест месеци овог
мандата посланика у Скупштини АП Војводине, време је да
се подвуче црта и види шта је
урађено.

Смањена незапосленост
У финишу свог мандата покрајинска скупштинска већина која је изабрала војвођанску владу јуна 2016. године има чиме
да се похвали, каже на почетку Лазаров. Наставља:
– Нарочито наше Панчево
треба да буде задовољно, јер је
само на конкурсима добило више новца него за шеснаест година претходне власти, укључујући и пропале пројекте где
су бацали огромне паре, као
што су зграда Завода за јавно
здравље и хала „Багремар”. Ова
Покрајинска влада затекла је

буџет од 57,7 милијарди динара, а закључно с последњим ребалансом нарастао је на 74,9
милијарди, што је скоро 30 одсто више. Објашњење за раст
је једноставно: највеће учешће
имају уступљени приходи, тј.
порези на зараде и добит које
је у извесном проценту Република уступила Покрајини. Они
су порасли за око 90 одсто, што
показује привредна кретања на
територији Војводине.
Према његовим речима, то
је и слика стања запослености
у покрајини.
– Примера ради, незапосленост је кулминирала 2013, када је догурала до 27 одсто, а сада је стопа испод девет одсто.
Није ово никаква демагогија!
То није само статистика, већ се
ради о апсолутним бројевима у
расту прихода: 18 одсто пореза
на зараде сваког запосленог на
територији Војводине улази у
њен буџет. Уступљени приходи

нису порасли од измишљених
запослених људи, већ од новозапослених радника. Ако посматрамо макроекономски, то
су огромни помаци. Број инвестиција које долазе и нових привредних субјеката, када погледамо целу државу, на нашу срећу, највећи је у покрајини – објашњава Лазаров.

Важност пројектне
документације
Панчевкама и Панчевцима најважније је, ипак, Панчево. Због
чега конкретно треба да буду
задовољни?
– Јер је за мање од четири
године у град стигло много правилно уложеног новца. Пропала улагања претходника из ДСа, само у случајевима хале и
зграде Завода, достигла су 600
милиона динара, а ми смо за
једнако толико новца реконструисали комплетан интернистички блок болнице. У бунар

је бачена једна болница – каже
Лазаров и додаје да је ова Покрајинска влада уз инвестирање успевала и да враћа дугове,
што је још један показатељ исправности политике коју води.
Покрајински посланик тврди и да је наш град међу најбољима од свих 45 локалних
самоуправа у Војводини у смислу припремања пројектне документације за конкурсе који
се расписују у Новом Саду.
Додаје:
– Из покрајинског буџета финансирају се две фазе изградње потамишког колектора, суфинансирано је инфраструктурно опремање северне пословне зоне, а велики новац се
улаже и у пољопривреду: за наводњавање, комасацију, атарске путеве... Сарадња Панчева
и Покрајинске владе је на заиста високом нивоу, а то се препознаје по бројним реализованим пројектима, што је важан
део политике извршног органа
власти; на самом почетку, у
експозеу, речено је да је окупљање око пројеката, удруживање енергије и средстава локалних самоуправа и војвођанске власти, основ од ког се креће. Стварање привредног амбијента је најважније, уложени динар треба да добије своју
мултипликацију у враћању у
покрајински буџет како би се
завртео точак финансирања.
Лазаров закључује да ће, што
се следеће године тиче, све зависити од конципирања градског буџета односно приоритета Панчева, а да ће Покрајина свакако издвојити новац за
реализацију добрих идеја.

НА КОНФЕРЕНЦИЈИ У РУСИЈИ

Ђурин о безбедности и сарадњи
Панчевац Милош Ђурин, потпредседник Демократске заједнице младих Европе и члан
Извршног одбора Демократске странке Србије, присуствовао је у Калињинграду Међународној конференцији о безбедности и сарадњи у Европи,
коју је организовала државна
ру ска аген ци ја „Ро со тру ди чество” у сарадњи с владајућом партијом „Јединственом
Русијом”.
Догађају је присуствовало
преко сто учесника из тридесет земаља (Француска, Шпанија, Италија, Немачка, Грчка, Мађарска...), а Ђурин је
имао ту част да буде изабран

за секретара конференције, где
је имао задатак да предложи

завршни документ посвећен
безбедности и међународној

сарадњи, који је касније и усвојен, а биће прослеђен владама
држава учесница и међународним институцијама. Такође, Ђурин је имао прилику да се састане са секретаром Генералног савета „Јединствене Русије” Андрејем Турчаком. Панчевац му је у разговору пренео
да ће се док обавља функцију
потпредседника Демократске
заједнице младих Европе трудити да буде мост у сарадњи
између западних земаља и Русије, те да ће, иако обавља функцију у организацији са седиштем у Бриселу, увек имати
посебно поштовање за Руску
Федерацију.

У ДВАДЕСЕТ ГРАДОВА У СРБИЈИ

ДАН СПС-а У ПАНЧЕВУ

Подршка младима

Почетак кампање

Град Панчево је донео одлуку
да активно учествује у националном пројекту „Кока-Кола
подршка младима”, који особама од осамнаест до тридесет година у Србији омогућава да унапреде своје личне и
професионалне вештине како
би лакше дошле до посла. Овај
програм реализује компанија
„Coca-Cola HBC Srbija” у сарад њи с На ци о нал ном слу жбом за за по шља ва ње, Ми нистарством за рад, запошљавање, бо рач ка и со ци јал на

питања, НАЛЕД-ом и Националном асоцијацијом канцеларија за младе.
Програм се спроводи у двадесет градова у Србији кроз
тродневне интерактивне радионице, а полазници ће имати прилику да уз помоћ цертификованих стручњака унапреде своје вештине кроз практична знања, која ће им бити
корисна у потрази за послом.
Првих тридесет кандидата који испуњавају услове конкурса учествоваће у радионици
која ће бити одржана од 16.
до 18. октобра у Дому омладине. Додатне информације у
вези с пријавом заинтересова ни мо гу по тра жи ти на:
https://coca-colapodrskamladima.com/.
Уз тродневне радионице, део
програма биће организован и
кроз дигиталну платформу, онлајн предавања, радионице и
литературу неопходну за додатну едукацију, а сви полазници ће по завршетку едукације добити цертификат „Coca-Cola HBC Srbija”.

Градски одбор СПС-а
обележио је 26. септембра дан Социјалистичке партије Србије. У пуном дворишту
панчевачког одбора,
поред чланова и симпатизера СПС-а из града и околине, били су
ви со ки зва нич ни ци
стран ке из Глав ног
одбо ра: про фе со ри
Жарко Обрадовић и
Пре драг Мар ко вић,
члан Статутарне комисије ГО
СПС-а доктор Ивица Чолак,
као и Бранко Ћурчић, члан ИО
Покрајинског одбора СПС-а
Војводине у Новом Саду.
У уводном делу свечаности
присутнима се обратио председник ГО СПС-а Никола Дангубић. У свом излагању осврнуо
се на период од последње четири године и на резултате које су
социјалисти постигли у раду са
члановима и симпатизерима
партије, али и на акције који су
спровели на добробит свих
грађана. Потом је Жарко Обрадовић говорио о значају анга-

жовања СПС-а у протеклом периоду, као и о будућим задацима партије. Посебно је нагласио добре резултате рада министара из редова СПС-а у Влади
Републике Србије.
Овај скуп озна чио је и
почетак кампање панчевачких
со ци ја ли ста за пред сто је ће
изборе.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

Петак, 4. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs
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ДРУШТВО
НОВЕ МЕРЕ ВЛАДЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

МАЊИ ПОРЕЗИ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ,
РАДНИЦИМА НИШТА
Влада Републике Србије припремила
је нови пакет мера за подстицај запошљавања. Најављен је низ пореских олакшица за послодавце који запосле раднике који су били незапослени у претходној години и за оне
који дају посао српским држављанима повратницима из иностранства.
Држава очекује
да ће због овога
незапосленост већ
на почетку 2020.
бити једноцифрена
и да ће ови потези изазвати повећање плата у приватном сектору.
Ове мере доносе се с циљем смањења намета на рад, па ће тако од
2020. године неопорезиви део месечне зараде бити повећан са 15.300 на
16.300 динара. Поред тога, држава
планира да смањи и стопе доприноса
за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца – са 12 на
11,5 одсто, што би требало да смањи
укупно оптерећење на рад са 62 на
61 одсто.
Још веће смањење ових дажбина
планирано је за оне предузетнике који отворе своја врата за оне који су у
2019. години били без посла. Њима
ће у 2020. години порез на зараде и
доприноси за ПИО бити умањени до
70 одсто, у 2021. ово смањење биће

65 одсто, а у 2022. години – 60 одсто!
А послодавци који запосле повратнике из иностранства

Стручњаци сматрају да је најбоље
решење да се промени комплетан систем опорезивања рада, јер постојећи доприносе расту незапослености и погодују сивој економији – већина
радника у Србији
при ја вље на је

на минималац, а већи део зараде примају на руке. Наиме, најмање плате
се процентуално највише опорезују,
што није нормално – логично би било да се створи систем прогресивног
опорезивања појединаца у којем би
богати плаћали више.
Ствар је јасна: држава не може, нити хоће да се одрекне већег процента
пореза на зараде, јер би се тако у државну касу слило мање пара, а с друге
стране, није у позицији да утиче на
послодавце да прихвате већу цену рада која би раднику била прихватљива.
Зоран Станижан

ЛИ КВИ ДА ЦИ ЈА МА ЛИХ ИТ ФИР МИ
могу рачуна ти да ће
им ова да ва ња
бити умањена 70 одсто у на ред них пет
година.
Ово није први пут да се држава хвата укоштац с незапосленошћу. На снази је већ, рецимо, и одлука која гарантује повраћај 65 одсто уплаћених
пореза и доприноса ако се запосли до
девет лица, односно 70 одсто ако се
запосли 10 до 99 особа, а чак 75 одсто ако се ан га жу је ви ше од 100
радника.

Влада Србије најавила је и законске измене којима је установљен „Тест самосталности”, упитник чији ће циљ бити утврђивање
да ли је предузетник запослени или независни добављач услуга и да ли
може да буде паушално опорезован. Ова мера изазвала је велику буру у
ИТ индустрији, јер највећи број ИТ компанија запошљава паушалце.
Програмери, веб-дизајнери и слични стручњаци у Србији региструју се
као самостални предузетници и плаћају паушални порез. Кад их ангажује нека компанија, она за њега плаћа порез такође паушално.
Ово чини такве компаније конкурентнијим од оних што имају раднике
у сталном радном односу, за које морају да плаћају нормалан – много већи – порез.
Практично, програмери убудуће неће моћи да буду паушалци!
Због овога мале фирме – најчешће једночлане ИТ компаније које раде
за странце на даљину – неће преживети.

ДВЕ ТРЕЋИНЕ ВОЈВОЂАНСКИХ РЕКА ЗАГАЂЕНЕ ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА

Шта ће нам деца пити!?
Наши суграђани су током прошлог
викенда били у прилици да на сопственој кожи осете колико је вода
важна у свакодневном животу. Наиме, у сваком дому настала је ванредна ситуација због редовног одржавања градског система за дистрибуцију воде за пиће. Два дана су Панчевци из кофа, буради, балона и флаша
задовољавали дневне потребе за уносом или коришћењем овог важног
животног елемента. Тих дана вода
се користила рационално, мада је
било и случајева екстремног складиштења воде због паничног страха појединаца који су претерали с „ратним резервама”. Све у свему, успешно је завршена показна вежба о томе шта нас чека уколико се остваре
предвиђања светских научника услед
климатских промена и глобалне несташице воде. У недељу, 29. септембра, Панчевци су се поново вратили
рутинском конзумирању безбојног и
безукусног напитка у складу са својим навикама. Али прича о води овде се не завршава.
Недавно је Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” објавио податке о квалитету воде
за пиће и, према истраживањима, од
154 контролисана јавна водовода градских насеља у Србији, 94 имају задовољавајући квалитет воде, међу којима је и наш град. Најлошија вода је у
Војводини, која је препуна штетних
метала, а разлог је веома једноставан: лоши системи за пречишћавање

ГРАД ДОНЕО
ВАЖНУ ОДЛУКУ

Гимназија остаје
ту где јесте

Одлуком градских већника да се
распише тендер за израду техничке документације за изградњу нових обје ка та и ре кон струк ци ју
спортске сале Гимназије „Урош
Предић” решена је деценијска мистерија проширења ова значајне
панчевачке средње школе.
У прошлости је било покушаја
да се капацитет Гимназије прошири простором старе Техничке школе, али и идеја да се она измести.
Сада је јасно – Гимназија ће остати ту где столује већ више од 150
година и биће проширена изградњом двају нових објеката. У једном ће бити учионице и кабинети,
а у другом ће се, уз то, налазити и
стан за домара. У плану је и комплетна реконструкција фискултурне сале с помоћним објектом у постојећим габаритима. Нови објекти имаће приземље, спрат и поткровље. Укупна бруто површина
првог објекта је 981 метар квадратни, а другог 558.
Рок за подношење понуда је 28.
октобар, за када је планирано и
њихово отварање.

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА
У ПАНЧЕВУ

Вишејезичност је дар,
а не мука

пијаће воде, претерано загађивање тла
хемикалијама услед пољопривредне
индустријализације и неадекватно поступање са отпадним водама. Од 42
контролисана јавна водовода у АП
Војводини она је исправна за пиће
само у девет локалних заједница. Према грубим проценама, за тридесетак
мањих места у Војводини биће потребно више од 100 милиона евра за
изградњу постројења за прераду фекалних вода.
Поред тога, најзагађеније реке су
такође у Војводини. Према речима

струке, квалитет припада категорији
отвореног колектора каналске отпадне воде, што у преводу значи да су
војвођанске реке површинске канализације у које се свакодневно уливају хиљаде тона опасних и загађујућих материја. Према извештају Агенције за заштиту животне средине, а
реч је о студији оцене квалитета површинских вода у последњих двадесет година, најчистије су речице у
брдско-планинским пределима источне, југоисточне и западне Србије.
Анализом 25.000 узорака са 248 мер-

них места од оних који су окарактерисани као веома лоши 79 одсто је у
АП Војводини.
Проблем је веома јасан: у Србији
канализациону инфраструктуру користи тек нешто више од половине
становништва, док је мање од 10 одсто домаћинстава обухваћено неким
степеном пречишћавања отпадних вода. Треба истаћи да се Србија обавезала да ће до 2040. године изградити
сва постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода за насеља с
више од две хиљаде становника.

Ђаци и наставници ОШ „Брaтствo–jeдинствo” обе ле жи ли су
Eврoпски дaн jeзикa, кojи сe oд
2002. oбeлeжaвa 26. сeптeмбрa
ширoм Eврoпe. Ова панчевачка
основна школа позната је по томе
што се у њој негују вишejeзична
нaстaва и мeђукултурaлнoст.
Европски празник је обележен
пригoднoм рaдиoницoм у којој су
учествовале eкипe oдeљeњa учeникa
стaриjeг узрaстa. Ђаци су били у
прилици дa у квизу пoкaжу штa
знajу o свeтс ким и eврoпским
jeзицимa и писмимa. Други дeo
рaдиoницe, инспирисaн тeхникoм
чувеног песника Tристaнa Цaрe,
био је посвећен изрaди „кoлaжних
пeсaмa” нa српскoм, мaђaрскoм и
eнглeскoм jeзику.

ОД ОКТОБРА И ГРАЂАНИ МЕРЕ КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

Као створено за Панчевце
Панчево је део програма Београдске
отворене школе, Интернет друштва
Србије и компаније „All Things Talk”
који представља иницијативу да грађани мере квалитета ваздуха. Идеја
је да свако од нас може да допринесе
прикупљању података о присуству
опасних и загађујућих материја у средини где живи. Заинтересовани Панчевци могли су да се пријаве за учешће у пројекту, а за изабране ће бити
организована обука на којој ће добити сва потребна знања и вештине да
се активно укључе у грађанско праћење квалитета ваздуха.
Обука ће бити одржана у недељу, 6.
октобра, у Београду, а број учесника
је ограничен. Грађани који буду укључени у овај програм, поред бесплатне

обуке, добиће мерни уређај и пратећу опрему. Организатори су обезбедили и техничку подршку за инста-

лирање уређаја, али и током праћења
квалитета ваздуха, уколико се укаже
потреба за тим. Уређај за мерење ква-

литета ваздуха биће склопљен током
обуке уз помоћ ментора и предат на
трајно коришћење учесницима овог
пројекта.
Уређај мери концентрације прашкастих материја (ПМ2,5 и ПМ10
честица), температуру и влажност ваздуха и мора да стоји на отвореном,
заштићен од кише, покривен стабилном вај-фај мрежом, са сталним електричним напајањем у близини.
Ова иницијатива се организује у
оквиру пројекта „Отворени подаци –
отворене могућности”, који партнерски спроводе Канцеларија за информационе технологије и електронску
управу и УНДП Србија, а подржавају
Светска банка и Фонд за добру управу Уједињеног Краљевства.

Манифестација је окончана отварањем излoжбе учeничких рaдoвa
у хoлу шкoлe. Рaдиoницу су вoдилe
Лидиja Бoрбaнди Вaргa, Aнa
Кajлoвиц и Дaницa Вулићeвић, с
ци љем прoмoвисaња jeзика и
вишejeзичнoсти и пoдстицaња учeњa
стрaних jeзикa, мeђук ултурнoг
рaзумeвaњa и рaзмeнe знања.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РАНА З А Д У Ш У

Бити и(ли) (п)остати
Када отварамо очи уз захвалност што испред себе имамо још је дан дан препун
могућности – то значи да живимо своју страст. Тако се
остварујемо у потпуности кроз
непрекидно учење и рад на
усавршавању себе и својих талената. Свима је тешко да препознају разлику у путевима,
јер смо, живећи у овом времену и простору, под утицајем
најбитнијих људи у нашем животу, усмеравани на уклапање, просечност и трпљење.
Пише: Марија Достић,
Веома је важно да препопсихолог
знамо немир душе која није
Драги моји, сви тежимо да у задовољна постигнутим, већ
животу постанемо „неко и тражи да истакнемо своју јенешто”, што је у складу са динственост и непоновљивост.
жељама, очекивањима, тру- Шта предузимамо када осетидом, за ла га њем, уче њем... мо неиздрж у сопственој кожи
Увек су пред нама две одлу- одређује нам или остајање у
ке: радити свакодневно, пра- свакодневној заглављености
вити пут којим се крећемо или отресање наслага рутине
кроз живот, или се придржа- с душе у намери да постанемо своја најбовати упутстава
ља верзија. Не
и налога оних
постоји треће
који тврде да
решење.
знају шта је за
Бити и останас најбоље.
ти у чекању да
Највећи иза- Ако се будимо с
се нешто догозов је пре по „кнедлом” у грлу и
ди или постазнати разлику
кре а тор
између два пу- једва чекајући да се ти
прилика и мота што одређу- још један дан
гућ но сти за
ју начин на колични раст пији попуњавамо сличан претходном
тање је које ненаш лични мо- заврши, јасно је да
миновно долазаик сачињен смо постали део
зи сваком од
од сати, дана и
нас као животгодина. Време механизма који
на криза уткапролази без об- ради на остварењу
на у временску
зира на то на снова – али туђих.
нит.
Сва ки
којем смо пукризни период
ту. Раз ли ку
представља
пра ви на чин
на који то време трошимо. шансу за напредовање, јер
Ако се будимо с „кнедлом” у прекида устајалост и једногрлу и једва чекајући да се личност дана. Опет је на најош један дан сличан прет- ма одлука да ли кукати над
ходном заврши, јасно је да кризним временима или прерадимо по плановима и рас- познати у њима шансу да пропореду који су осмислили дру- нађемо смисао и сврху свог
ги, правећи од нас део меха- постојања.
Бити и(ли) (п)остати – однизма који ради на остварелука је, као и увек, на вама.
њу снова – али туђих.

Петак, 4. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО УСПОРИТИ СТАРЕЊЕ

РЕЦЕПТ ЗА ЕЛИКСИР МЛАДОСТИ
Око 700 милиона људи у свету
у овом тренутку има преко шездесет година, а процењује се
да ће до 2050. године тај број
износити две милијарде, што
ће представљати преко 20 процената светске популације.
С друге стране, наука обећава да ће се најстарији човеков
сан – онај о дугом животу и
добром здрављу – ускоро остварити. Како? Састојци у рецепту за еликсир дуговечност су:
генетика, медицина, исхрана и
стил живота.
Да бисмо успорили старење,
многе ствари можемо урадити
и сами. Суштина целе приче
садржана је у старој латинској
пословици: mens sana in corpore sano – у здравом телу здрав
дух. У преводу: једите здраво,
бавите се спортом и релаксирајте се. Додајте томе јачу дозу оптимизма и неколико добрих пријатеља с којима ћете
поделити радости и туге и допустите да се за све остало побрину фитотерапија и козметика.

Храна која подмлађује
Познато је да медитеранска дијета, сиромашна месом, а богата поврћем, житарицама и
воћем, смањује ризик од развоја различитих кардиоваскуларних, коштаних и неуролошких обољења. Током последњих година откривено је и да
овај начин исхране може успорити старење, јер смањује губитак можданих ћелија одговорних за нашу добру меморију и учење и ублажава симптоме остеопорозе и депресије.
Осим тога, витамини, минерали и антиоксиданси кључни
су у борби против слободних
радикала, одговорних за прерано старење. Намирнице које
их садрже у највећој мери јесу: артичока, пасуљ, цвекла, боровнице, смеђи пиринач, брусни це, су ве шљи ве, слат ки
кромпир, као и маслиново, ланено, рибље и кокосово уље.

Доказано је: када смо усамљени, старимо брже и лошије

ОД У ЗИ МА ЊЕМ ДО ПЛУ СА
Истраживачи с Харварда
издвојили су неколико важних фактора повезаних с
нашим навикама и животним стилом, који могу одредити дужину нашег живота.
Ево који су то фактори и колико година нам сваки од
њих „поклања”:
• 14 година више за оне који
примењују четири здраве
навике: упражњавају редовно физичке активности;
једу бар пет порција воћа и
поврћа недељно; не пуше и
пију умерено;
• 10 година више за особе
које су у срећном браку;
• две године више за оне који једу тамну чоколаду богату антиоксидансима који
чувају срце (звучи сјајно,

само не претерујте – више
чоколаде неће повећати
број „поклоњених” година);
• 2,5 године више за оне који често воде љубав;
• три године више за оне који имају много пријатеља;
• 3,6 година више за оне који не једу месо и избегавају унос засићених масти;
• 3,7 година више за оне који
се редовно баве спортом;
• четири године више за оне
који пију вино, које је, као
и тамна чоколада, пуно

антиоксиданаса (такође не
претерујте);
• четири године више за оне
који немају висок притисак
и холестерол;
• шест година више за оне
који једу здраво и умерено;
• седам година више за оне
који немају вишак килограма;
• седам година више за оне с
ведрим погледом на живот;
• 8–10 година више за непушаче;
• 10 година више за оне који живе срећно;
• 14 година више за оне који
промене начин живота и
уведу здраве навике;
• 20 година више за оне који
живе у изобиљу и немају дугове и нерашчишћене рачуне.

ћемо ако попијемо најмање
осам чаша воде дневно.

мушкарцима, интелектуалцима од седамдесет година, показало је да је мозак оних који су се бавили спортом мање
атрофирао у односу на оне који нису упражњавали физичку активност.
Три де сет ми ну та уме ре не
физичке активности пет пута
недељно је све што вам је потребно. Јога, пилатес, брзо ходање, плес, аеробик, пливање
или само лагана шетња – за
шта год да се одлучите, нећете погрешити.

фактора ризика за настанак великог броја озбиљних болести.
Према томе, пронађите начине да се опустите и ослободите
напетости како бисте били здравији и дуговечнији.
Имајте у виду и ово: доказано је да када смо сами, старимо брже и лошије. Научници тврде да је усамљеност код
особа старијих од шездесет година пресудан фактор за функционално пропадање и смрт.
Изненадиће вас чињеница да
са мо ћа на наш ор га ни зам
утиче негативно колико и пушење. Стога, ојачајте везе с
при ја те љи ма и чла но ви ма
поро ди це и про во ди те што
више квалитетног времена с
њима.

Активни живе дуже
Све прецизније студије у новије време доказују да физичка
активност успорава старење, и
то на ћелијском нивоу.
Једно америчко истраживање показало је да су жене које

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ
ОБР ВЕ ВА РА ЛИ ЦЕ

Чудо звано PRX T35

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Лепо је живети у овом времену, између осталог, због тога
што козметологија напредује
великом брзином. Тако је недавно освануо и биоревитализатор PRX T35. У бочицу са
овом интригантном ознаком
спаковано је право чудо! Звучи превише добро да би било
истинито, али јесте.
Састав биоревитализатора
је следећи: ТЦА киселина, коџик киселина, арбутин и хидроген-пероксид. Сваки од саставних елемената овог серума чини добро за кожу и помаже код бора, затезања коже, подмлађивања, хиперпигментација и акни. То значи да
је овај производ намењен сваком типу коже, јер има посеб-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

ну формулу за биоревитализацију. PRX T35 није фотосензитиван и може се радити током целе године. Процедура
самог третмана је веома брза,
скоро инстант, захваљујући
ТЦА киселини која улази у
дермис правећи микроканале
и на тај начин поспешујући
отварање коже како би остали
састојци лакше продрли. Захваљујући овом начину апликовања и продора супстанци
до дермиса, нема љуштења и
опоравка коже, већ стижу само чаробни резултати.

Третман је једноставан и
састоји се од наношења PRX
T35 покретима средње јаке
масаже и периода чекања да
кожа упије серум, те поновног наношења. Међутим, како бисмо искористили то што
је кожа „отворена” и спремна
да прими есенцијалне активне супстанце, добро је урадити одмах и мезотерапију наноиглама и на крају умасирати „флеш” ампулу како бисмо заокружили чудотворни
третман.

Претанке и неуредне обрве додају вашем лицу и до пет
година. Да бисте их учинили гушћим и лепшим без ичије помоћи, пре спавања их намажите биљним уљем (маслиновим, рицинусовим или неким другим).
Слободно намажите и трепавице, како бисте им помогли
да брже расту и буду лепше и дуже.

НЕ ГУЈ ТЕ РУ КЕ
Као и кожа лица, и кожа на шакама изложена је штетним
факторима, па се први знаци старења често виде и на њој.
Да бисте омекшали испуцалу кожу руку, направите чај од
камилице (једна
кашика на литар
воде). Врућ чај
(око 40 степени)
сипајте у чинију
и потопите руке
на 15–20 минута. Након тога их
благо просушите
меким убрусом,
па утрљајте масну крему.
За дуговечност је важна и
добра хидратација. Испијање
довољних количина воде на
дневној бази круцијална је ствар
ако желимо да сачувамо еластичност и флексибилост коже. Жељене резултате постићи

већи део дана проведу у седећем положају биолошки старије од спортисткиња исте генерације, а разлика је, веровали или не, читавих осам годи на. Слич но ис тра жи ва ње
спро ве де но у Един бур гу на

МА СКА ПРО ТИВ БО РА
За спречавање настанка бора на сувој кожи одлично је уље
кантариона. Можете га направити тако што ћете пет грама
здробљених цветова кантариона помешати с 50 милилитара сунцокретовог
уља и оставити да одстоји
две недеље на прохладном
месту, а потом процедити.

Бирајте друштво
Стрес доводи до прераног старења коже и појаве бора, ремети функционисање имуносистема и један је од главних

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Чајеви за слатке
снове
Ризик од тешког облика депресије је међу онима који пате од несанице четрдесет пута
већи него код људи који имају
нормалан, здрав сан.
Уколико имате проблема са
спавањем, препоручује се да
радите физичке вежбе напољу, у послеподневним или раним вечерњим сатима. Вечеру прескочите или узмите лак оброк. Избегавајте кофеин, алкохол и никотин, као и умни или физички рад до
касно у ноћ. Спавајте у замраченој соби далеко од извора буке.
Када легнете у кревет, немојте гледати ТВ или претраживати интернет. Уместо тога, слушајте умирујућу музику, читајте или медитирајте. Имајте устаљено време одласка на спавање и устајања. Ако
усвојите те навике, чајеви које вам предлажемо доћи ће само као
шлаг на торту.
Направите мешавину од 1/4 шоље пупољака лаванде, 1/2 шоље
цветова камилице, 1/4 шоље осушене коре наранџе и две кашике латица руже. Две кашике мешавине прелијте шољом прокључале воде
и оставите да одстоји од три до пет минута. Процедите, засладите
кашичицом меда и додајте 1/4 шољице кокосовог млека, па попијте
топло пре спавања.
За смирење и бољи сан препоручује се и овај чај. Помешајте три
кашике цветова камилице, две кашике матичњака, по једну кашику
мацине траве, овсене сламе и пасифлоре, 1/4 кашике цветова хмеља и 1/4 кашике корена валеријане. Једну кашику мешавине прелијте са два децилитра вреле воде и оставите да одстоји пет минута па
процедите. Пијте пола сата пре спавања.
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О ЗДРАВОЈ ИСХРАНИ, ИЗ ПРВЕ РУКЕ

КАД ДОЗЛОГРДЕ ПРОБУШЕНА КАШИКА И ПРАСЕ
НА ВРАТИМА ФРИЖИДЕРА
Октобар је месец здраве исхране и време када се о овој теми
говори много гласније него иначе. А како ствари стоје, не пише нам се добро: већину становника Србије (али и планете) муче гојазност и различити
поремећаји исхране или пак
болести проистекле из примене опасних дијета и којекаквих
пилула за мршављење.
Изгледа да смо колективно
заборавили чак и најосновнија
правила правилне исхране. Време је да их се уз помоћ стручњака подсетимо, али и да „погледамо у очи” свим грешкама
које смо досад направили хранећи се махом по препорукама из реклама и следећи режиме „доктора Гугла”.

Рушимо митове о храни

Анорексија, булимија и патолошка прождрљивост три су
главне немани које великом
броју људи широм планете претварају живот у пакао. Од анорексије пате једна од 250 жена здрава исхрана, информације енергетске потребе, као и пои један од 2.000 мушкараца, бу- из прве руке потражили смо требе за витаминима и минелимија је још чешћа и погађа од Аните Алтеров, вишег ну- ралима, чине основу правилмахом женски пол, а патоло- триционисте – дијететичара из не исхране. Редовност оброка
шка прождрљивост је најнови- Естетик студија „In Line” у Пан- је изузетно битна. Треба јести
сваког дана у приближно исто
ја пошаст, која се тешко дијаг- чеву.
време. Доручак се узима сатностикује и још теже смешта у
два након буђења, ручак би
статистичке оквире. Ипак, црКако
било идеално појести око 13вени аларм пали податак да по14 сати, а вечеру око 19-20.
ремећаји исхране погађају чак
се угојити?
Овај ритам се прилагођапет процената укупне попу– За гојење се такође
ва осталим животним налације девојчица у пуберпрепоручује здрава
викама и може се пометету, а одмах за њима слеисхрана, само другачији
рати сат-два раније или
де и младе жене.
касније. Требало би да
До великих здравствекалоријски унос. Потребно је
доручак и ручак буду
них проблема доводе и
узимати више калорија него што
најобилнији оброци тобројне дијете које углавсу дневне потребе организма.
ком дана, а у попоном спроводимо на своВаља повећати унос здравих
дневним и вечерњим
ју руку, правдајући се да
сатима ваљало би смаза стручњаке немамо памасти, протеина и угљених
њивати
количину храра ни времена. Њих зохидрата, витамина и
не. Размак између обровемо у помоћ тек када осеминерала, уз одређену
ка треба да буде три-четимо последице као што су
врсту тренинга – каже
тири сата – саветује Анита
губитак мишићне масе, поАлтеров.
ремећај у раду срца или хорАнита Алтеров.
мона, промене крвног притиЕмотивна глад
ска, главобоље, губитак менОна наглашава и то да се којеструације, оштећење јетре, де– Здраве навике у исхрани какве грицкалице током дана
хидратација или проблеми с костичу се у породици, и то од никако не препоручују, као и
жом, косом или ноктима.
најранијих дана, и остају нам да посебну пажњу треба обраШта каже стручњак
током целог живота. Разновр- тити на константно конзумиДа бисмо били сигурни да зна- сна исхрана, здравствено без- рање нездравих намирница на
мо шта заиста подразумева бедна храна, која задовољава нервној бази.

Анита Алтеров била је расположена и да раскринка неколико најпопуларнијих митова о исхрани.
Могу да смршам ако гладујем
– НЕТАЧНО. Потребно је свакодневно уносити одређене
нутријенте како би организам нормално функционисао.
Пре свега, морају се подмирити потребе базалног метаболизма: за рад органа, дисање, рад срца…, а онда и потребе организма за обављање
осталих активности током дана. Гладовањем се смањује
дневни унос потребних градивних и енергетских материја, снижава базални метаболизам и долази до поремећаја у раду органа.
Поузданије је мерење обима него број на ваги
– ТАЧНО. Током вежбања повећава се мишићна маса, а
мишићи су тежи од масног
ткива, па тако вага може показати исту килажу, док се
обими могу знатно смањити.
Неуспех је ако не смршам
бар 10 килограма за месец
дана
– НЕТАЧНО. Губитак од 10
килограма уопште није здрав.
Школски пример мршављења био би 500–1.000 грама

Анита Алтеров
– Битно је знати да се сваки
залогај који се узме између оброка такође сматра оброком, јер
процес варења почиње у устима: активирају се ензими за лучење сокова, као и хормони. Зато се треба решити таквих навика. Чувајте се и „емотивне
глади”. Наиме, кад смо нерасположени, једемо много и бирамо нездраву храну, чиме само додатно погоршавамо и расположење и целокупно здравље.
Да би се тај проблем решио,
треба прво пронаћи и уклонити
узрок овог стања. Уз то, можете

направити свој план оброка како бисте лакше контролисали
ситуацију. Нађите неку активност која вас испуњава, тако ћете мање мислити на храну –
препоручује нутрициониста.

Дијета по мери
Сви нутриционисти одреда рећи ће вам да не постоји универзална дијета и да начин исхране мора бити прилагођен
свакој особи појединачно. С
тим је сагласна и наша саговорница.
– У свом раду користим искључиво индивидуални приступ. Планови исхране се пра-

недељно, односно од два до
пет килограма месечно код
жена, а код мушкараца мало
више, чак и до седам-осам
килограма у првим месецима промењеног режима. Наравно, све зависи од килаже
и количине накупљене течности у организму. Имајте у
виду да се у почетку избацује
доста воде из организма, па
је и губитак килограма већи.
И код гојења се препоручује
до килограма недељно. Циљ
здравог гојења је добијање на
мишићној маси, а не добијање масти.
Ти си оно што једеш
– АПСОЛУТНО ТАЧНО. Свака намирница има своје дејство на организам, било позитивно, било негативно. О
нашем начину исхране сведочи пре свега стање наше
коже, затим косе, ноктију, као
и целокупан физички изглед,
крвна слика, ниво енергије и
расположење.
ве након што се обаве преглед, мерења и анализе. Кроз
читав процес се прати здравствено стање клијената и према томе се мења и усклађује
режим. Савет нутриционисте
нарочито је потребан особама
с кардиоваскуларним и дигестивним тегобама, као и пацијентима с неким метаболичким синдромом. Такође,
деца и тинејџери морају бити
под надзором стручних лица,
како не би дошло до пада имунитета или поремећаја у раду
хормона – истиче Анита
Алтеров.
Драгана Кожан

Дијете на скенеру
Ако на интернету потражите
неку дијету, у топ четири резултата биће УН дијета, хроно, LCHF и кето исхрана. За
све четири сте сигурно чули, а
ми смо одлучили да ове режиме ставимо на скенер Аните
Алтеров.

УН дијета
Укратко о дијети: првог дана
једете протеине, другог скроб,
трећег угљене хидрате, а четвртог воће и тако укруг деведесет дана. За доручак се увек
једу две воћке, а јо-јо ефекта,
наводно, нема.
– У мом раду с клијентима
показало се да је апсолутно
нетачно да се изгубљени килограми не враћају. Напротив,
врати се и много више него
што се изгуби. Организму је
свакодневно потребан одређени проценат масти, протеина
и угљених хидрата, да би нормално функционисао, а ви
овим путем сваког дана узимате само једну групу макронутријената. Од превеликог
уноса протеина или угљених
хидрата могу да страдају бубрези и панкреас. Овакав начин исхране доводи и до сталног скакања глукозе, па самим
тим и инсулина, што доноси
нови сет проблема. Најшокантнији ми је део који предвиђа
два парчета торте за вечеру.

Ту је сваки коментар
излишан!

Хроно дијета
Заговорници ове дијете тврде да можете
јести скоро све у неограниченим количинама, једино је важно да сваку
намирницу поједете у одговарајуће доба дана.
Звучи чаробно, али...
– Немогуће је да
једете колико хоћете, а да изгубите килограме. У процесу
мршављења мора да
постоји одређени калоријски дефицит. Ипак,
хроно исхрана има и добре
стране: предвиђа велики унос
поврћа и избацивање индустријских слаткиша. Не допада ми се то што се забрањује
воће. Нема потребе ускраћивати било коју групу намирница, осим у случајевима алергије или интолеранције.

LCHF дијета
Назив ове дијете скраћеница
је енглеске конструкције „Low
Carb High Fat”, што значи да
се она заснива на ниском уносу угљених хидрата и високом
уносу здравих масти.
– Ова дијета је прихватљива,
ако нисте превише ригорозни.
Неки аутори препоручују да се

на овом режиму исхране уноси
дневно до 45% угљених хидрата, док Светска здравствена
организација препоручује унос 55–60% ове
групе макронутријената. Код ове
исхране треба
избацити све
индустријске слаткише,
торте, намазе,
а храну користити у што
природнијем облику, непрерађену, што би заправо
требало да се примењује у свакој дијети. Свакако овај режим морате
прилагодити свом
здравственом стању.

Кето дијета
Ово је ригорознија верзија LCHF дијете, у којој
су готово
сасвим забрањени
сви угљени
хидрати.
– Унос
угљених
хидрата

код ове дијете је 5-25%, што
је изузетно мало. Унос масти
је велики, а највећи проблем
је то што многи не поштују
правила дијете и користе нездраве масти и премало поврћа. То је опасно за срчане болеснике, људе с високим притиском, за пацијенте који су
на антикоагулантној терапији, као и за оне који имају висок холестерол и триглицериде. Често се дешава да се свакодневно једу јаја, што значи
да је исхрана једнолична. Неретко се као последица ове
дијете јављају вртоглавица,
главобоља, губитак концентрације и грчеви у мишићима.

Можда могу да је користе изузетно здрави и млади људи,
са одличним резултатима крвне слике, али запитајте се колико је гојазних људи заправо
здраво. Након престанка овог
режима килограми се враћају. Притом, ово никако није
режим за дуже стазе, јер се
често дешава да холестерол и
триглицериди доста скоче.
Због тога треба бити обазрив
с овом дијетом.

Медитеранска дијета
Питали смо Аниту Алтеров постоји ли уопште бар једна дијета уз коју се може смршати
без последица.

– Не постоји универзална
дијета за све људе, али када
бих морала да изаберем неку,
то би била медитеранска исхрана. Ту су заступљене све
групе намирница, па самим
тим и сви макро и микро нутријенти. Ова исхрана може
да се прилагоди свакој особи,
а број рецепата је неограничен. Није строга, нити превише ограничавајућа и можете
увек нешто појести без велике
припреме и организације, а
погодна је како за здраве, тако и за болесне људе, наравно
уз одређене корекције. Користи се и доста зачина, а од алкохола је дозвољено вино.

МИНИ-ТЕСТ:
ИМАТЕ ЛИ ПОРЕМЕЋАЈ ИСХРАНЕ?
Лекари понекад користе
овај упитник како би лакше и брже дијагностиковали поремећај исхране
код неке особе.
1. Да ли некада себи изазивате мучнину и повраћање јер
осећате да сте се прејели?
2. Да ли бринете да сте
изгубили контролу над количином хране коју уносите?

3. Да ли сте изгубили више од шест килограма у последња три месеца?
4. Да ли мислите да сте
гојазни иако вам околина
говори да сте мршави?
5. Да ли би се могло рећи
да храна доминира у вашем
животу?
Уколико је одговор ДА на
два или више питања, могуће је да имате поремећај
исхране.
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Шта је код нотара бесплатно
На мејл наше редакције често стижу
питања наших суграђана о томе да
ли је одређена услуга нотара бесплатна и ко има право на гратис оверу
појединих докумената у канцеларији
јавног бележника. Ево свих одговора
на једном месту.
У Јавнобележничкој комoри Србије
кажу да је у свих 198 канцеларија нотара широм наше државе бесплатна
овера фотокопија сведочанстава и диплома неопходних за упис у средње
школе, као и за први упис на факултет,
те докумената за потребе конкурса за
пријем у установе ученичког и студентског стандарда и за коришћење ученичких и студентских стипендија и
кредита.

Бележници бесплатно оверавају документа неопходна за упис у предшколске установе и основне школе,
те документа која се користе за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите,
борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата. Без
накнаде се оверавају и исправе којима се обезбеђује финансијска подршка породици с децом, документација потребна за остваривање права
жртава породичног насиља и документа незапослених лица неопходна
за заснивање радног односа или других права која се остварују по том
основу.

Петак, 4. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОБЛЕМИ СТАНОВНИКА УЛИЦЕ МАРКА КУЛИЋА

С ТРОТОАРА ВРЕБАЈУ ЛУТАЛИЦЕ,
А СА ИГРАЛИШТА ВЛАСНИЧКИ ПСИ
паса да то што раде није по закону,
долазила је и Комунална, али не вреди, ти људи не хају ни за шта – каже
једна бака која живи недалеко од игралишта код Три шерпе.

Где пси смеју без повоца

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Вратите се у ауто-школу
Вековима Панчевци бију исте битке
Јесте ли знали да је око 1820. године
у Панчеву било више паса него становника? Међу скоро 9.000 ових животиња било је и доста луталица. Застрашујуће звучи податак да су у оно
време шинтери псе убијали – и то
моткама. Власници су још тада морали да своје псе градом воде на повоцу
уз обавезну корпу.
А данас?.

Знате онај виц кад возач зауставља полицајца и пита га да ли може да паркира у том делу улице, а овај му одговара да не може. Возач тад пита: „А
шта је с овим колима овде? Како су се
они паркирали?” На то ће представник
органа реда: „Па они ме нису питали”.
Радња овог вица као да се десила
на Содари, а наш фото-репортер ухватио је на делу баш ове што „нису питали”. Но за питањима није било ни
потребе, јер се јасан и недвосмислен
одговор налази на саобраћајном знаку. А за ове што не питају, зна се и казна – 10 црвених или пет ако плате у
року од осам дана.

Упркос прописима и казнама, ми
из броја у број у оквиру ове рубрике
доносимо доказе који сведоче у прилог томе да су многи наши суграђани у свађи са округлим белим знаком оивиченим црвеном бојом. Зелене површине и пешачке зоне омиљена су им места како за вожњу, тако и за паркирање. Просто им дан
није потпун ако бар на једном забрањеном месту нису оставили свој четвороточкаш макар на пет минута.
Још ако су притом избегли и казну,
онда свакако ваља доделити и орден
– за бахатост и безобразлук, подразумева се.

Наиме, нашој редакцији јавило се
неколико суграђана који су се пожалили на то да у Улици Марка Кулића већ дуже време „ординира” чопор од седам-осам паса луталица,
ко ји и де ци и од ра сли ма уте ру ју
страх у кости.
– При повратку из школе унука нас
зове да изађемо пред њу, јер од паса
не сме да дође до куће. Некада су у
Улици Марка Кулића, али залазе и у
околне улице: Иве Курјачког, Матије
Гупца и Уроша Предића. Точкови у
покрету их чине посебно агресивнима, па трче за аутомобилима и бициклима, реже и лају – каже један од
становника овог дела града.

Кога да позовете
На сличне проблеме жалили су нам
се и становници других делова града
(нарочито Содаре), па смо од надлежних затражили упутство о томе шта

Панчевци могу да учине када се суоче с псима луталицама.
– Грађани ради хватања паса луталица могу или директно позвати службу „Зоохигијена” путем телефона
013/352-148 или Комуналну милицију на бројеве 013/347-555 или 065/86625-37. Пси се затим уклањају и односе
у прихватилиште. Уколико надлежна
служба није решила проблем, грађани
се могу жалити начелнику Градске
управе и кабинету градоначелника –
објаснила је Татјана Весковић, саветница у Комуналној милицији.

Окршај код Три шерпе
Луталице, међутим, нису једини проблем Панчеваца који живе крај Тамиша. Они се, наиме, жале и на власничке псе, или тачније – на саме
власнике. У Улици Марка Кулића, наиме, постоје два дечја игралишта: једно с тобоганом и љуљашкама и чувено игралиште код Три шерпе.
На оба се, тврде наши суграђани,
много чешће од деце играју – пси, и
то они које власници пусте с повоца
како би се изјурили по том простору.
– Понекад кучиће најпре пусте у
Тамиш да се окупају, па их одведу на
кошаркашки терен међу децу. Пси су
мокри и стресају се, па могу још да
прошире и неку заразу. Покушали
смо да скренемо пажњу власницима

У Комуналној милицији истичу да је
овакво понашање законом забрањено.
– Сходно члану 6 Одлуке о држању
домаћих животиња на територији града Панчева, пси се могу пуштати с повоца само на јавним и зеленим површинама које су одређене и обележене
за ту сврху, а то су: површина иза Дома војске; на Стрелишту – угао улица
Радивоја Кораћа и 7. јула и на Котежу
1 – код апотеке „Фабег”. Уколико се
пас шета без повоца или се пушта на
површине које нису за то намењене,
грађани могу поднети пријаву Комуналној милицији. Казна за тај прекршај износи 10.000 динара, односно
5.000 уколико се плати у року од осам
дана од дана пријема прекршајног налога – каже Татјана Весковић.

Псе луталице пријавите
„Зоохигијени” (013/352148) или Комуналној
милицији (013/347-555
или 065/866-25-37).
Она ипак истиче да, с обзиром на
број комуналних милиционара и дневни број разноврсних пријава које они
примају, постоји могућност да милиционар не може да изађе на терен одмах по пријему пријаве. Ако се у међувремену власници с псима удаље,
постоји само једно решење.
– Уколико пријавилац познаје власника пса, може доћи у просторије Комуналне милиције, где ће поднети пријаву и дати податке о власнику. Након
тога ће комунални милиционар изаћи
на терен, пронаћи власника, обавити
разговор и прекршајно га казнити –
сугерисала је Татјана Весковић.
Д. Кожан

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А
НАША АНКЕТА

Без струје Скробара и делови
ДА ЛИ СЕ ХРАНИТЕ ЗДРАВО?
Панчева, Старчева и Долова Правила знамо, али намирнице су проблем

В. ВРАЖИЛОВ

Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 4. октобра,
од 9 до 13.30, без струје ће бити становници Синђелићеве улице, дела
Улице Јовице Безуљевића од Јове Максина до Иве Курјачког и дела Улице
Иве Курјачког од Синђелићеве до Војвођанског булевара.
У суботу, 5. октобра, од 9.30 до 13 сати, струје неће имати насеље Скробара.
У понедељак, 7. октобра, од 9 до
13.30, без напајања електричном енергијом остаће становници Улице Јовице
Безуљевића, дела улице Јове Максина

Страну
припремила
Драгана

Кожан

од Синђелићеве до Јовице Безуљевића
и дела Улице Иве Курјачког од Јовице
Безуљевића до краја, ка Котежу 2. Истог
дана, од 9.30 до 13.30, искључења су
планирана за парну страну Улице Стевана Шупљикца у делу од Хаџи Проданове до Улице Милке Марковић. Такође, у понедељак, од 10 до 11 сати,
струје неће имати становници дела
Партизанске улице у Старчеву, од Ослобођења до краја, ка пољу.
У четвртак, 10. октобра, од 8.30 до
14 сати, без струје ће бити Долово, и
то део села од Улице Петра Драпшина и ЈНА ка центру, као и део села
преко долине.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће, у
случају ранијег завршетка радова, напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

М. МИЛОШЕВИЋ

Расправа о томе који је најздравији
начин исхране у данашње време све је
жешћа. Једни промовишу вегетаријанство, други тврде да се без меса не
може; једни препоручују житарице,
други нас плаше глутеном... Будући
да је октобар месец правилне исхране, питали смо Панчевце да ли успевају да одоле нездравим намирницама.
ВИРЂИЛ ВРАЖИЛОВ,
радник у пекари:
– Трудимо се да се хранимо здраво.
Узгајамо своје производе у башти, имамо све домаће. Прскамо што мање.
Кромпир мора да се штити од болести
и буба, а остало поврће не прскамо.
Кад је реч о воћу и поврћу из увоза, рекао бих да може да се нађе квалитетан
производ, али понекад нешто и не ваља.
МАЛИНА МИЛОШЕВИЋ,
пензионерка:
– Мислим да се храним здраво. Нисам много јешна. Једем претежно поврће, сама себи спремам. Рекла бих
да је то здраво, чим имам 79 година
(смех). Воће мора да се одржава пр-

Д. ТОМОВИЋ

В. ТРАМПА

скањем. Радила сам на плантажама и
могу то да потврдим. Ништа од тог
воћа не би успело без заштите. Важно
је само не претерати с пестицидима.
ДРАГАН ТОМОВИЋ, пензионер:
– Ниједан дан ми не прође без воћа. Имам среће што поседујем своју
башту и пластеник, па лако обезбеђујем здраве намирнице. Ипак, најновије информације које се тичу исхране поприлично су збуњујуће. Кажу да
не смемо да једемо ни млеко ни сир...
За грашак, који сам баш волео, сад
кажу да није добар због шећера. Тешко је у мору супротстављених ставова спознати који је исправан.
ВЕСНА ТРАМПА, дадиља:
– Храним се здраво већ двадесетак
година, вегетаријанац сам. Млеко не
пијем, јер га не волим. Периодично
узмем јогурт и јаја. Једем само салате и свеже воће. Приметила сам промене у свом здравственом стању: већина некадашњих тегоба је нестала,
регулисала ми се телесна тежина, као
и проблем с варењем. Имала сам и

Ц. РАЈКОВИЋ

С. РАДОСАВЉЕВ

периоде веганства, само то не могу
увек да одржавам.
ЦАНКА РАЈКОВИЋ,
медицинска сестра:
– Да би исхрана била здрава, важно је избацити тестенину и нездраве масти, а јести више свежег воћа и
поврћа. Уместо рафинисаних уља, треба користити кокосово и маслиново.
Немам могућности да гајим органску
исхрану, па морам све да купујем иако сам свесна чињенице да је мало
шта од намирница у продавницама
заиста здраво.
САВА РАДОСАВЉЕВ, пензионер:
– Не знам шта значи здрава исхрана. Хранимо се онако како можемо.
Загађени су земљиште, ваздух, земља,
људи су загађени... Све је загађено, па
из тога не може да никне здрав производ. Не верујем да постоји здраво воће,
али купујем га на пијаци. Некада су
поља мирисала. У последње време све
смрди од испарења пестицида. То је
катастрофа. Због тога не постоји здрава
исхрана.
Анкетирала: Ј. Катана
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ МОДЕЛИНГОМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЛЕПОТОМ КРОЗ ЖИВОТ
Посао и задовољство

Фото: Дејан Б

Душан Петров (32) бави се моделингом пуних десет година. Економиста
је по струци, завршио је Високу пословну школу, а затим и пословне студије на универзитету „Мегатренд”.
Постао је манекен на наговор бивше девојке, у време кад је активно
играо кошарку у КК-у „Тамиш”.

Душан Петров
– Мој први сусрет с моделингом
догодио се 2009. године. После једног испита отишао сам на кастинг који је одржавала агенција „Select”. Прошло је доста нас и сви смо завршили
курс манекенства – прича Душан.
Убрзо након тога уследила је модна манифестација „Fashion Selection”
и он је наступао на свим ревијама.
Велики подстрек за даљи рад представљала је награда за манекена године коју је тада добио.
– У почетку су се људи шалили на
рачун мог манекенства, али то ме није дотицало. Бавио сам се тиме због
себе. Целог живота сам волео лепу
гардеробу и добру обућу, тренирао
сам редовно, па сам схватио да ми
ова професија баш лежи – објашњава
Душан.
Он каже да би и да се не бави овим
послом, подједнако водио рачуна о
свом изгледу, јер је то стил живота
који му одговара.
– Једно време сам имао сталан посао, а ово ми је био хоби, али сам пре
извесног времена одлучио да ми моделинг постане основна професија.
Кад сам напустио „сигуран” посао, почеле су да ми се отварају нове могућности. Изменио сам мало изглед, пустио косу и смршао, и добио ангажман
у Индији. Тамо сам одлазио пет пута и
остајао по неколико месеци. Сликао
сам се за интернет сајтове који продају гардеробу. Умело је да буде доста
напорно, јер се нон-стоп пресвлачиш
и сликаш, али су услови за рад били
сјајни – прича Душан. Радио је у Бангалору, Њу Делхију и Мумбају.
– Видели су у мени неког идеалног
типа за њихово тржиште. У кампањама сам се сликао с боливудским глумцима и глумицама, а позирао сам и
за њихов магазин GQ – прича он.
У Србији је снимио велики број реклама и спотова, а појавио се и у серији „Синђелићи”.
– Најлепше у овом послу је што
много путујеш, радиш, али и уживаш.
Једном приликом сам био на неком
острву у ризорту близу Шри Ланке,
на Гоји. Шта више да пожелиш? Испуњен си и радиш оно што волиш –
закључује Душан.

Заносна плавуша
Јелена Шећковић (44) годинама ради у једној панчевачкој банци и мало
људи зна да се од 1992. до 2001. озбиљно бавила манекенством. Почела је
са четрнаест година, када се уписала
на курс за манекене у Панчеву. Након

на крају за „Deпрве ревије, која
mons Model Meје била одржаnagement”, који
на у Београје био и последду, почела је
ња агенција у косама да трајој сам радио –
жи агенције
каже Немања.
и учланила се
Почео је са сеу Удру же ње
дамнаест, а већ
манекена. Преу двадесет петој
ко тог удружења учеје престао да раствовала је на „Базаровом” избору за лиди као модел, јер
це године 1992. гоје одлучио да се
дине.
по све ти свом
– Тада ме је запапри ват ном би зио власник агенцизнису и завршетје „Names”, који је раку студија псидио с многим нашим
хологије.
моделима. Та аген– У овом поција је пословала у
слу има до ста
Италији, па сам се и
жртвовања, али и
тамо опробала, али
ле пих ства ри,
морам да признам да
као што су путото није било нимало
вања, упознавалако. Добијеш спиње људи и нових
сак адреса где треба
култура. То је неда се појавиш, одлаЈелена Шећковић процењиво искузиш у агенције које
ство. Ретко коме
снимају рекламе, или организују ре- се пружи прилика да искуси тако невије... То те мало учини храбрим, али што – каже Немања.
се често и разочараш, јер не добијеш
Он је радио у Индији, Тајланду,
сваки посао. С друге стране, било је Бангкоку, Турској, Кини...
доста тешко завршавати школу, али
– Оно што је лоше, јесте то што је
сам успевала – прича нам Јелена.
стално присутна неизвесност. НикаКад је почела да сарађује с бео- да не знаш када ћеш добити позив, а
градском агенцијом „Клик”, радила мораш бити спреман на све. Мораш
је доста ревија и стекла много прија- стално да вежбаш и да водиш рачуна
теља. Каже да су често путовали и о исхрани. Одвојен си од породице, а
снимали и на мору, па је то био дво- дешава се и да емотивне везе страдаструки ужитак. Овај посао јој је омо- ју – објашњава Немања.
гућио да посети и Шпанију, ФранцуОн је радио док није схватио да
ску, Турску...
мора да се осамостали и да се позабаГлумила је у спотовима за Бајагу и ви својим животом.
Лимена, а једно од најлепших иску– То је сјајно искуство и може да се
става јој је било снимање спота са Ху- заради леп новац, али је то за мене
лиом Иглесијасом у Мексику. Славни ипак био само посао за прелазни пепевач запазио ју је у Центру „Сава”...
риод. У неким каснијим годинама не
– Када си на писти, осетиш се јако можеш имати перспективу у маневажном. Чим изађеш, трема нестаје и кенству – прича он.
сви гледају у тебе. Заиста је гламуроБез обзира на то што се већ две гозно – каже Јелена.
дине не бави овим послом, и даље
Јелена је увек водила рачуна о се- води рачуна о изгледу и редовно веби. Редовно је ишла код козметичара жба, јер му је то постао стил живота.
и на маникир, вежбала и неговала по– Занимљива ствар је да сам ја до
себан стил у одевању.
првог разреда средње школе имао до– Касније сам почела да носим гар- ста проблематичну килажу, али надеробу домаћих креатора. Нешто смо правио сам трансформацију и докадобијали након ревија на поклон, а зао себи да имам карактер – каже
нешто смо куповали, јер нам се допа- Немања.
дало како нам стоји. Када сам радила
у Турској, долазила сам кући с пуним Шарм као заштитни знак
коферима одеће – каже Јелена.
Ема Лебанов (18) матуранткиња је
Сматра да највећу добит у овом по- Гимназије „Урош Предић”. Моделинслу представљају путовања и познан- гом се бави од своје шеснаесте годиства с људима широм света.
не. Такмичила се на изборима за мис
– Када данас помислим на то вре- Војводине и Србије 2018.
ме, осећам се веома лепо – каже са
– У тренутку пријављивања на изосмехом на лицу Јелена.
бор за мис Војводине нисам очекивала ништа више од добре забаве, да
Прелазни период
осетим како је то шетати пистом и
Немања Врањковић (27) почео је да добрих фотографија на крају такмисе бави моделингом 2011. године. чења, али је прича вртоглавом брзиИницијатор је била његова пријате- ном постала и више него озбиљна. На
љица, такође Панчевка, Александра том такмичењу понела сам титулу прКоларски, власница модне агенције с ве пратиље и директно се пласирала
у финале избора за мис Србије – припословима у Милану и Паризу.
– Моје прво искуство је било рад с ча нам Ема.
Она каже да су припреме у Порто
Филипом Шоботом. Касније сам почео да радим за агенцију „Фокс”, па Карасу биле напорне, али да се исплатило.
– Иако сам релативно скоро ушла у
свет моделинга, успела сам брзо да се
уклопим и станем раме уз раме с девојкама које се тиме баве годинама –
каже Ема.
На избору за мис Србије понела је
титулу мис шарма и тиме је званично
отпочело једно ново поглавље у њеном животу.
– Тренутно ми је приоритет школа,
јер сам у завршном разреду, а онда
ме чека упис на студије. Али не одустајем од моделинга – каже она.
Ема сарађује с нашим најпознатијим креаторима.
– Тренутно не радим ревије, него
доста тренирам и трудим се да доведем фигуру до савршенства. Идем на
сликања, снимам рекламе за разне
брендове и заиста уживам у томе –
каже Ема.
Објашњава да је сан сваке девојчице да закорачи модном пистом и успе
у том послу.
– Одмалена сам волела да се сликам, шминкам и сређујем, а с годинама је та жеља постајала све већа.
Планирам да се озбиљније посветим
Немања Врањковић моделингу, а размишљам и о прела-

ску у иностранство, где бих радила
са светским модним кућама – каже
ова млада Панчевка.

Фотогенична васпитачица
Александра Радоичић (23) бави се
манекенством две године.
– Почело је сасвим случајно, када
сам радила за салон венчаница из Београда. Били смо на сајму у Крагујевцу и ту ме је приметила Весна Југовић, организаторка такмичења за мис
Србије – каже Александра.
Те 2017. године први пут је учество-

Са двадесет годи на, пи сца
ро ма на
је
опљачкао, силовао и покушао да убије
младић кога је
на Бадње вече
позвао у свој
стан. На кон
тога он одлази код сестре
у Пи кар ди ју,
где из прикрајка слуша њену верзију немилог догађаја, коју излаже
свом супругу. То је једна од многих сцена у којима ће Едуар слушати како други – медицинско особље, полиција… – пројектују своје
страхове и предрасуде на његово
искуство насиља. Његови покушаји да поврати контролу над сопственом прошлошћу довешће до
оштроумних увида у то како се насиље репродукује унутар заједнице.
Два читаоца који до 9. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико често читате поезију?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”.
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 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Александра Радоичић
вала на „Serbia Fashion Week-у” у Новом Саду. Радила је ревије за дизајнере Сузану Перић, Младена Миливојевића Барона, Ену Попов и Мирка Пучијашевића из Србије, затим за Наташу Пејовић из Црне Горе, Addy van
den Krommenacker из Холандије, „Atelier Кhan Moscow” из Русије, али и за
модне креаторе из Румуније, Чешке...
– Прошле године сам учествовала
у избору за мис Кикинде и освојила
место друге пратиље. Након тога сам
у Зрењанину изабрана за мис фотогеничности, а онда сам учествовала
на кастингу за мис Србије и у конкуренцији од двеста девојака изабрана
сам у топ два де сет – при ча нам
Александра.

„Планета
мушкараца”
др Џона Греја и
Арџуна Ардага
Планета мушкараца
описује дванаест особина нове мушкости. Свако поглавље
је опис неке
од њих; приказује изазове с којима се
мушкарци
данас суочавају и помаже им да достигну свој
пун потенцијал. Аутори нису заборавили нежнији пол, па има одељака у којима дају савете дамама
како да препознају доброг и поузданог мушкарца, као и како да
сопственог партнера подрже на најбољи начин, јер ће то свима много
значити.
Два читаоца који до 9. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли је ово планета мушкараца?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.

Фото: М. Нађ

Лепота је у оку посматрача, али за
неке људе је на први поглед јасно
зашто је живот баш тако распоредио
карте па је њима запало да шетају
пи ста ма и сли ка ју се за мод не
каталоге...

„Историја насиља”
Едуара Луја

Ема Лебанов
Она је на завршној години струковних студија за васпитача у Вршцу и
ради преко омладинске задруге у компанији НИС Панчево.
– Највећи изазов до сада ми је био
да отворим модну ревију, а затим да
се на брзину пресвучем и прошетам
као шеста манекенка на истој ревији
– каже Александра.
Сматра да су у овом послу најлепша путовања и дружења, а наравно и
то што су модели стално окружени
тимом професионалаца који су ту да
их улепшају.
Мирјана Марић

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 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
колико је тешко сачувати тајну.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Зависи ко је чува. Ако бисте мојој баби ујутро поверили тајну, до
поднева би цео комшилук брујао о
томе. А до вечери би сви у селу
знали...” 062/2137...
„Зависи од тајне. Што интригантнија, то ју је теже не одати.
064/2102...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање како би се звала
ваша аутобиографија:
„По не сен
па
ис пу штен.”
064/1374...
„Је ди,
од мо ри,
по но ви.”
064/3626...
Д. К.
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ПОЧИЊЕ ФЕСТИВАЛ „НОВА”

Представе

ИЗЛОЖБЕ САВРЕМЕНИХ АУТОРА СТРИПА

Субота, 5. октобар, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Гуска на Месецу”.
Понедељак, 7. октобар, 17.30, сцена Културног центра: представа „Циркус фантастико” у извођењу Клуба за одрасла и стара лица Геронтолошког центра Панчево.

Гостују умeтници из
Француске, Јапана
и земаља бивше
Југославије

Изложбе
Понедељак, 7. октобар, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба фотографија Геронтолошког центра поводом Дана старих.
Четвртак, 10. октобар, 19 сати, Галерија савремене уметности: разговор о књизи „Саша Панчић, радови 2002–2017”.

Музика
Четвртак, 10. октобар, 19 сати, сцена Културног центра: концерт магичних струна – „Краљевски гудачи Св. Ђорђа” и Урош
Дојчиновић.

САЛОН СТРИПА 2019.

Успех младог
суграђанина

Алекса Шабат (7), полазник
школе „Чаробни свет цртања”, коју води панчевачки карикатуриста и илустратор Никола Драгаш, награђен је специјалном наградом за најмлађег аутора на седамнаестом

МОЈ

Међународном салону стрипа у Београду, који је трајао
од 26. до 29. септембра.
Алекса је нацртао стрип
„Херој у акцији”, а на свечаној додели награда у СКЦ-у
уручена му је диплома.

избор

МОЈ

Романтични бунтовник
Милица Зечевић,
социјална радница

ФИЛМ: Мој омиљени филм
је „Седам душа” („Seven Pounds”) с Вилом Смитом у главној улози. То је америчка драма режисера Габријела Мучина. Бен Томас је порески
обвезник који се у једном моменту фокусира на седморо
људи. Они, поред проблема с
порезом, имају и своје муке.
Бен ће на неки начин помоћи свима њима. Филм је пун
изненађења и промена и другачији је од свих других које
сте икада гледали. Ако сте
љубитељ драма с веома добрим животним порукама, онда је ово филм за вас.
КЊИГА: „Човек по имену Уве”
Фредерика Бакмана је књига
због које не можете да се суздржите а да не праснете у
смех без обзира на то што ће
вас људи у околини чудно гледати. Онда вас у следећем моменту толико дирне да пола
ноћи не можете да заспите. У
средишту радње је Уве, симпатични намћор, романтични бунтовник и занесењак. Он
има педесет девет година и

Страну припремила

Мирјана
Марић

Пети фестивал „Нова”, који је
посвећен савременом ауторском стрип-стваралаштву, биће отворен 8. октобра у 20 сати, у Галерији Милорада Бате
Михаиловића.
Том приликом биће представљене три изложбене целине:
„Ex-Yu – Next You”, у којој ће
бити приказана дела аутора из
бивше Југославије, „Француски стрип” садржаће дела француских уметника Тијерија Гитара и Мирјане Мишлов, док
ће у трећој целини програма
бити изложена дела јапанског
аутора Харукичија. На отварању ће наступити и алтернативни хор „Хоркестар” из Србије.
Наредног дана, 9. октобра, у
14 сати, у истом простору биће
одржана радионица стрипа с
Харукичијем, а 10. октобра у
14 сати радионицу ће држати
Тијери Гитар и Мирјана Мишлов. У оквиру пратећег програма, 9. октобра у 20 сати биће организовано вођење кроз
изложбу панчевачког стрипуметника Бориса Станића „Даћа и други радови”, која је отворена прошлог месеца у изложбеном простору агенције „КомуникАрт”. Изложба ће бити
отворена до 18. октобра, а улаз
на све програме је слободан.
На изложби „Ex-Yu – Next
You” своје радове ће представити шеснаест аутора различитих генерација повезаних са
овим просторима на различите начине, који су дали своја
виђења феномена „екс-Ју” и
своје прошлости, садашњости
и будућности. Одабрани аутори негују ауторски израз у стрипу и присутни су на андерграунд сцени, у издаваштву и новинама, изложбама, а неки обједињују свој рад у више медија. Матија Писачић је матурирао на тему стрипа, док је Богдан Милошев своје прве стрипове нацртао тек након одласка у пензију. Ирена Јукић Прањић предаје стрип на Академији ликовних уметности у Загребу, а Зограф редовно објављује своје радове у листу „Време”. Јакоб Клеменчић је један
од оснивача љубљанског часо-

писа „Стрипбургер”, а Симон
Вучковић иницијатор и председник Удружења стрип-аутора Црне Горе. Цртице из живота, често са аутобиографским
референцама, карактеристичне су за Бориса Станића, Леу
Краљ Јагер и Марка Малка.
Атанас Ботев, Дарко Дацовић
и Франсис Лутес активно стварају у више медија. Андерграунд сценом већ дуго влада Wostok, а недавно му се придружио и Илија Јаковљевић. Ау-

као што су „Liberation”, „New
Yorker, Rock & Folk”, „MarieClaire”, „Нова”, „Politis”, а аутор је и бројних књишких илустрација, те дизајна це-де издања. Тренутно завршава своју аутобиографију у стрипу.
Мир ја на Ми шлов, ро ђе на
1966. године у Паризу, сценаристкиња је и списатељица југословенског порекла. Почев од
1990. године, заједно са супругом Тијеријем Гитаром, уређивала је „La Pieuvre”, фанзин за

радови Макса Андерсона, Александра Зографа и Џефрија Брауна, а технику крос-хечинг научио је из радова Џоа Секоа.
Уредник је у самосталној издавачкој кући „Toge no Jizo”,
која објављује његов серијал
„DJ Cat Gosshie”, као и јапанске едиције страних стрипова,
међу којима су и „Поздрави из
Србије” Александра Зографа.
Међу објављеним публикацијама ове куће је и це-де хора
из Србије „Хоркестар”.

торску стрип-сцену у Загребу
недавно су обогатили и Иван
Станишић и Зденко Микша.
Тијери Гитар је стрип-аутор
и илустратор. Своје радове је
почео да објављује у француским фанзинима осамдесетих
година, а почетком деведесетих (заједно с Мирјаном Мишлов) креира властити часопис
„La Pieuvre” и почиње редовно
да излаже у култној галеријикњижари „Un Regard Moderne”
у Паризу. Цртачки стил овог аутора карактеришу линија налик на дрворез и живе боје које
користи да нагласи свој неконвенционални, црни хумор, зачињен поезијом и друштвеном
критиком. Његов илустраторски рад је редовно објављиван
у угледним, премда међусобно
разнородним публикацијама,

промоцију стрипа, графичког
и књижевног изражавања. Ауторка је памфлета против рата
у бившој Југославији „La bourse ou la vie” („Insomniaque editions”, 2004). Превела је збирку стрипова Александра Зографа, коју је под насловом „Vestiges du Monde” објавила издавачка кућа „L’Association”
2008. године. Учествовала је на
бројним другим властитим и
коауторским пројектима с Тијеријем Гитаром, а тренутно раде на новом анимираном филму, као и на Гитаровом аутобиографском графичком роману.
Јапански стрип-аутор Харукичи рођен је 1973. године на
острву Хокаидо у Јапану. Почео је да се бави стрипом релативно касно, у 37. години.
Нарочито су га инспирисали

Фестивал „Нова” је вишедневна уметничка манифестација,
основана 2015. године, с циљем
да публици представи савремене уметничке праксе, с нагласком на експерименталним приступима и слободи у комбиновању жанрова и стваралачких
техника. Након неколико издања с музичким програмом у фокусу, „Нова” се у последње две
године све интензивније бави
модерним ауторским стрипстваралаштвом, које чини окосницу овогодишњег програма.
Фестивал организује удружење
„КомуникАрт” у партнерству с
Културним центром Панчева,
док су покровитељи овогодишњег издања Француски институт у Србији и Покрајински секретаријат за културу
Војводине.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА

ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ

Истанбулске приче

За вишечлане породице
Школа гусала „Сандић” и Хуманитарна организација „Сачувајмо породицу” из Панчева организују хуманитарни концерт
у Културном центру Панчева у
петак, 11. октобра, од 19 сати.
У програму ће учествовати
најбољи гуслари Школе гусала
„Сандић”, гуслар Александар

првокласно је џангризало. Људи око њега тумаче га као
огорченог и као праву напаст
за комшије. Он, супротно томе, сматра да није огорчен,
већ да само не шета около с
лудачким кезом на лицу. Иза
његове мрзовоље крије се прича пуна туге.
МУЗИКА: Један од музичких
извођача којег бих издвојила
је Слободан Тркуља, који наступа с групом „Балканополис”. Њихови концерти су мешавина модерног поп-рока и
симфонијског епског звука прожетог српском традицијом. Занимљиво ми је то што Тркуља
није похађао музичку школу,
већ је сам научио да свира,
прво кларинет. Ја сам га слушала у Београду и свима бих
препоручила да посете неки
његов концерт, јер је то нешто
скроз другачије и посебно.

Таушан, КУД „Станко Пауновић”, Панчевачко српско црквено певачко друштво, историчар Радован Дамјановић, етно-појац Марија Сандић, песници, здравичари и фрулаши.
Приход од купљених улазница намењен је угроженим породицама с више деце из Панчева.

У ДОМУ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

Ради „Пандемонијум”

У галерији Дома омладине Панчево у уторак, 24. септембра,
отворена је изложба фотографија Мирославе Андрић под
називом „Истанбулске приче”.
Ауторка је провела пет година у Истанбулу радећи за
знамените архитектонске бирое, а успут забележила град и
живот у њему. Кроз интимне
портрете града и људи пронашла је свакодневне ритмове и
ритуале у контексту сакралног

и профаног, раскошног и обичног, древног и савременог. Фото гра фи је пра те за ни мљи ве
приче којима се додатно појашњавају ситуације и архитектура која се налази на њима.
Мирослава Андрић је рођена 1970. године у Београду и
по професији је архитекта. По
завршетку студија завршила је
постдипломске студије Masterstudiengang Denkmalpflege у
Немачкој.

Након вишегодишње паузе у
понедељак, 7. октобра, поново
почиње да ради „Пандемонијум”, студио за музичке пробе
Дома омладине Панчево.
Студио поседује сет бубњева, бас и гитарска појачала, као
и разглас, миксету и три вокална микрофона. Радно време

биће од понедељка до суботе,
од 14 до 22 сата, а пробе се заказују телефонским или „Вајбер” позивом на број 064/8075-722.
Више информација заинтересовани могу пронаћи на сајту Дома омладине, у секцији
„Пандемонијум”.
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НАШ ГОСТ: ДУШАН ИВАНИШЕВИЋ, КРЕАТИВНИ ПОКРЕТАЧ

ЗАПИСИ О СТАРОМ ПАНЧЕВУ

БУБЊАР ЈЕ НЕЧУЈНА СНАГА

На улицама града
дању краве, а ноћу
краљице тротоара

Душана Иванишевића (50), који је рођени Панчевац, у свет
музике увео је деда – бубњар.
Музичку школу је завршио у
Београду, а студије у Аустрији. Свирао је с многим музичарима и скоро све врсте музике, али га је џез учинио познатим. Годинама је био уметнички директор Панчевачког
џез фестивала. Предавач је у
музичкој школи, на одсеку за
џез, и веома је поносан на то
што скоро сваке године неки
од његових ђака настави школовање на престижним светским академијама...
ПАНЧЕВАЦ: Како сте упловили у свет музике?
ДУ ШАН ИВА НИ ШЕ ВИЋ:
Мој деда је био бубњар у бенду
Војске Југославије. Једном недељно свирали су у панчевачком парку. Било ми је занимљиво да будем уз њега и сва
та „бука” која је настајала. Преовлађивали су дувачки инструменти, али је мени било најприродније да приђем ономе
ко ми је драг и коме верујем, а
то је био деда. Тако се родила
љубав према бубњевима, али
невезано за то осећај за ритам
се појавио док сам још био клинац и то је ишло неким својим
током. То је можда спорије него што се данас то дешава, пошто је информација дуже путовала, али имало је здраву
основу. Постојали су таленат,
жеља за радом и школа где је
то могло да се деси.
l У нашој музичкој школи
ни је по сто јао од сек за уда раљке?
– Постојао је само у београдском „Станковићу”. Пре тога
сам похађао курс бубњева при
Народном универзитету „Браћа Стаменковић”, који је држао Мирослав Карловић. Он
је завршио академију у Грацу
и био је за нас све – и „Јутјуб”
и ДВД, све живо. Од њега смо
куповали знање. Тако се раније школовало – ментор ти је
све. И тата и мама, и почетак и
крај.
l Каква се музика слушала у
вашој кући?
– Тада је и на радију емитована музика која је имала признату вредност. Није било као
сада, када мораш од десет станица да бираш једну коју можеш да истрпиш. Имао сам срећу да је моја ујна била стјуардеса, па је из иностранства доносила гомиле плоча. Код ње и
ујака сам се наслушао соула,
фанка и тих ствари. У нашој
кући се слушало скоро све. Џез
не толико, то сам тек касније
открио, али у том периоду није
ни било потребно. Човек мора
да сазри да би одређену врсту
музике могао да свари.
l Након средње школе отишли сте у Грац на студије?
– Скоро три године сам се
жртвовао свирајући народњаке да бих имао новац за почетак у Аустрији. Било је јако
тешко. Прво морате да савладате немачки језик, друго је
то што сте тамо сами. А имате новца довољно тек да опстанете. Била је то права авантура, али ме је држао толики
ентузијазам да нисам ни размишљао да ли ми је тешко
или не. Било је то другачије
време, за нас препреке нису
постојале.
l Тамо сте завршили и магистарске студије?
– Постојала је опција да се
након прве три године добије
међудиплома, а следеће три године биле су за оне који су желели да иду даље и добију статус магистра. Међутим, то овде није нострификовано као
магистратура, него као основне мастер-студије. У Србији не
постоји пандан том факултету, чак су на београдском Универзитету уметности то нипо-

даштавали. Било је муке да нострификујем диплому иако је
то једина државна академија у
Европи.
l Колико вам је значило што
сте се школовали тамо?
– Ниси имао где другде да
напредујеш. Постојао је Беркли у САД, али за то је требало
доста новца, а ми то нисмо
имали. Грац је био потпуно у
реду. Тамо се формирао круг
људи који су и дан-данас топ
свирачи у региону. Они држе
џез сцену. Ја сам, рецимо, за
време студија становао с хрватским џез пијанистом Матијом Дедићем... Оно што нас је
покретало, јесте то што је Грац
био једино место где си могао

Постоји нешто у Вршцу, али
то је на неком аматерском нивоу. Супер су нам ђаци. Увек
имаш барем једног на години
који упише Беркли, или академију у Бечу, Келну или Ротер да му, и ко ји ће си гур но
остати у музици. То је просек
и на светским академијама, да
двадесет одсто ђака остане да
се бави музиком.
l А када вас је заинтересовао џез?
– То је било и пре академије, још у средњој школи. Свирао сам са свима – и с рокерима и с народњацима. Онда дођеш до неког нивоа и видиш
да је то само занатско одрађивање посла. Ти свираш, али ти

кренуо, није је срушио. Ја сам
потекао одавде где и сада живим и никада ме није напуштао онај исконски осећај припадања који имам у себи. Мој
посао је сада такав да ми је
место где живим небитно. После 2000. омогућено је да се
сло бод но пу ту је. До ла зе ми
многи клијенти из иностранства, јер имам свој музички
студио. Њима је овде јефтиније, а квалитет је исти као у студијима у Барселони и Копенхагену. А мени је Панчево јефтиније за живот...
l По чему је ваш студио специфичан?
– У мој студио може да стане цео оркестар, све може да

Душан Иванишевић
да покупиш информације. Дру- је мозак негде другде. Џез одго, имали смо тај ентузијазам носно импровизована музика
да свирамо и учимо. Нисмо је оно што ти пружа простор за
имали проблем као садашње истраживање, у којем можеш
генерације, које оду на „Јутјуб”, да се разликујеш од других.
па не могу да се одлуче шта Неки људи се пронађу у томе,
желе јер их један клип наводи а има гомила оних који су бина следећи. На крају и не знају ли с нама у школи, али једноодакле су пошли и где су до- ставно нису имали отворене
шли. Поступност коју смо ми уши за то. Нису могли да приимали омогућила нам је да са- хвате ту музику. Неки од њих
владамо оно што смо хтели. остану у музици, то су они коФокусиран си на једну ствар, а ји су искрени према себи, а нене на милион, од којих на кра- ки, што је најопасније за сцену, и то се види и у Панчеву,
ју не буде ниједна.
постану музички критичари.
l Шта се у вашем раду променило од када се појавио „Јуl Какав је положај џеза у Сртјуб”?
бији данас?
– Једина ствар због које је
– Увек може боље. У Европи
„Јутјуб” добар, јесте то што ти сам видео како држава помапоказује да си индивидуа сама же џез сцену, колико је мало
средстава поза се бе. Ми
требно за поимамо занатске
др шку. Ни су
свираче, то су
чак у питању
људи који су сапаре. У Србивла да ли не ки
музички језик Ја сам потекао одавде ји би било довољ но да се
и изражавају се и никада ме није
при доношењу
њиме, цитира- напуштао онај
од лу ка кон ју, ко пи ра ју
султују стручдру ге. Да би исконски осећај
њаци, па да се
отишао степе- припадања који
ствари подигницу више, мо- имам у себи.
ну на светски
раш да се оствани во. Ме ђу риш као уметник. То значи да почнеш да ре- тим, једноставно не постоји
продукујеш себе, како ти чујеш спремност институција за то,
и видиш свет, односно музику. јер би тиме признале пораз.
„Јутјуб” је добар јер видиш да Џез се у Србији свео на некосу најуспешнији они који ре- лико клубова у Београду и кулпродукују сами себе, не копи- турне центре по унутрашњости. Добра је ствар што посторају никога.
ји пуно догађаја – приватних и
l Када сте почели да се бакомпанијских прослава – на
вите едукативним радом?
– Прво сам предавао на јед- којима се свира џез. И СОКОЈ
ној приватној академији, али подржава скоро све џез проми се то није допало. Онда је јекте. У новије време постоји и
уследио позив из Музичке шко- могућност да се свира по кулле „Станковић” у Београду, јер турним центрима у иностранје професор Мирослав Карло- ству, али то је и даље засновавић прешао на Академију. Ни- но на приватним контактима.
сам имао неку посебну жељу
l Шта вас је задржало да
да се бавим наставом, али са- останете овде?
да сам већ двадесет година та– Уметници инспирацију, домо. Допада ми се тај посао. То брим делом, вуку оданде одаје једина средња музичка шко- кле долазе. Бил Гејтс је рекао
ла у региону која има џез одсек. да је сачувао шупу из које је

се сними одједном. Долазе људи који желе да имају квалитетан снимак, као што се некада радило. За годину дана код
мене је снимљено преко двадесет дискова, разних спотова,
музике за филм.
l На шта сте највише поносни до сада?
– На породицу, на првом месту. На другом је студио. Направио сам га првенствено за
себе, да имам место где могу
да се остварим и да ми буде
лепо сваки дан. С друге стране, пружио сам људима могућност да, ако не могу да приуште себи студио у Европи, могу овде да сниме своју музику
за пристојан новац.
l Колико рад с децом значи
уметницима?
– После двадесет година рада у настави могу да кажем да
није лако. Има оних којима
треба да сипаш знање на силу
и то одузима доста енергије,
али постоји и тренутак када
наставник почне да учи од талентованих ђака. Сада имам
једног ђака који је уписао џез
академију у Бечу. Свира с Леном Ковачевић и многим другим уметницима. Он је од ничега дошао до топ европског
свирача. Лепо је када видите
докле можете да одведете једног ђака.
l А шта је то што бубњеви
посебно имају?
– Енергију! Када погледате
профил људи који свирају на
бубњевима, видите да су сви
мало импулсивнији. Онима који нису такви, свирање не иде
баш од руке. Просто, мораш да
имаш неки живац за то... Бубњевима држиш темпо, ритам
и цео бенд. Када, на пример,
свира „Биг бенд” с тридесеторо људи, углавном све зависи
од бубњева. С друге стране, бубњар мора да сведе свој его на
минимум да би други музичари могли да дођу до изражаја.
Бубњар је нечујна снага.
Мирјана Марић

Невероватно је колико је живот у нашем граду пре непуна два века био другачији од
данашњег. Тек када се кроз
неки текст, фотографију или
филм присетимо прошлих
времена, останемо запањени над чињеницом да су
улицама модерног Панчева пре само сто педесет година кравари водили говеда на
испашу, да су шинте ри уби ја ли псе
мот ка ма, да су се
тражили добровољци који ће ловити
велике штеточине –
вране и да су грађани ноћу једва проналазили пут јер није
било уличног осветљења...
Много занимљивости из
живота нашег града у година- трендове и тежили урбаном
ма уочи, али и након изласка стилу живота.
Но упркос модерном радпрвог броја „Панчевца” може
се пронаћи у књизи „Илустро- ном времену гостионица, вевани водич кроз Српску Спа- ровали или не, улице у Панрту – фусноте из историје Пан- чеву остале би понекад мраччева са урбанистичким силу- не чак и пола века касније.
„Снажном продору модеретама Александра Станојловића”, чији су аутори Илдико низације на путу су се повреЕрдеи, Едвард Јукић и Дра- мено пречили не само појеган Брујић. У тој публикаци- динци него и институције. Таји из 2002. године може се ко су, рецимо, локалне влауправо пронаћи потврда да је сти 1925. године, када је град
у периоду између два рата добио електрично осветљење,
центром Панчева пролазила уме сто улич ним лам па ма,
стока која је ишла на испашу. предност давале месечини. У
Аутори ове књижице тврде да ноћима пуног месеца, највеПанчевцима то није сметало, роватније штедње ради, гашеали да су они грађани који но је јавно осветљење, а Паннису морали да устају у цик чевци су, као и њихови преци
зоре негодовали због тога што деценијама уназад, тумарали
је сваког јутра пред свитање мрачним улицама”, пише у
кравар у центру града истрај- „Илустрованом водичу кроз
но и дуго дувао у рог дозива- Српску Спарту”.
А по мраку је у Панјући говеда. Можете ли уопчеву почео да пупи
ште да замислите ту
најстарији занат
надреалну сцену?
Панчевци
на свету. ПисаИна че, баш
који нису морали
ни трагови о
негде у то вреовој делатме укинуто је
да устају у цик зоре
ности свеоб ја вљи ва негодовали су,
доче да је
ње повечерсредином 19. века, због
сре ди ном
ја звоњавом
тога
што
је
сваког
јутра
19. ве ка
црквених
пред свитање кравар у
Магистрат
звона, што
центру града истрајно и
водио брије Пан чев дуго дувао у рог
гу о простицима, наводтуткама и да
но, одговарадозивајући
је, у сарадњи с
ло, будући да су
говеда.
полицијом, исписасвим лепо мотивао услове у којигли да чују откуцаје
ма оне живе.
сата са зграде Магистрата.
„Тако је нарочиту пажњу поОглашавање повечерја посебно се није тицало панчевач- казао за извесну Елизабет Бон,
ких гостионичара, будући да чије је право име у ствари гласу они у то време своје лока- сило Терезија Гериц. Она се
ле затварали кад би им се са осталим јавним женама
прохтело – неки су радили до 1864. године налазила на Ко22 сата, а неки и до 2 сата по- марчевом острву. Највероватсле поноћи. Ови потоњи су није да тих година у Панчеву
вероватно нај- није било превише проститутвише пра- ки, јер према пријави Констант и л и тина Вериге, власника кафане
’Код турске главе’, у вароши је
свега неколико гостионица држало јавне женске и то: ’Код
зеца’ – две проститутке, ’Код
удице’ – три, ’Код златног крста’ – две, ’Код шарана’ – две
и на Комарчевом острву, где
је ординирала Терезија алијас
Елизабет, биле су у то време
три проститутке”, наводи се у
„Илустрованом водичу кроз
Српску Спарту”.
Аутори овог дела истичу и
да је 1922. године у Панчеву
било око седамдесет девојака под лекарским надзором.
То су углавном биле касирке, келнерице и друга послуга по хотелима и градским свратиштима. Тадашњи хроничари запазили
су да су пре рата јавне девојке углавном биле неписмене, док је двадесетих
година прошлог века међу
овим занатским радницама било више оних које су
умеле да читају и пишу. Ваљда су се и оне с временом модернизовале.
Д. К.
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НАШ ГРАД УГОСТИО ЈЕ ПРЕ ЈЕДНОГ ВЕКА ЛЕГЕНДУ ДИВЉЕГ ЗАПАДА

КАКО СЕ БУФАЛО БИЛ ПРОВЕО У ПАНЧЕВУ
Јунак стрипова и каубојских
филмова Буфало Бил заиста је
постојао. И не само то – посетио је и наше крајеве!
Рођен је 1846. у породици
граничара као Вилијам Фредерик Коди. Већ са четрнаест година радио је као курир на коњу у „Пони експресу”, трагао
за златом, па се борио у Америчком грађанском рату као
извиђач коњице, ратовао против Индијанаца... Надимак Буфало дугује каријери ловца на
америчке бизоне (буфале). Кажу да је за годину и по дана
убио 4.282 ове животиње.
Имао је само 23 године кад
су новине почеле да испредају легенде о њему, а 1883. го-

дине основао је циркус, који
је с ревијом „Дивљи запад Буфала Била” од наредне године па све до 1907. обилазио
Европу. У његовом циркусу наступали су и легендарни поглавица Бик Који Седи, Каламити Џејн, а посебну атракцију представљала је Ени Оукли, један од најбољих стрелаца Дивљег запада. Она је демонстрирала своје умеће тако
што је из „винчестерке” пуцала у карту за играње бачену у
ваздух.
На крају свог наступа скидала је пепео с цигаре коју је
њен муж држао у зубима. Уочи једног наступа у Немачкој
имала је температуру, па јој је
Буфало Бил забранио да то изводи, јер су јој се руке тресле,
али је на наговор мужа пуцала
и све је било у реду... Кад се
френетични аплауз публике
стишао, Буфало Бил је по навици, заборавивши да је Ени
болесна, питао да ли неко из
публике жели да стави цигару

у уста и стане на место њеног
мужа. Јавио се један гледалац
– тек крунисани цар Немачке
Вилхелм Други! Ени Оукли је
и њему метком пресекла томпус у зубима...
Због царинских прописа и
компликоване процедуре превожења животиња преко границе циркус Буфала Била није
из Аустроугарске улазио у Србију, која се тада протезала до
Саве и Дунава. Представе су
1906. даване у Кикинди, Зрењанину, Вршцу и Панчеву, где
су Београђани чинили већину
публике.
Пре ма не ким но вин ским
текстовима из оног доба, спектакл је почињао још на железнич кој ста ни ци, при ли ком
истовара опреме и животиња.
Народ се скупљао да види како се коњи дисциплиновано
постројавају за дефиле кроз
град.
Новинар зрењанинског дневног листа на мађарском језику „Торонтал” од 7. јула 1906.

пише да је „шатор у којем се
одигравала представа буквално био окупиран масом” и да
се „тамо упутило толико људи да је све личило на велику
сеобу”.
Под шатром су, у разним
циркуским тачкама, наступали живописно обучени каубоји, полунаги Индијанци ишарани ратничким бојама, било
је ту и Енглеза, Козака, Кинеза, Јапанаца..., да би се на крају појављивао лично Буфало
Бил и изазивао овације. Један
панчевачки хроничар бележи
да је публику највише задивила права битка Индијанца и
каубоја, у којој се пуцало из
пиштоља и одапињане стреле,
„али ниједна стрела није пала
на публику”!
Циркус је имао генератор и
своју електричну струју, што је
за Панчевце била додатна сензација, јер њихов град у оно
време још није имао електрично осветљење, него су улице
осветљавали улични фењери.

Улазнице су стајале две круне,
што је у то доба било скупо –
за те паре могло је да се купи
14 хлебова или једна мушка
кошуља..., али је публика хрлила под шатру.
Представа је почињала у 19,
а завршавала се око 23 сата.
Како је која група артиста за-

вршавала програм, паковала је
своју опрему и коње товарила
у приколице, па је циркус одмах по завршетку представе
кретао даље, што је за публику
представљало чудо од организације...
Буфало Бил умро је од старости у САД 1917. године.

НЕУСПЕЛИ ЕКСПЕРИМЕНТ АУСТРИЈСКЕ ЦАРЕВИНЕ

Шпанци се нису примили у Банату
По сле про те ри ва ња Ту ра ка
1716–1718. године Аустрија је
припојила Банат. Претходни
ратови оставили су тешке последице: земља је била запуштена, огромна пространства
су прекривале непроходне мочваре, а људе су косиле епидемије маларије, куге, колере и
трбушног тифуса. Већи део становништва се разбежао, а остало је само мало Срба и Румуна.
Али победник над Турцима
и освајач Баната, принц Еуген Савојски, умео је да препозна вредност нове територије. Писао је цару: „Ви имате у царству много људи који
су гладни и жељни земље, поклоните ту земљу њима. Поклоните им и створите им ново царство, не мачем, како се
стварају царства, него ашовима и плуговима!”
Тако је почела колонизација
Баната. Први су били Немци,
који су у Банат стизали Дунавом на малим, дрвеним лађама већ од 1718. године, а за
њима и остали народи великог
цар ства. Из ме ђу оста лих, и
Шпанци.
Династија Хабзбург, која је
владала Аустријским царством,
држала је Шпанију у 16. и 17.
веку, а кад су одатле отерани,
један део Шпанаца, њихових
присталица, преселио се на Сицилију и у Напуљ, где су Хабзбурзи још увек имали власт.
Али кад је ова династија изгубила и те области, Шпанци су
се одатле у мањим групама преселили у Беч и Пешту. Ту их,
међутим, нису волели, јер су
Шпанци придошлице били тврдо гла ви, кав га џи је, ле њи и

пијанци. Зато су их из углађених царских градова крајем
1735. отерали у Банат.

Прва група Шпанаца, у којој
су се налазиле 74 породице,
стигла је Дунавом у Панчево:

Хосе Муњоз из Мадрида, Педро Олива из Барселоне, Антонио Естри из Валенсије, Хије-

рон Формоса из Каталоније, Роса Салазар из Арагона..., а почетком наредне године друга

група населила је Вршац и Темишвар. Педантни аустријски
чиновници записали су да ови
колонисти „немају никакво занимање, да не разумеју ништа
што им се каже, да се ради о
лутајућем народу који је у Бечу живео од просјачења”.
Трећа група је упућена средином 1736. године. Било је
одлучено да се сви населе на
једном месту, у Бечкереку, на
месту данашњег Зрењанина.
Направљен је план да се ту подигне град Нова Барселона и
већ у фебруару 1737. почела је
изградња насеља.
До се ље ни ци су – упр кос
оним гласинама да су лењи –
одмах прионули на посао. Засадили су прве дудове у Банату да би гајили свилену бубу и
подигли свилару, поставивши
темеље за развој свиларске индустрије у наредна два века.
Такође, од камена из остатака
бечкеречке тврђаве, срушене у
ранијем рату с Турцима, уредили су главни градски трг и
на њему подигли магацин за
жито, који је касније прерађен
у великобечкеречко позориште, данас најстарије позоришно здање у Србији...
Али мочварни Банат, којим
је харала грозница, није био
средина на коју су они, свикли
на медитеранску климу, могли
да се навикну. Уз то, отприлике у исто време, избила је епидемија куге и почео нови рат с
Турцима, па је већина избегла
у Будим, напустивши планове
о Новој Барселони.
Неки су, међутим, остали, па
су се шпанска имена у Банату
могла чути дуго током 19. века.
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ПОСЛЕ УКИДАЊА ВАКЦИНАЦИЈЕ ПРОТИВ СВИЊСКЕ КУГЕ

НЕ ЛИПШИ, СВИЊО, ДО НОВИХ МЕРА ВЛАДЕ
Од почетка овог
месеца тржиште ЕУ
ближе нашим
свињарима, али ће
корист бити мала
Од 1. октобра ове године држава је укинула вакцинацију
против класичне куге свиња.
Овим је отклоњена главна препрека за извоз свињског меса у
Европску унију. До сада нам је
у државе Уније био дозвољен
само извоз производа од свињског меса који су термички обрађени до 74 степена Целзијуса. У односу на укупну производњу свињског меса у Србији,
такве прерађевине чине мање
од један одсто.
Свињска куга, наравно, постоји и у напредним земљама,
али се она у њима искорењује
убијањем заражених животиња и стопостотном надокнадом
фармерима за учињену штету.
Код нас се само радила превентива вакцинисањем, што нас
је сврставало у ризичну групу
и стога су нам биле наметнуте
рестрикције.
Али никад два добра...

Једна куга оде, друга дође
Дејан Беуковић, доцент на Департману за сточарство Пољопривредног факултета у Новом
Саду, оценио је да је коначно
уки да ње вак ци на ци је до бра
вест, али да је потире чињеница да се афричка куга свиња
недавно појавила и на нашим
фармама.
– Ми смо сада практично у
пат-позицији. Чак и оне земље
у које смо извозили свиње увеле су забрану. Ситуација се до-

смо извозили високопрерађене производе од свињског меса, као што је конзервирана
шунка. Уз то, нестали су и многи велики домаћи потрошачи
свињског меса, као што су били ЈНА, велики индустријски
системи и слично. С престанком рада тих устаљених ланаца трговине и извоза дошло је
до проблема с пласманом, а
тиме, наравно, и до смањења
укупног броја свиња у Србији.
Бројке су неумољиве: крајем
осамдесетих година прошлог
века имали смо више од пет
милиона свиња, а прошле године у Србији је произведено
око 2,7 милиона свиња.

... и тужна садашњост

датно компликује зато што не
постоји вакцина против афричке куге, тако да не можемо да
спроводимо те мере. Мораћемо с том болешћу да живимо,
односно да спроводимо биосигурносне мере и дижемо их на
виши ниво – оценио је он, додајући да ће више проблема
имати мањи произвођачи, каквих је у Србији већина.
Према мишљењу Дејана Беуковића, Србија има сасвим довољно ресурса за исхрану свиња за извоз, али је сада све под
знаком питања због афричке
куге, „која је практично анулирала све бенефите које бисмо добили престанком вакцинације против класичне куге”.
Нашим произвођачима је до

сада највећи проблем био то
што нисмо имали тржишта. Када је реч о товљеницима, практично су нам биле доступне само Босна и Херцеговина, Црна
Гора и Македонија јер, због забране транспорта преко територије ЕУ, ни извоз у Русију
није био исплатив.
– Једино решење нам је било да престане вакцинација –
каже он.

Светла традиција...
Свињарство је одувек било водећа грана сточарства у Србији.
Последњих година у укупној
производњи меса код нас свињско учествује с више од 60 одсто. Србија има велику и дугу
традицију у овом послу, јер се

свињарство пре свега везује за
производњу кукуруза, најзаступљеније житарице у нашој земљи. Увек је, наиме, било исплативије произведен кукуруз искористити за исхрану свиња и
наплатити његову вредност кроз
месо, као финални производ.
Милан Простран, угледни
аграрни економиста, стручњак
који је у време СФРЈ био помоћник савезног министра за
пољопривреду, својевремено је
у једној дискусији оценио да је
наше свињарство у кризи још
од деведесетих година прошлог
века, када су нам уведене санкције и забрањен извоз свињског меса. Тада смо изгубили
бројна важна тржишта, попут
оног у Европи и САД, на која

Милан Простран, међутим, сматра да није све црно:
– Ако узмемо у обзир то да
имамо довољно сопствене сировине, објеката и радне снаге, али и искуства у свињарству, рекли бисмо да можемо
да будемо конкурентни. Уз то,
наша предност је и што смо
пратили савремене токове у
свињарству и у Србију донели
квалитетан репроматеријал, расе као што су: велики јоркшир,
беркшир, различити типови
ландраса, дурок и друге. Све
ове расе важе за веома продуктивне, дају висок садржај меса, имају добру конверзију хране и остварују изузетно добар
прираст.

И Дејан Беуковић сматра да
Србија у будућности може да
подигне свињарство на виши
ниво и увећа извоз:
– У нашој земљи, по проценама, постоји око 40.000 објеката који би могли да се доведу
у функцију за производњу одређене количине квалитетних
свиња које би могле да се продају на неким од других тржишта. Реч је о објектима који се
не користе или су затворени,
што на приватним, што на великим фармама. Чим имате извоз, потражњу и високу цену,
аутоматски би људи кренули у
инвестиције – каже Беуковић.
Истина, сада је то све под
знаком питања због афричке
куге.
Али постоји и један трајнији
проблем.
– Наш произвођач ипак не
може да буде конкурентан када се узму у обзир стимулације
које се остварују кроз субвенције од стране државе. Фармери у Европској унији далеко су
боље стимулисани, па могу да
издржавају и међусобну конкуренцију, у оквиру земаља ЕУ.
У односу на нас, то их чини веома супериорним. Зато је водећа свињарска производња данас на фармама у напредним
земљама, попут Немачке и Данске – оцењује Милан Простран.
Као и у много чему другом
код нас, Влада мора да мења
политику.
Р. Т.

Поштовани читаоци,
Из техничких разлога нисмо у могућности да у овом
броју „Панчевца” објавимо рубрику „Месне актуелности”.
Редакција

МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЕОСКИХ ЖЕНА

ОД РОНАЛДИЊА ДО ЛЕПОТИЦЕ

„Доловке” и „Сосе” представиле Панчево

Смиљана међу
најлепшима у Србији

Удружења жена „Доловке” из
Долова и „Сосе” из Банатског
Брестовца представљала су Панчево на 11. сајму стваралаштва
сеоских жена у Војводини. Ова
манифестација одржана је у
суботу, 28. септембра, на платоу испред Културно-образовног центра општине Шид.
Доловке су изложиле своје
ручне радове, а посебно место
на њиховом штанду имале су
чувене штрудле.
Драгана Марић, председница „Доловки”, изјавила је да су
чланице удружења и ову прилику искористиле да промовишу „Штрудлијаду”, која је ове
године прославила две деценије постојања, и да најаве почетак израде органске штрудле од хељдиног брашна до
краја године.

А Милка Чурић, председница Удружења жена „Сосе”,
каже да су Брестовчанке у Шиду, између осталог, изложиле

ручно ткане и плетене произво де, као и са пу не до ма ће
производње, које ће ускоро и
брендирати.

Сајам стваралаштва сеоских
жена у Војводини је манифестација која се сваке године
одржава у другом граду у Војводини, а поводом обележавања Међународног дана сеоских жена, 15. октобра, када
земље широм света различитим активностима указују на
посебан допринос жена на селу, на њихову кључну улогу
на селу у унапређењу пољопривреде и руралног развоја,
унапређењу квалитета хране
и елиминисању сиромаштва
на селу.
На Сајму стваралаштва сеоских жена у Војводини производе из домаће радиности
сваке године представи близу
200 сеоских удружења жена
из свих општина и градова у
Војводини.

РАДНО ЛЕТО ИЗА ФОЛКЛОРАША „НЕОЛИТА”

И Билбао упознао Старчевце
Чланови Културно-уметничког
друштва „Неолит” из Старчева
увелико раде и припремају се
за нове наступе, којих ће током јесени бити напретек. Мада, ови млади људи нису много паузирали ни током летњих
месеци...
С обзиром на то да имају одличну сарадњу с КУД-ом „Бранко Цветковић” из Београда, овог
лета су заједно с њим ишли на
велики међународни ЦИОФ
фестивал који је одржан у Шпанији, тачније у покрајини Баскији, у место Португалете близу Билбаоа. Играчи првог ансамбла КУД-а „Неолит” тринаест дана су се дружили и делили сцену с новим пријатељима
са Шри Ланке, Тахитија, Кубе,
из Јерменије и, наравно, с домаћинима – Баскима.
Поред тога што су презенто ва ли на шу кул ту ру, игре,

песме и традицију на професионалним сценама, имали су
и свечани пријем код председника Баскије и градона челника градова Деве и Португалете. Као и много пута до
сада, млади Старчевци су оставили сјајан утисак, а добили
су позив да у септембру следеће године путују у Барселону. Током боравка у Шпанији
наши суграђани су имали времена и за слободне активности. Обишли су Билбао, били
на стадиону „Атлетика”, посе ти ли чу ве ни му зеј „Гу генхајм”, пе ша чи ли це лом
путањом до острвцета Газтелугатхе (где је иначе снимана серија „Игре престола”),
које је с копном повезано мостићем, незаобилазна станица био је и прелепи Сан Себасти јан, а од ма ра ли су се и
купали на Атлантском океану.

Све у свему, било је то једно
ново и велико искуство, поготово за млађе играче првог
ансамбла.
Сви заинтересовани који желе да се придруже старчевачким фолклорашима, да с њима
пу ту ју, игра ју, пред ста вља ју

своје место и своју земљу по
свету, чувају нашу традицију,
певају, свирају и друже се с
њима, могу да се обрате на број
064/640-54-08.
Пријем и упис нових чланова је у току.
А. Живковић

На ша су гра ђан ка Сми ља на
Анђеловић има двадесет година, рођена је у Београду,
живи у Качареву, а у Панчеву је завршила Средњу медицинску школу „Стевица Јовановић”.
Смиљана тренутно живи свој
сан, заједно с још двадесет најлепших девојака из наше земље. Наиме, лепотица из Качарева је сада у Грчкој, где се
у ор га ни за ци ји ком па ни је
„Miss YU” припрема за финално вече за избор најлепше
Српкиње, које ће бити одржано 9. октобра у београдској
„Комбанк арени”.
Компанија „Мiss YU”, под
вођством Весне де Винче и
Миланке Ђорђевић, већ двадесет пет година успешно организује избор за мис Србије
као једини власник лиценце
за „Miss World” и „Miss Universe”.
Смиљана се међу најлепшим девојкама Србије нашла
после полуфиналног такмичења у Руми и завршног кастинга у Београду, а ово јој је први
пут да се такмичи за најлепшу девојку Србије.
Пре десетак година нико није могао ни да наслути да ће
се ова Качаревка такмичити
за нај леп шу де вој ку наше
земље.
Наиме, Смиљанин отац је
виши фудбалски тренер са УЕФА лиценцама и има своју
школу фудбала „Ас Качарево”. Смиљана је неколико месеци тренирала и играла фудбал с дечацима, а узор из тог
периода био јој је чувени бразилски фудбалер Роналдињо.
Убрзо су се њена интересовања променила, почеле су да је
занимају шминке, модни детаљи, модеран балет и енглески језик...

Смиљана је завршила школу шминкања код Душана Лазића, а после уласка у финале за избор мис Србије и добијања стипендије за четворо го ди шње сту ди ра ње на
„ПМЦ Факултету за пројектни менаџмент и ИТ” наставиће своје образовање на том
факултету.
Компанија „Miss YU” до сада је доделила 366 стипендија, па су и ове године све учеснице финалне вечери добиле стипендије за даље образовање.
Качаревке и Качаревци с нестрпљењем очекују 9. октобар
и не треба уопште сумњати да
ће свим срцем бити уз своју
Смиљану, надајући да ће освојити неку од ласкавих титула,
а што да не и ону највреднију
– мис Србије за 2019. годину.
Срећно!
А. Ж.

Петак, 4. октобар 2019.

ВОЗИЛА

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

ПОНУДА

ПОЛО 1.2, бензин, 2007,
није увоз 3.500 евра.
064/196-41-81. (283708)

Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000

ПУНТО 2001, 1.9 ЈТД, тек
регистрован, двоја врата,
1.150 евра, сив. 069/641124. (283730)
ПРОДАЈЕМ опел астру караван, 2007. годиште, 1.6
бензин. 060/525-41-07.
(283512)
ПРОДАЈЕМ рено меган
1.6, 16 В, 2002. годиште,
одличан. 060/028-39-38.
(283514)
Стовариште „Близанци”

угља

(282274)

нуди све врсте

064/158-44-10, 063/101-11-47

ПРОДАЈЕМ фијат пунто,
2002, прешао 167.000 км.
Контакт 064/614-10-78.
(283555)

ФИЈАТ мареа дизел, 2002,
1910 кубика, 110 КС, регистрован до јуна 2020.
062/801-97-58. (283592)

ИСПОРУКА ОДМАХ

НА ПРОДАЈУ мерцедес А
160, 2001. годиште, урађен мали сервис, регистрован. 064/517-84-21.
(283586)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2010, петора врата, атестиран
плин, фул опрема.
064/130-36-02. (283633)
ПЕЖО 207, 1.4, 2007, петора врата, фул опрема.
064/130-36-02. (283633)
ПРОДАЈЕМ рено твинго
2003, 1200 цм, 16 вентила,
регистрован март 2020,
власник, металик сив.
064/427-44-13. (283643)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
1.000 евра. 064/230-52-21,
063/892-08-25. (283527)
КУПУЈЕМ возила од 80 до
2.000 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (283805)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ,
560, дворедни берач змај
222, двобраздни плуг ИМТ
757, шпартач ИМТ 4 реда
са депозиторима, сетвоспремач и конскилдер,
круњач за кукуруз, са шест
рупа, мотор аран са самоходом. 064/866-23-08.
(293652)

ГАРАЖЕ
ПРОДАЈЕМ ГАРАЖУ, на
Котежу 2, тел, 062/814-8425 (СМС)
ТРАЖИМ гаражу за издавање, у центру. 064/18266-02. (2843772)
ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1. Тел. 062/339-92-99.
(283769)

ПРОДАЈЕМ петнаест коза,
магаре, четири ћурке и
ћурана. Може замена.
064/121-43-65. (283534)

ПРОДАЈЕМ металну конструкцију, монтажно-демонтажну 36 х 12 , 5 х 4.5.
Тел. 064/866-23-08.
(283652)
ПРОДАЈЕМ опел астру,
2007, 1.6 бензин, еуро 4
мотор. 060/525-41-07.
(283687)
ПУНТО застава 10, 1.2,
бензин, 2008, петора врата, клима, регистрован до
септембра 2020. 060/36746-70. (2837609
ПРОДАЈЕМ фијат стило
1.9 ЈТД, хитно. Цена договор. 060/533-35-77.
(283764)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ВЕКТРА 1998, 1.8 бензин,
алу фелне, регистрован –
децембар 2019, 1600.
063/893-88-73. (283620)

marketing@pancevac-online.rs

063/893-89-87
065/893-89-87

ПРОДАЈЕМ пежо 107,
стар седам година, цена
2.000 евра. 060/146-44-04.
(283569)
ПУНТО 1.2, 8 В, 5 В, 209,
металик сив, гаражиран,
одличан. 064/142-55-93.
(283589)

ОГЛАСИ

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (282839)

ГАРАЖУ продајем, у центру, Браће Јовановић 24.
063/307-360. (2837818)

АПАРАТИ

ЦРЕП „мала кикинда 272”,
полован, продајем.
064/247-97-83. (283484)
ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних џакова. Тел. 064/424-95-10.
(282432)
ПРОДАЈЕМ шпорет комбиновани, плин-струја.
063/716-48-68. (283539)
ПРОДАЈЕ нове кревете на
спрат и душеке, 200 х 90.
064/143-52-98. (283695)

КОТАО 25 кв, центрометал, корићена само три гоПРОДАЈЕМ климе старе
дине, на дрва, комплет са
два месеца. 064/143-52опремом. 063/851-97-21.
98. (283695)
(283536)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на дигиталне медије. 063/288-278, 343-563.
(283541)

ШАПУРИНЕ продајем.
064/172-44-10. (283542)

УГАЉ

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, гаранција. 061/19881-42. (283611)

ВЕШ-МАШИНА, кухињски
бојлер, мини шпорет и половни делови од веш-машина. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (283603)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи свих величина,
достава, гаранција. 335930, 063/705-18-18.
(283598)

Ковинска коцка
6.850
Сушени вреоци
12.700
и остале врсте угља
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
до 180 дана

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ОТКУП возила од 70 до
ПРОДАЈЕМ замрзивач,
1.300 евра. 062/193-36-05. фрижидер комбиновани,
ДАЧИЈА логан 1.4, 2005,
(283804)
веш-машину, може комклима, 160.000 км, нерепензација – ваше неисгистрован. 064/587-50-24.
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
правно. 064/129-73-60.
(283633)
свих врста возила, катали(283365)
затора, продаја делова,
ПУНТО 1.2, 8 В, 2011/2,
долазим на адресу.
ПРОДАЈЕМ тоалетна инватеретни, у првој боји,
лидска колица. 064/42080.000 км, атестиран плин. 069/203-00-44, 066/40952-89. (283602)
991. (282839)
064/130-36-02. (283633)

МАШИНА за сечење дрва
са дизел мотором.
060/311-29-64. (283584)
ПРОДАЈЕМ намештај и
белу технику, због селидбе. 064/359-55-44.
(283706)
ПРОДАЈЕМ пећ за ЦГ, на
чврста горива термомонт
18, котао на струју за ЦГ,
12 кв, тучане радијаторе –
50 ребара. 064/179-10-40.
(283647)
ПРОДАЈЕМ сто и столице,
крека весо, ТА пећ, мојце
фотеље, ЛЦД телевизор,
спаваћа соба, комоде, романи, витрине, замрзиваче, разно. 064/155-38-13.
(283674)
ФРИЖИДЕР, микроталасна, судо-машина, комбиновани фрижидер, кофер
шиваћа, фотеља мојца,
сто, столице, кревет, угаона гарнитура, ципеларник.
063/861-82-66. (283707)
ОТКУП и продаја половних телевизора. 064/56414.14. (283711)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, прекрупач, соковник, професионалну пеглу на пару.
064/488-38-39. (283709)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, фрижидер, веш-машину горење. 064/290-46-44.
(283621)
ПРОДАЈЕМ тросед, очуван, висећи део, радни
сто, тепих. Тел. 063/85207-92. (283747)

063/832-29-79
069/716-463
НА ПРОДАЈУ огревна дрва, топола и врба, камена
коцка, камени ивичњаци.
063/423-466. (283748)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, равна плоча, угаону гарнитуру, стелажу,
комоду. 060/699-02-02.
(283777)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, гаранција, монтажа, вршимо
поправке. 064/588-95-48.
(2383756)
НА ПРОДАЈУ два двоседа
на развлачење. Тел.
064/988-99-33. (283622)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
шпорет електрични равна
плоча, индустријске машине шиваће. 063/158-27-50.
(283777)
БУТАН боце, канистери
120 литара са гуменим чепом.н 064/928-89-68.
(283713)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
сифон флаше, старе
играчке, стрипове и остало. 335-930, 063/705-1818. (283598)

КУПУЈЕМ старо перје, ТА
пећи, исправне и неисправне. 062/148-49-94.
(283611)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (283240)

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински коцка
• Ковински орах
Бесплатна достава
на кућну адресу

(8/275978)
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061/176‐34‐08
КУПУЈЕМ веш-машине, замрзхиваче, шпорете, ТА
пећи, климе. 060/521-9340. (283608)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (283793)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност није битна и вршимо ремонт. 335-930,
063/705-18-18. 8283598)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

КУПУЈЕМ полован намештај, перје, плинске боце,
гвожђе, бакар, акумулаторе. 066/900-79-04.
(283517)

КУПУЈЕМО обојене метале, акумулаторе, гвожђе,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре, све остало.
061/206-26-24. (2837939

КУЋА, Маргита, 180 квм,
три нивоа (етаже), новија
+ 3.5 ара, укупно 4.5 ара.
013/664-228, 063/740-2241. (283661)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
МАРГИТА, новији део куће, 33 квм, ТА, 19.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (283683)

БЛИЗУ центра, кућа две
стамбене једиице, сређена, 58.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283700)

КУЋА, Цара Лазара, Панчево, Продајем. 063/75907-43. (283563)

ПРОДАЈЕМ вожњак 18
ари, ограђен и уређен, Кудељарски насип. 063/472669. (283669)

СТРЕЛИШТЕ, плац 68 ари,
ширина 20 м, одлична инвестиција. 063/369-846.
(283583)
33 АРА у старој Козарачкој улици. Тел. 063/16864-47. (283616)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пелистерској. 064/364-83-18
и 064/365-66-27 (СМС)
ПРОДАЈЕМ обрадиву земљу Црепаја, мање површине. 060/505-00-46
(СМС)
НА ПРОДАЈУ викендица у
Д. Пешчари, могуће одложено плаћање и разне
компензације.
Тел.060/622-18-37 (СМС)
ВИКЕНДИЦА на продају.
Девојачки бунар. Легализована. 064/121-84-74
(СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу, легализована, са 9 ари плаца на
Кудељарцу. 064/040-8272. (282682)
КУЋА, К. Марка, на 4.5
ара, власник. 063/837-9130. (283428/р)

КУЋА, 78 квм, Тесла, ГраОМОЉИЦА, према Поњаничарска, усељива,
вици, леп плац са започети
74.000. 063/893-88-73.
објењктиа. 064/260-05-34.
(283620)
ПРОДАЈЕМ нову кућу,
КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,
основа 9 х 12, на новој
на продају, 11 ари, усељиМиси. 064/221-36-12.
ва. 064/172-86-12.
(283576)
(283627)
КУЋА, Цара Душана, две
једиице, 120 квм, помоћни НА ПРОДАЈУ двоспратна
кућа, 250 квм, Качарево,
објекти. 064/075-23-67.
одлична локација.
(283526)
063/401-052. (283657)
КУЋА 140 квм, 16 ари, лоКУЋА, Тесла, Ј. Гавриловикал 100 квм, 3 ара, Иланћа 16-а, ЦГ, Тесла, усељив.
џа. 064/075-23-67.
062/434-181. (283638)
(283526)
ПРОДАЈЕМ земљу у Долову, осма дуж, ливадице.
319-754, 061/153-34-61.
(283557)

ПРОДАЈЕМ 63 ара грађевиског земљишта, на Кудељарском насипу (Охридска-Скадарска б.б.). Звати
осле 15 сати. 013/311-375.
(283666)

КУЋА, Старчево, усељива,
легализована, 12 ари плаца. Тел. 064/190-34-49.
(2835589

ПЛАЦ 69 ари, Скадарска –
до пута, код Родића.
062/142-05-66. (283587)

КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, веш-машине, замрзивче, телевизоре, шпорете, долазимо.
061/322-04-94. (283793)

СТАРА МИСА, 46 квм +
гаража, 2.5 ара, 26.000.
(49) „Мустанг”, 062/226901. (283683)
МИСА, 122 квм, две једиице, 7 ари, 38.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (283658)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. 013/313ч-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (283562)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (283694)
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ВОЈЛОВИЦА, 74 + 83 квм,
5 ари, 35.000. (49) „Мустанг”, 062/226-901.
(283683)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

ПОВОЉНО продајем плац
на Караули. Тел. 062/19813-88. (283679/283680)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Контакт телефон
060/353-58-01. (232738)
ХИТНО се продаје комфорна кућа у Мраморку.
069/255-87-86. (283060)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
викендица, 10 ари, 20.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (283741)
КУЋА, 49 квм, Колонија
Стрелиште, плац 2.5 , усељива одмах. 063/852-7772. (1283758)
ПРОДАЈЕМ салаш на Новосељанском путу са
објектима, 90 ораха.
063/314-907. (283761)
ПРОДАЈЕМ плац 33 ара,
Новосељански пут 139.
063/886-85-82. (283767)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (283282)
ПЛАЦ, Кудељарац, 18.5 х
12 ари, 30.000 евра.
063/837-91-30.(283428/р)
ПРОДАЈЕМ плац, 33 ара,
Новосељански пут 139.
063/886-85-82. (283375)

БАШТА-ВОЋЊАК, са помоћним просторијама код
Макси Петрола, погодна
за повртарство. Дајем повољно у најам. 013/346938, 064/047-59-70.
(283775)
НОВА МИСА, кућа 180
квм, 180 квм, 2 ара,
50.000. (353) „Премиер”,
063/800-44-30. (283732)

ПРОДАЈЕМ плац 9,2 ара,
ПРОДАЈЕМ викендицу у
на Баваништанском путу,
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.
Шумарку на плацу 12 ари, грађевинска зона.
4.000 евра. 063/864-10-47. 066/363-454. (283807)
Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
(283256)
ПРОДАЈЕМ плац 18 ари,
на Кудељарцу. Тел.
ПРОДАЈЕМ кућу 56 квм,
062/818-25-05. (283619)
ПРОДАЈЕМ
станове
у
Светозара
Милена 10 ари плаца, власник,
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1. ВИКЕНДИЦА на продају.
легализована. 064/243-82Девојачки бунар. Легали73, 013/258-09-96, звати
зована. 064/121-84-74
Контакт:
Маријана,
063/693-944,
после 18 сати, Стана.
(СМС)
Љупко
–
063/313-844
(283670)
НОВА МИСА, кућа 210
квм, на 2,3 ара плаца,
укњижена, близина вртића
„Петар Пан”, цена 56.000
евра. Власни. 063/826-9709. (283283)
СПРАТНА кућа у Долову,
близу центра. Тел.
062/388-175, 069/215-2537.
БАВАНИШТАНСКИ пут,
ПР + ПК, 50.000, плац 14
ари, 32.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (283733)
ВИКЕНДИЦА, песак, прелепа, фул, струја, вода,
спратна. „Милка М”,
063/744-28-66. (283733)
ПРОДАЈЕМ кућу у Дубовцу, може замена за мањи
стан. 063/734-82-31.
(283738)
ШИРИ ЦЕНТАР, 140 квм,
3 ара, 65.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(283741)
КУЋА, К. Марка, на 4.5
ара, власник. 063/837-9130. (283428/р)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОTРАЖЊА

КУПУЈЕМ плацеве, старе
куће у центру Панчева,
погодне за стамбену изградњу. 063/187-66-07.
(2893720)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ОМОЉИЦА, строги центар, једноипособан, плац
код Бање, 7,6 ари.
064/021-19-31. (и)

КОТЕЖ 2, двособан реновиран стан, приземље,
централно, топла вода.
063/617-421. (283623)
СТАН, Стрелиште, 56, ЦГ,
намештен, IV, реновиран.
063/217-194, 065/334-9888. (283629)
НОВА МИСА, нов лукс
трособан, 95 квм, I, ЕГ,
600 евра/квадрат. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(283641)
ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, Карађорђева улица,
58.000 евра. 064/171-2270, 064/090-10-92.
(283688)

СТАН ЧЕТВОРОСОБАН, дуплекс, новоградња, 123 квм, Стеријина бр. 14, могућност повраћаја ПДВ-а, укњижен, цена договор.
Контакт телефон 063/388-621, 063/150-57-95
66 КВМ – ПР, 19.500, Миса; 30 квм – 21.000, Маргита. 063/377-835.
(282654)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, III, ЦГ, 35.000. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(283641)

ДВОСОБАН, без посредника, 58 квм, цена фиксна. 066/362-177.
(283513)

НОВОГРАДЊА, I, двособан, 750 евра/квадрат.
(188) „UnaDalli”, 064/25587-50. (283642)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина. Власник.
061/382-88-88. (283582)

ТРОСОБАН, 89 квм, гаража, подрум, двориште, ново, Миса, 47.000. 063/81248-62. (283653)
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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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
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

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

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

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

Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара
Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

– 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

•
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КОТЕЖ 2, двоипособан,
72 квм, V, ЦГ, усељив,
40.000. (336) „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(283725)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, већа гарсоњера, 35 квм, II спрат.
062/118-25-40, 061/27574-96. (283624)

ШИРИ ЦЕНТАР, гарсоњера, 18 квм, IV, ЦГ, 13.000,
договор. (336) „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(283725)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, ЦГ, IV, ПВЦ, 27.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (283683)

КОТЕЖ 2, двособан, 59
квм, ВП, ЦГ, 34.000, договор. (336) „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(283725)

КОТЕЖ 1, двособан, 62,
реновиран, II, ТА, 37.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (283683)

СТРЕЛИШТЕ, 136, ЕГ;
37.000; Миса, 135, ТА,
46.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (283731)

МИСА, 133 квм, трособан,
гаража, двориште, 47.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (283658)

МИСА 2.0, ЕГ, 26.000; Тесла, дворишни, 34, 12.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (283731)

КОТЕЖ 1, 46 квм, двособа, 28.000, Тесла, 20.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (283658)

СОДАРА, 57 квм, ЦГ, V,
лифт. (679) „Трем 01”,
063/836-23-83. (283290)

КОТЕЖ 2, двособан, 56
квм, ВП, 32.000. (49) „Мустанг”, 062/226-901.
(283683)

СОДАРА, 57 квм, ЦГ, V,
лифт. (679) „Трем 01”,
063/836-23-83. (283290)

НОВА МИСА, двособан,
46 квм, I, TA, 25.000. (49)
„Мустанг”, 062/226-901.
(283683)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
104 квм, поткровље.
060/312-90-00. (283695)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 96
квм, 84 + 6 + 6, 2 МЧ,
комплет сређен. 064/16357-59. (283656)

ТРОСОБАН, екстра реновиран, Пепељаре, 32.000
евра. (470), „Дива некретнине”, 064/246-05-71.
(283693)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту, 66
квм, VII спрат, зграда са
лифтом, леп поглед, близу
школе, обданишта и супермаркета, централно
грејање, сигурносна врата,
ПВЦ прозори, подрумска
остава, повољно. Власник.
063/376-191, 063/376-189.
(283351)
СТАРА МИСА, сређена
етажа 104 квм, I, ЕГ,
38.000. (49) „Мустанг”,
062/226-901. (283683)
ЦЕНТАР, нов 96 квм, II,
73.000, салонски, 136 квм,
95.000. „Лајф”, 061/66291.48. (283700)
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ПРОДАЈЕМ стан у центру.
063/101-57-72. (283696)

ТЕСЛА, двособан, 47,
24.000, Миса, 47, I,
21.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (283733)
СОДАРА, трособан, 75
квм, II, ЦГ, 42.000, договор. (336) „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(283725)

КОТЕЖ 1, код окретнице,
реновиран, двособан, I,
ЦГ, 40.000. „Лајф”,
061/662-91.48. (283700)
ТЕСЛА, касарне, приземље, леп двоипособан,
35.000; двоипособан, ЦГ,
комплетно сређен, 48.000.
„Лајф”, 061/662-91.48.
(283700)
ЛАВА ТОЛСТОЈА, дуплекс,
IV, 96 квм, паркинг место,
80.000. „Лајф”, 061/66291.48. (283700)
КОТЕЖ, II, прелеп, 62,
38.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (283733)

СОДАРА, двоипособан,
ЦГ, III, лифт, двострано
оријентисан. (679) „Трем
01”, 063/836-23-83.
(283290)
СТРЕЛИШТЕ, дворишни,
50 квм, сређен двособан,
16.000. (336) „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(283725)

СОДАРА, троипособан,
ЦГ, VI, лифт, поглед на ре- МИСА, трособан, ВП, сређен, 80 квм, гаража,
ку. (679) „Трем 01”,
45.000. (398) „Кров”,
063/836-23-83. (283290)
060/683-10-64. (283364)
УЖИ ЦЕНТАР, дворишни,
ТЕСЛА, ВП, двособан, 53
усељив, 13.000. (679)
„Трем 01”, 063/836-23-83. квм, сређен, 35.000. (398)
„Кров”, 060/683-10-64.
(283290)
(283364)
ПРОДАЈЕМ трособан, одмах усељив стан на Тесли, МАРГИТА, једнособан, II,
32 квм, гас, 26.000. (353)
преко пута Авива.
„Премиер”, 063/800-44064/700-13-40. (283744)
30. (283350)
КОТЕЖ , 62 квм, двосоТЕСЛА, двособан, VII, 49
бан, 39.500. „Гоца”,
квм, 29.000. (353) „Пре063/899-77-00. (283437)
миер”, 063/800-44-30.
ТЕСЛА, 55, ЦГ, 39.500; 88 (283350)
квм, трособан, ЦГ, 55.000.
ЦЕНТАР, Лава Толстоја,
„Милка М”, 063/744-28једнособан, 35 квм, ЦГ,
66. (283733)
паркинг. (353) „Премиер”,
ЦЕНТАР, једнособан, III,
063/800-44-30. (283350)
прелеп, Котеж, 34, ЦГ,
СОДАРА, трособан, IV,
22.500. „Милка М”,
лифт, 72 квм, ЦГ, 44.000.
063/744-28-66. (283733)
(353) „Премиер”, 063/800НОВИЈА ГРАДЊА, код
44-30. (283350)
болнице, 40 квм, једноиМЕЊАМ нов трособан
пособан, I, TA. „Гоца”,
стан, 67 квм, у граду, за
063/899-77-00. (283437)
кућу на новој Миси.
060/035-33-63. (283819)
ПРОДАЈЕМ лепе станове
на Стрелишту и Котежу,
повољно. 066/937-00-13.
(283810)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

КОНКУРС
за радно место:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл
адресу: zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 1. новембар 2019.

Soulfood d.o.o. je jedan od vodećih distributera
pića, maloprodaje i veleprodaje na teritoriji Srbije.
Kvalitet ponude, profesionalnost usluge, pristupačne cene, neprekidno unapređivanje i razvijanje
poslovanja, kao i širenje linije asortimana i osvajanje novih tržišta, bili su principi kojima smo se rukovodili od samih početaka.
U cilju daljeg unapređenja poslovanja i jačanja
stručnog tima raspisujemo konkurs za radno mesto
u našem restoranu:

Pica majstor M/Ž
Grad: Pančevo
Broj izvršilaca: 1
Opis posla:
– Od zamesa do pripreme i pečenja konačnog proizvoda, pica;
– Briga o ispravnosti i roku trajanja namirnica;
– Trebovanje namirnica i skladištenje istih.
Uslovi:
– SSS/VS
– Radno iskustvo
– Odgovornost, posvećenost, timski rad;
– Poželjne posedovanje preporuka.
Profil kandidata:
– Dobar majstor, dobro organizovan, vredan, uredan
i spreman za saradnju sa kolegama.
Nudimo:
– Perspektivan posao sa mogućnošću napredovanja;
– Redovnu i stimulativnu zaradu
Kontakt telefon: Danijela 060/700-82-40

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама. Брза исплата. (353) „Премиер”,
063/800-44-30. (283350)
АГЕНЦИЈИ „Милка М” поребни станови, све структуре, Самачки, тип Станко. 063/800-44-30.
(283350)
ПОТРЕБАН једнособан,
двособан стан. Агенција
(188) „UnaDalli”, исплата
одмах. 064/255-87-50.
(283642)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан са ЦГ на
Стрелишту. 064/672-01-91
(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан. 013/346-938,
064/047-59-70. (283820)
КУЋА 100 квм, погодна за
раднике, намештена, за
издавање. 063/171-09-43.
Л(283561)
ИЗДАЈЕМ кућу са двориштем, централно, 100 квм.
063/708-13-01. (283516)

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)

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Улица Народног фронта бр. 12 из Новог Сада, поднео je захтев за давање сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција цевовода S – 4300 са уградњом опреме за online анализе деривата, у оквиру постројења
MHC/DHT S -4300, у склопу Рафинерије нафте Панчево на кп. бр. 3566, 3567 и 3568 К.О. Војловица.
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 07. 11. 2019. 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 08. 11.
2019. године у згради Владе АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

Петак, 4. октобар 2019.

ОГЛАСИ

СОДАРА, фризерски салон са опремом, 24 квм,
15.000. „Лајф”, 061/66291-48. (283700)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан на дан и
сметшај за раднике.
062/321-270. (283529)

ИЗДАЈЕМО опремљен
објекат за смештај, капацитет 120 места. 060/04352-98. (283695)

ИЗДАЈЕМ комфоран комплетно намештен двособанс тан. 062/321-270.
(283529)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту са централним грејањем, празан, звати после 15 сати. 063/755- ИЗДАЈЕМ намештену гарњсоњеру, за једну особу.
51-77. (283535)
Тел. 343-635. (283550)
ИЗДАЈЕМ стан на Миси
БЕСПЛАТНО, собу, кухикод цркве, комплет намењу, купатило, станарки у
штен, на дуже. 063/868Иванову. 064/372-94-71.
28-63. (283525)
(283737)

ИЗДАЈЕМ стан самцу, посебан улаз, близу „беовоза”, опремљено, нова Миса, предност ученици и
студенти. 064/207-19-88.
(283751)
ИЗДАЈЕМ једнособан дворишни стан код Стоматолошког факултета самцу,
самици. 064/861-17-04.
(283796)
ГАРСОЊЕРА, намештена,
центар, без грејања од 1.
10. 2019. 063/398-999.
(2834553)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Содара, I
спрат. 064/264-05-14.
(283559)

ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру града, погодан за
канцеларије, бутике.
064/267-72-17. (283387/р)

ИЗДАЈЕМ опремљен салон
лепоте, центар, вреди видети. 063/734-82-31.
(283738)

ИЗДАЈЕМ два локала, могућнсот са пекарском
опремом. 064/482-65-53.
(283692)

ИЗДАЈЕМ намештен-ненамешен једнособан стан у
центру, кабловска, ТА.
063/742-14-27. (283759)

ПРОДАЈЕМ локал у центру
13 квм, 061/278-10-89,
Браће Јовановић 27.
(283689)

ТЕСЛА, мањи двособан
намештен. 061/235-35-99.
(283787)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, ПОТРЕБНИ возачи са Ц
код Аутобуске станице.
категоријом за развоз по
063/278-421. (283263)
Србији. 062/889-01-20
(СМС)

СЕЛИДБЕ
• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и
демонтажа намештаја • Професионални радници
• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
на Тесли. Тел. 063/849-9407. (283783)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
Немањина 5, између Библиотеке и Максија. Тел.
064/134-06-08. Договор.
(283635)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни стан, та, 90
евра, код Хотела Тамиш.
064/122-48-07. (283802)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан у ширем центру
града. 355-687, 064/12992-07. (283683)

ЛОКАЛИ

ПОТРЕБАН пекар у трећој
смени. 063/130-75-40.
(283749)

CAFFE SPORTISIMU потребна девојка за мењање
слободних дана. 063/361777. (283716)

ПОТРЕБНО више радница
за припрему и рподају у
локалу брзе хране.
065/900-50-08. (283664)

ПОТРЕБНИ радници у
Слот клубу Centucky.
064/989-88-89. (283722)

ПЕКАРИ потребан радник
са Б категоријом, ноћни
рад. 062/806-02-58.
(283806)

АУТОСЕРВИСУ потребан
млађи помоћни радник.
Обука и стицање знања.
066/908-66-58. (283614)
ПОТРЕБНА радница на
фарми кока у Панчеву.
063/776-67-29. ((283593)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте,
раднички смештај.
063/502-211. (273724)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
нова Миса. 372-677.
(283781)

„GARINELLO BIG PANČEVO тражи продавачицу са
искуством, за повремене
послове. CV са сликом
послати на fashion.form@yahoo.com (ф)

ИЗДАЈЕМ локал у Немањиној 8. 065/853-93-29.
(283609)
У ПРВОЈ зони продајем
екстра локале, цена договор. 063/751-07-79, од 18
до 20 сати. (283676)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Миси, три лежаја, кухиња. Тел. 063/871-80-48.
(283818)

ИЗДАЈЕМ трособан намештен стан на Тесли, цена
400 евра. 066/205-696.
(283705)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
55 квм, разрађен, као апотека. 065/55117-22.
(283554)

СТАН, једноипособан,
центар, ТА грејање, приземље, депозит обавезан.
061/131-79-04. (283740)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Содари,
лифт, кабловска, интернет. 063/528-610.
(283634)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, ТА, намештен, сређен,. Комфоран. Тел.
064/208-91-21. (283721)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА конобарица,
35-40.000, пријава, плаћен
пут, топли оброк. Beertia
Bar, B.N.S. 063/105-09-49
(СМС)

ПОТРЕБНИ возачи са Ц
категоријом за развоз по
Србији. 062/889-01-20
(СМС)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. 063/320847. (283792)
ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. Тел.
063/786-86-79. (2737949

ПОТРЕБНА жена за чишћење зграда. Тел.
060/529-20-30, „Балкан
Бриско”. (273773)

WEIFERT дистрибуцији пића потребни виљушкаристи и возачи Б и Ц категоПОТРЕБАН помоћни фирије.062/446-285.
зички радник за рад на отПОТРЕБАН вулканизер са паду. 065/551-17-22
(СМС)
радним искуством.
065/551-17-22, 065/683ПОТРЕБАН возач Ц и Е
17-99 (СМС)
категорије за превоз житарица. Контакт телефон:
064/367-96-97 (СМС)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију
штампе. 069/867-72-06.
(283256)
ФРИЗЕРСКОМ салону
„Сека” потребан женски
фризер са искукством.
013/353-010. (283287)

ЛОКАЛ 30 квм, за издавање, центар, новоградња.
062/222-827. (283561)

АУТО СЕРВИСУ SCAN AUTO потребан радник.
064/240-69-63. (282984)

ИЗДАЈЕМ пословни простор 50 квм у центру.
060/043-52-98. (283695)

ИЗДАЈЕМ локал, 70 квм,
Синђелићева 35. 064/21748-56.

ПЕКАРИ потребна продавачица. 063/193-75-30.
(283801)

ПОВОЉНО издајем локал
40 квм, центар. 064/85070-69.

ИЗДАЈЕМ пословни простор 210 квм, у центру.
065/464-35-38. (283695)

ПОТРЕБАН посластичар.
064/643-41-22, 013/377230. (283578)

ХИТНО потребни радници: 1 тракториста и 1 физички радник за рад у пољопривреди у Долову. Јавити се на телефоне –
064/200-56-92, 063/72822-14. (283743)
РАДНИЦИ са и без искуства за грађевинску лимарију и браварију. 063/663464, „Лимарија Бобан”.
(283730)

ПОТРЕБАН радник за рад
у продавници од 18 до 02
сата.063/550-166 (СМС)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал од 39 квм,у центру
Стрелишта! Тел 064/26771-74 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-940, 063/115-7167. (283699)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКОЈ
фирми потребни мајстори
водоинсталатери. Тел.
060/035-53-98. (283615)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у трафици и продавници.
ПОТРЕБНЕ раднице у про- 063/265-457. (283780)
даји и кухињи за ресторан
у пицерији у „Авив парку”.
064/643-41-22, 013/377230. (283578)
КИНЕСКОМ ресторану
Менг QI у Улици Доситејева б.б. потребни шанкери.
Доћи лично или позвати
на телефон. 069/608-841,
013/352-783. (283682)

ПОТРЕБНА продавачица и
спремачица у пекари.
ПОТРЕБНИ вредни и одго- 064/217-48-56. mail: pekarasmiljanic@mts.rs
ворни људи за поделу
(283594)
флајера. 060/664-60-06.
(283302)
СТОЛАРСКЕ и браварске
ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије, са и без искуства, за стално. 061/21337-66. (283540)
РЕСТОРАНУ ROYAL у
Авив парку, потребна конобар/иоца, кувар/ица.
Тел. 063/216-788.
(283785)

ФРИЗЕРСКОМ салону
„Кутак за даме” потребан
женски фризер са искуством. Могућност изнајмљивања радног места.
064/158-95-92. (283800)

услуге. Александар.
064/157-20-03. (283298)

КУВАР-ица и конобарица
потребни ресторану.
062/806-02-58. (283806)
ПОТРЕБАН радник, конобар, конобарица, Кафе Picasso, Панчево. 065/50491-07, 065/504-91-09.
(283809)
WEIFERT дистрибуцији пића потребни виљушкаристи и возачи Б и Ц категорије.062/446-285.
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. facebook.com/molerizam 069/444-23-76.
(СМС)
ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)

МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних.
Тел. 061/660-31-84.
(283617)

Ћевабџиници
„Хало Лесковац”
потребан

МАТЕМАТИКА, физика,
основцима, професор 60 минута/500 динара.
062/801-55-43. (283626)

ПОСЛОВОЂА
Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

Тел. 062/896-39-78
(4/283639)

ПОПРАВКА веш-машина,
бојлера, шпорета, пећи,
електроинсталација, гаранција. 060/180-02-83.
(283296)

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима, преводи. Припреме за полагање свих
нивоа знања. 061/656-0404, 353-892. (283610)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(282959)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (283583)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (282959)

СТУДЕНТ завршне године
Филолошског факултета,
основцима даје часове немачког језика. Телефон за
СМС поруке: 066/900-1066. (283580)

ПОПРАВКЕ кровова, зидање оџака, израда нових
кровова. Тел. 064/145-8554. (283501)
РЕНОВИРАЊЕ кућа, станова, локала. 062/179-6725. (283505)
РУШЕЊЕ свих врста објеката, утовар шута, одвоз.
062/179-67-25. (283505)
РУШЕЊЕ бетона, бетонирање стаза, тротоара, дворишта, подова. 062/17967-25. (283505)
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута, малим кипером до два кубика.
063/896-51-75. (283515)

ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, куаптила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (283640)

ИЗРАДА кифлица, мини
пица и ситних колача по
наруџбини. К060/761-1181. (283628)
МОЛЕРАЈ: кречење, лепљење тапета, фарбање
столарије, радијатора, тераса. 064/174-03-23,
062/790-881. (283648)
АЛУ-ПВЦЕ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, гуртне! Уграђујемпоправљам. 064/181-2500. (283662)
ВОДОИНСТЛАТЕР: поправка старих, уградња
нових цеви, одгушења
монтажа, санитарије.
062/382-394. (283653)
РАДИМ све врсте физичких послова, најповољније
у граду. 061/311-97-69.
(283681)

BEOKOM DOO BEOGRAD

НУДИ ЗАПОСЛЕЊЕ РАДНИКА МАНИПУЛАНАТА.

UL. ČIKA MIŠE ĐURIĆA 67

Контакт телефон за све информације: 063/641-340.
Звати радним даним од 8 до 16 сати.

za rad u Pančevu traži:

КОМПЈУТЕРИ: сервис, поправка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/35103-54. (283672)
ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња и канализационих
цеви машинским путем.
062/640-741. (183703)

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све послове. 061/321-77-93.
(283793)

ПОТРЕБНИ ПРОДАВЦИ опреме за
грејање, вентилацију и климатизацију
Телефон за информације 013/377-477

ТВ и сателитске антене,
монтажа ИПТВ, антена
плус, дигитализација.
064/866-20-70. (283577)

КОНКУРС
за радно место:

• Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на робној
пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића
бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.
• Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на робној
пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића
бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.

• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб
по почетној цени од 1.000,00 динара по метру
квадратном.
• Локал бр. 3/4 , укупне површине 25,48 м², на
робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара
Шемића бб по почетној цени од 1.000,00 динара
по метру квадратном.

СПРЕМАЧИЦА

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

Заинтересовани треба да се јаве на број телефона 013/219-09-03 или дођу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу Вука Караџића 1.

Ближи услови конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

Рок за конкурисање: 1. новембар 2019.
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

СПРЕМАЊЕ и чишћење
станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (283591)

На основу одлуке директора Штампарија „6. октобар” д. о. о. Панчево, расписује

ОГЛАС
за следећа радна места:
1. РЕФЕРЕНТ КОМЕРЦИЈАЛЕ – ВСС (дипл. економиста или дипл. инжењер) – 1 извршилац
2. ПОМОЋНИ РАДНИК У ОДРЖАВАЊУ – ССС
електро или машинске струке – 1 извршилац
3. ПОМОЋНИ РАДНИК У МАГАЦИНУ – ССС
– 1 извршилац
4. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ – 3 извршиоца
Вашу пријаву са радном биографијом слати на
адресу: Штампарија „6. октобар” д. о. о. Панчево,
Кајмакчаланска 34, или на email:
jovanaosap@6oktobar.co.rs у року од осам дана од
дана објављивања огласа.
За све информације можете се обратити на број
телефон 013/345-641.

KONKURS
ZA SLEDEĆA RADNA MESTA:

2. BRAVAR – 10 izvršilaca

• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.

расписује

RASPISUJE

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО

• аутомеханичар

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”

Prvomajska 10-a Pančevo ili mejlom na
beoplex@yahoo.com najkasnije do 16. 10. 2019.

1. KONSTRUKTOR – 3 izvršioca

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

Контакт: 064/24-77-330

Prijave dostaviti lično od 8 do 16 sati na adresu

CV можете послати на mail:office@termomontelektro.rs или доћи лично на адресу: Баваништански
пут 247, Панчево

КОНКУРС

– обавезна возачка дозвола Б категорије

– neophodno radno iskustvo

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO

тражи:

– са или без искуства

ELEKTRIČAR ZA POPRAVKU RADNIH MAŠINA

ЕЛЕКТРИЧАР – поправка,
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера, најјефтиније у граду. 063/804-57-99.
(283714)

АУТО ЦЕНТАР ГРАОВАЦ

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (283560)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, бојлере, индикаторе, шпорете, табле, фрижидере, пећи. 060/521-9340. (283608)

Рециклажни центар „Божић и синови” Омољица,

РАСПИСУЈЕ

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око
прозора, комплетне адаптације. 063/893-39-94.
(283532)

БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.
(283606)

marketing@pancevac-online.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају
студије о процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине је дана 27. 09. 2019. године, донео решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Реконструкција резервоара FB-0711 и FB-0714 у оквиру
комплекса НИС „Рафинерије нафте Панчево”' на
кп. бр. 3536 К.О. Војловица.
Носилац пројекта је НИС а.д. Нови Сад из Новог
Сада, Улица Народног фронта бр. 12.
Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима од 10 до
14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата
за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

– poznavanje aluminijumskih konstrukcija
– aktivno znanje engleskog jezika
– radno iskustvo

– poželjno radno iskustvo
Ukoliko ste zainteresovani pošaljite svoj CV sa fotografijom na email: ljilja@tehnomarket.com ili se javitе
lično na adresu: Skadarska 73, Pančevo
Kontakt telefon 069/847-9003, 013/307-700
O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „VIP MOBILE” D.O.O. BEOGRAD
Улица Милутина Миланковића бр. 1-ж, Bеоград,
поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Појекaт радиобазне станице за мобилну телефонију „„ПА – Иваново БА1425-01, Панчево”, Улица Дожа Ђерђа 62,
Иваново.
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 708 у периоду од 03. до 17. октобра 2019. године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „МЕТАЛ-ФОРМА КОС” ДОО
Панчево, Ул. Кудељарски насип Прва бр. 122-д,
Панчево, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Појекaт
складиштење и механички третман неопасног отпада на кат. пар. бр. 11416/20 и 11416/21 К.О. Панчево, Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4,
соба 708 у периоду од 03. до 17. октобра 2019. године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

Петак, 4. октобар 2019.

ПОСАО

ПОТРЕБНИ радници
за рад у кухињи
и за роштиљем.

ПОТРАЖЊА

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (283728)
ЧИШЋЕЊЕ подрума, таван, шупа, гаража, дворишта и све остало. Рушење
старих објеката, избацивање намештаја и старих
ствари. Превоз комбијем,
повољно. Златко. 063/19654-56. (283654)
СТУДЕНТ Филолошког факултета држи часове српског и енглеског ученицима основних и средњих
школа. Сат времена – 600
динара. Сат и по времена
– 1.000 динара. 062/81701-44. (283677)
Пословно-стамбена зона, кућа,
18 ари плац, фронт 22 м. Стевана Шупљикца. 064/222-51-33
(2/283556)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 25
година искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(283727)
РАДИМО све физичке послове: обарање стабала,
кошење, рушења, бетонирања, одношење ствари.
064/122-69-78. (283771)
ОБАРАЊЕ стабала, рушења, ископи, бетонирања,
крчење плацева, одношење ствари. 060/035-47-40.
(283771)

Почетна плата за
раднике са искуством
40.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 33.000 +
пријава + топли оброк.

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (283574)

УСЛУГЕ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361361, 064/122-68-05.
(283579)

Пензионер,
ЧУВАМ СВЕ ВРСТЕ
ОБЈЕКАТА.
Повољно.
Звати око 20 сати.
Тел. 013/352-203
(283650)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, израда нових, преправка, поправка старих, расвета.
063/644-353. (283500)

ЗАМЕНА грејача, бојлери,
ТА пећи, замена инсталације, сервис, појачавање,
продаја ЦО 2 апарата.
063/800-01-96. (283552)
ЛАЛЕ – превозим кипером
пшовољно, шљунак, песак,
сејанац, туцаник, црну земљу, утовар, одвозим шут.
064/354-69-94.
(283539)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. facebook.com/molerizam 069/444-23-76.
(СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (283644)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ и превоз приколице мала 10,
велика 20 евра дан.
063/809-34-18. (283803)

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

300-820, 300-830

СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање. 064/047-55-55.
(283665)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
СЕЛИДБЕ и превоз робе и комбијима, камионима,
ствари, утовар/истовар,
екипа радника, монтажа,
демонтаж/монтажа наме- демонтажа, паковање
штаја. Дејан, 061/626-14ствари, кутије за пакова50. (283815)
ње, фолија за заштиту
намештаја. Селите се без
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фасадерски, гипсарски ра- стреса!!! Борис, 063/253028, 064/444-66-74.
дови, поставка ламината.
bomboncicb@gmail.com,
Проверите. 9062/816-66www.selidbe-bombon78. (283803)
cic.com (283599)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498.
(283564)

Комби превоз робе
и селидбе.
Зоран, 060/360-03-89.

БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.
(283606)
Последњи поздрав нашем драгом супругу и оцу

(5/283639)

(7/274828)

СВЕ врсте физикалија –
утовар-истовар, рушење,
чишћење, разбијање бетона. Селидбе, одвоз шута и
непотребних ствари и
слично. Дејан, 061/62614-50. (283815)
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Тел. 063/897-55-04.

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (283520)

ОЗВУЧЕЊЕ разних манифестација и прослава.
064/866-20-70. (283782)

ОГЛАСИ

ЉИЉА
СТЕФАНОВИЋ

ЗОРАНУ СТАНОЈКОВИЋУ

Последњи поздрав
комшиници Љиљи.

1972–2019.

Породица
БРАНКОВ

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: супруга НАТАША, син АЛЕКСАНДАР
и ћерка АЛЕКСАНДРА

(120/283789)

(33/283581)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији. 063/253028, 064/444-66-74.
(283599)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253028, 064/444-66-74.
(283599)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com
(283599)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (283571)

Последњи поздрав сину

ЗОРАН СТАНОЈКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Брат ГОРАН са породицом
(46/283612)

од оца БЛАЖА
Почивај у миру
(119/283788)

ЉИЉАНА СТЕФАНОВИЋ

РАЗНО

ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди
своје услуге. Ђорђе.
060/314-13-80. (282311)

ЗЛАТОЈЕ БАЊАШ
Наша вољена супруга и мајка преминула је 1. октобра 2019. Сахрана ће се
обавити 3. октобра 2019, на гробљу
Котеж

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(283651)

1956–2019.
Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и свекру
Заувек у срцима твоје супруге ЦВЕТАНКЕ, ћерке
САЊЕ, сина ДЕЈАНА и снаје МЕРИ
(118/283790)

(98/283746)

ПЕНЗИОНЕР, 72 године,
тражи озбиљну слободну
госпођу, може неситуирану, ради брака.
064/935-245-46. (283745)
ТРАЖИМ девојку или распуштеницу од 25 до 35 година, дискретност загарантована. 064/280-32-95.
(283784)

ЗОРАНУ
СТАНОЈКОВИЋУ

ЗЛАТОЈЕ БАЊАШ
Последњи поздрав вољеном супругу.
Заувек у срцу твоје ЦВЕТКЕ
(117/283790)

ЉИЉАНА СТЕФАНОВИЋ

10. октобра навршава се четрдесет дана од
смрти нашег супруга, оца, свекра и деде

Последњи поздрав од сестре ЖИВКЕ, зета
ВЕКОСЛАВА, сестрића СРЂАНА и његове
супруге ЈЕЛЕНЕ

ЗЛАТОЈЕ
БАЊАШ

ЗЛАТОЈЕ
БАЊАШ

1940–2019.

1956–2019.

1956–2019.

Тога дана одржаћемо помен на Новом гробљу у
11 сати.
Супруга ВУКОСАВА, синови БОРКО и
ЉУБИША, снахе ДРАГАНА и СНЕЖАНА, унуци
АЛЕКСАНДАР, ДАРКО, КСЕНИЈА и ТАЊА

Последњи поздрав
зету од супругине
фамилије из Македоније

Последњи поздрав
брату од: ЈОВАНА и
СЛАЂЕ са породицом
из Аустралије

(115/283790)

(114/283790)

ДРАГИШЕ МИЛАДИНОВИЋА

(92/283735)

(97/283746)

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене
огласа и читуља одобравамо попуст свим радним
данима осим средом.
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После краће и тешке болести, у 70. години, 29. септембра 2019, преминула је наша драга супруга, мајка, свекрва и бака

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Драга наша бако и мама, 1. октобар 2019. није дан растанка

ВЛАДИМИР НОВАКОВ

ВЈЕРА МИХАИЛОВИЋ
ЉИЉАНА ЂЕРИЋ

1942–2019.

рођ. Вујашковић
23. II 1927 – 1. X 2019.

8. I 1950 – 29. IX 2019.
Са тугом у души опростили смо се од тебе,
али си заувек у нашим срцима.
Твоји: супруг СВЕТОЗАР, син СЛОБОДАН,
снаја БИЉАНА и унука МИЛИЦА

28. септембра 2019. преминуо је наш вољени
отац и супруг Владимир, у 78. години

Они које волимо не одлазе, већ остају поред нас, сваког дана, сваког тренутка. Иако невидљиви, нечујни – увек су у близини, увек
вољени, наши, драги.

С великим болом опраштамо се од тебе, који си
био саздан од доброте, благости и поштења.
Поносни смо и захвални што смо те имали.
Наставићеш да живиш у нашим сећањима и срцима.

Воле те твоје: НАЂА и ВАЊА РАДМАНОВИЋ

Ожалошћени: ћерке НЕВЕНА и ИВАНА,
супруга ЈЕЛЕНА и зет ЖАРЕ са породицом

(125/283811)

(110/283779)

(23/283566)

Неочекивано, 27. септембра 2019. године, напустио нас је драги
супруг и отац

Последњи поздрав

ЉИЉАНА ЂЕРИЋ
1950–2019.
Последњи поздрав нашој драгој и вољеној сестри, тетки и баба тети
(68/283671)

ВЛАДИ НОВАКОВУ

ЧЕДОМИР ГЕЛЕВСКИ

22. септембра, након дуге и тешке
болести преминула је наша драга

од брата ВАСЕ и снаје ВЕРЕ са породицом

1949–2019.

(74/2836869)

С бескрајним болом у души, испратили смо га до вечне куће, на
Католичком гробљу, у понедељак, 30. септембра 2019. године.
Заувек ће живети у нашим срцима.

Последњи поздрав

Неутешне: супруга МАРИЈА и ћерка ДАНИЈЕЛА
(24/ф-1098)

Последњи поздрав нашој драгој

Последњи поздрав
драгом чика Влади

ГОРДАНА ШИМИЋ
1942–2019.

ВЛАДИ НОВАКОВУ
Ожалошћени: породица ШИМИЋ
и породица СИМИЋ
(58/287649)

ЛЕНКИ ЗЛАТАНОВИЋ
1943–2019.
Заувек ћемо те чувати у срцима и успоменама.
Твоји најмилији: син САША, снаја ЛЕЛА, ћерка
ТАТЈАНА, зет ЗОРАН, унуци ТАМАРА, ФИЛИП,
ЗОРАНА и ГОРАНА
(106/283766)

ГОРДАНА ШИМИЋ

ГОРДАНА ШИМИЋ

Драга Гоцо, памтићемо
те увек и остаћеш у нашим срцима.
ОЉА и НАДА

Гоцо, недостајећеш!
Почивај у миру.
БАНЕ

(59/283649)

(60/283649)

ПОМЕН

од сестре МИРЕ и зета МИЛАДИНА
са породицом

Последњи поздрав драгом

(75/283686)

ВЛАДИМИР
НОВАКОВ
Последњи поздрав брату и ујаку
Хвала на свим лепим
успоменама из детињства.
МАЈА КРМАР
са породицом
(108/283768)

3. октобра 2019. навршава се двадесет година
откако није са нама наш

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ НОВАКОВУ
Хвала ти за све дане проведене са тобом у детињству.
Сестра НАДА ЦВЕЈИН са породицом

ЧЕДО ЈОВИШЕВИЋ

(104/283762)

1933–2019.

БРАНИСЛАВ
САВАНОВИЋ
2004–2019.
Увек си у нашим сећањима.
Ћерка ЉУБИЦА
са породицом
(78/283698)

С љубављу и поштовањем супруга МИРА, син
МИЛОРАД, ћерке СТАНА и МИЛКА са породицама

МАРКО
ЋУЛИБРК
1942–1999.
Твоји најмилији: ћерке
ЈАСМИНА и МАРИЈА и
унуци НИКОЛА,
НЕМАЊА и КАТАРИНА
(87/283719)

(113/283791)

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

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ
НОВАКОВУ
од породице
ЖЕГАРАЦ
(109/283770)

ЗОРАНУ СТАНОЈКОВИЋУ
од тетке ЈОВАНКЕ са породицом ВАСИЋ
(93/283836)
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Отишла је у вечност моја

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ
Нема речи које могу да ублаже бол за тобом.
Увек у мислима и срцу.

26. септембра 2019. напустила нас је наша драга

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ

Твоја мама ВЛАТКА и сестра ДРАГАНА
са породицом

1976–2019.

(47/283618)

Знаш да те волим и да никада нећу престати.

Последњи поздрав драгој колегиници

Твој ЗОРАН
(3/283521)

МАРИЈА НИКОЛИЋ
Заувек у мислима и сећању.

Почивај у миру

Последњи поздрав нашој драгој

С љубављу ћерка ОЛИВЕРА, син ДУШАН, унуци
МАРКО, ЂОРЂЕ, АЛЕКСАНДРА и БОРИВОЈ,
снаја ЉИЉАНА и праунуци НЕМАЊА, АРСЕН и
РЕЉА
(83/283704)

ЈЕЛЕНИ КОСТЕВСКИ

С поштовањем и љубављу мојој драгој комшиници - тети

Саучешће породици.
Колектив Вишег суда у Панчеву

ЈЕЛЕНА
КОСТЕВСКИ

(121/ф)

ЈЕЛЕНИ КОСТЕВСКОЈ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја људска врлина,
доброта и осмех оставили су неизбрисив траг
са којим ћеш вечно живети у нама.
Породица ЈОВИЦЕ
НИКОЛИЋА

МАРИЈИ НИКОЛИЋ
Пријатељство и љубав никад се неће заборавити.
Твоје комшинице ИВАНА и МИЛАНА

(1/283518)

(50/283630)

Нека те анђели чувају.

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је
30. септембра 2019. преминуо наш драги

МИЛАН, БРАНА,
СТРАХИЊА и КОСТА

Драга тето, одувек и заувек ће те волети и носити
у срцу твој БОГДАН

(4/283521)

(48/283618)

Другарици

ЈЕЛЕНА
КОСТЕВСКИ

Твоја ПЛАВА ДАЦА

Твој одлазак оставио је
неизмерну празнину,
бол и тугу.
Са љубављу коју смрт не
прекида вечно ћеш живети у нашим срцима.
Породица ДЕЈАНА
НИКОЛИЋА

(69/283673)

(39/283597)

ЈЕЛЕНИ КОСТЕВСКИ
Никада те нећу заборавити.

СТАНИША САНДАЉ
1956–2019.
Сахрана је обављена 2. октобра 2019, на Новом гробљу
у Панчеву.
Последњи поздрав од супруге СВЕТЛАНЕ, ћерки ЉИЉЕ,
БИЉЕ и МАРИНЕ, унука ПЕТРА и зета ВАСЕ
(28/283568)

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ
7. XI 1976 – 25. IX 2019.

Била си прави херој.

ЈЕЛЕНА
КОСТЕВСКИ
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Увек ћеш бити у нашим
мислима.

ЈЕЛЕНА
КОСТЕВСКИ
Последњи поздрав од породице ВУЈАСИНОВИЋ

Последњи поздрав Јелени Јеци од
БРАНКЕ и БРАНКА
(38/283596)

(54/283637)

ЈЕЛЕНИ
КОСТЕВСКОЈ

СТАНИША САНДАЉ

последњи поздрав од
стрине БЕБЕ са породицом
(40/283600)

Последњи поздрав од комшија у Ђуре Даничића 6
(27/283568)

Последњи поздрав

Моја драга

НЕЛА, ЗОРИЦА
и СЛАВИЦА
са породицама

Последњи поздрав
нашем драгом

(56/283645)

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

ЈЕЛЕНА
КОСТЕВСКИ
Последњи поздрав
нашој Јелени од породице ЛАЗАРЕВСКИ
(86/283717)

Моја Јело,
не постоји заборав
нити време које лечи
тугу и бол за тобом.
Другарица ЗОРИЦА
са породицом
(57/283646)

ЈЕЛЕНИ
КОСТЕВСКИ

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ
Заувек сам захвална Богу што сам те имала за
снају.

Била си најхрабрија
особа...
Нека те чувају анђели.

Твоја свекрва СТЕВКА

СНЕЖА и ПЕТАР
СТАНКОВСКИ

(5/283251)

(129/283814)

МЛАДЕНУ
РИСТИЋУ
од породице
МИКЛОШ
(12/283531)
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25. септембра 2019. године, у 83. години, напустио нас је наш
вољени

Последњи поздрав драгом куму

300-820, 300-830

МИЛОШУ ШАТЛАНУ
ИЛИЈА ШКОРИЋ

Били смо добри кумови.

ИЛИЈА
ШКОРИЋ

15. V 1937 – 25. IX 2019.
Сахрана је обављена на Новом гробљу у Панчеву.

Лако те је било волети.
Остају само лепе успомене, сећања на тебе, на твоју доброту и
племенитост.

Последњи поздрав
пријатељу.

Анђели нека те чувају.

Ожалошћени: супруга НЕВЕНКА, син ДУШАН и ћерка ЉИЉАНА
са породицама

Породица
РАЈАЧИЋ

Ожалошћени кумови ТРАВИЦА МИЛОШ и МАРА са породицом

(55/283636)

(35/283588)

(51/ф)

28. септембра 2019, у 77. години, преминуо је наш вољени супруг, отац и деда

3
Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и
познаницима да је 27. септембра 2019, у 72. години,
преминула наша драга

МИЛОШ ШАТЛАН

КАТИЦА РЕПОВИЋ
1948–2019.

МИЛИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ
Изненада си нас напустио и оставио неизбрисив траг у нашим
срцима.
Супруга ВЕРА, син ДРАГАН са породицом
и ћерка НАДА са породицом

После дуге и тешке болести, 29. септембра 2019.
преминуо је наш вољени супруг, отац и деда

Сахрана је обављена 30. септембра 2019, у 13 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг СТЕВАН
и син ВЛАДИМИР са породицом

Ожалошћени: супруга НАДА, син НЕБОЈША,
ћерка НАРАНЏА, снаја ДИВНА, зет ГОРАН и
унучад ЈЕЛЕНА, МИЛОШ, ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР
(29/283573)

(19/283548)

Последњи поздрав
комшиници

Наша драга

После дуге и тешке болести, 29. септембра 2019.
преминуо је наш вољени отац, таст и деда

(84/283712)

Последњи поздрав
Последњи поздрав нашем драгом комшији
и пријатељу

КАТИЦИ
од комшија
у В. Влаховића
бр. 15, Панчево

МИЛИЋУ
ВЕЛИЧКОВИЋУ

ВЕРА ШИКЛ
Остају само лепа сећања на дане заједничког дружења
СЕКА, ЖИКА, БОЈАН
и САЊА МЕДАНЧИЋ

(20/283549)

МИЛОШ ШАТЛАН
Ожалошћена: ћерка НАРАНЏА, зет ГОРАН,
унука ЈЕЛЕНА и унук АЛЕКСАНДАР

(36/283590)

(32/283573)

МИЛИЋУ

од МИЛОЈЧЕТА,
ВЕНКЕ, ЗОРИЦЕ
и ЈАСМИНЕ
са породицом

ВЕЧНИ ПОМЕН
25. септембра преминула је наша драга

Последњи поздрав куму

Породица ЉУБОВИЋ
(123/283798)

(126/283812)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

МИЛОШУ ШАТЛАНУ

ВЕРА ШИКЛ
МИЛИЋУ ВЕЛИЧКОВИЋУ
Заувек ћеш остати у нашим животима.
Твоја снаја РОСКА и братанице ЖИВКА, СНЕЖА и
ЉИЉА са породицама
(128/283814)

ЕЛИЗАБЕТИ
СТЕФАНЧИЋ
ЛИЗИ
од комшија у Стевана Шупљикца 89

Последњи поздрав од супруга ЂУРЕ са родбином и пријатељима

Остаћеш нам у вечном сећању.
Кумови МИЛАН и ЂУЛА са породицом

(21/283551)

Последњи поздрав најдражој тетки, баби и прабаби

(26/283567)

Последњи поздрав течи

(77/283697)

ЗЛАТОЈЕ БАЊАШ
1956–2019.
Последњи поздрав нашем драгом Зокију од његових
„жена”: НАДА, ЛОРА, ЗОКА, ДИВНА, РАДА и СТАНА
(116/283790)

ЕЛИЗАБЕТИ СТЕФАНЧИЋ ЛИЗИ
300-820, 300-830

МИЛОШУ ШАТЛАНУ

од породица НАУМОВСКИ и РОШУ

од породице ЈОЈКИЋ

(99/283750)

(107/285765)
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И после свега остаде сећање...
Отишла је, у 87. години, наша

Празне руке и празна душа... тебе... Волимо те

ДРАГИЦА
БАСАРИЋ
Последњи поздрав од
породице БОЖОВИЋ
(127/283813)

Поздрављамо те

РАДАНОВ ДРАГАН

ДРАГИЦА БАСАРИЋ

2. V 1957 – 2. VII 2019.
Твоји: супруга БИЉАНА, ћерка БОЖАНА, зет АЛЕНКО и унука
МИЛИЦА
(65/283663)

ДРАГАН
РАДАНОВ

Испратили су је у миру 1. октобра 2019. године синови, унуци,
праунук и снахе, поносни на све успомене и сећања.

Последњи поздрав зету и течи

Породица

ЗЛАЈА и АЦА
(112/283776)

(61/ф)

Последњи поздрав

ДРАГАН
РАДАНОВ

ДРАГАНУ РАДАНОВУ
Никада те нећемо заборавити ВАСА, ВЕРА и
БОШКО
(8/283523)

Последњи поздрав
куму Драгану, са пуно поштовања од куме БИБЕ и њене породице

ДРАГИЦА БАСАРИЋ
Последњи поздрав
породица СФЕРА

(63/283659)

(53/283632)

Нашој вољеној

Последњи поздрав драгом зету и течи

ДРАГИЦИ БАСАРИЋ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ
са породицом

ДРАГИЦИ БАСАРИЋ
ДРАГАН
РАДАНОВ

последњи поздрав.

Породица ЂУКИЋ
(34/283585)

ДРАГАНУ РАДАНОВУ

Увек ћеш нам остати
у лепом сећању.

Последњи поздрав

Вечити мир и спокој поштованој

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Породица ТАКАЧ

ЦИЦА, ЗОКА и САНДРО

(105/283763)

Последњи поздрав
нашем

(122/283797)

(17/283546)

Последњи поздрав комшији и великом пријатељу

ДРАГИЦИ БАСАРИЋ
„Солченце захаја”
СИНИША и МИЛОШ
(91/283834)

Последњи поздрав

Драгом брату

ДРАГАНУ РАДАНОВУ
ДАГИ

ЧЕДА, ДАЧА, КУТКО, КРАШЊА, ДРАГАНА и
МАРКО, ГОЦА и ЗЛАЈА, ВЕСНА и ВЛАДА

Комшије: МАРКО, ДРАГАНА, КАТАРИНА, ВЕРА
и ЂОРЂЕ
(79/283701)

(82/283710

Драгој и поштованој

од ВЕСНЕ и КРЦЕ
са децом

ДРАГАНУ
РАДАНОВУ

(94/283739)

Последњи поздрав пријатељу

(96/283742)

од МИШЕ и МАРИЈЕ
(37/283595)

ДРАГАНУ
РАДАНОВУ

ДРАГАН РАДАНОВ
Последњи поздрав другу и куму од фамилије
ЂУРЕ АЛТЕРОВА

ДРАГАНУ
РАДАНОВУ

ДРАГИЦИ БАСАРИЋ

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

Чуваћу те од заборава, јер вољени никад
не умиру.
Од брата ВОЈЧЕТА и
братичине СВЕТЛАНЕ
са породицом

од колега и другара:
ВАСЕ, МИШЕ,
ГЛИШЕ, ЛАЛЕТА,
ЖИЛЕТА, МИЋЕ,
ПЕШИЋА, КРЛЕТА,
ДЕКИЈА, МИКИЦЕ
и ТОМЕ

(73/283684)

(81/283702)

ДРАГИЦИ БАСАРИЋ
последњи поздрав од ДАЧЕ и ЧЕДЕ

(80/283710)
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Петак, 4. октобар 2019.

СЕЋАЊЕ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
6. октобра 2019. навршава се година откако
нас је напустио наш драги отац, деда и прадеда

5. октобра даваћемо годишњи помен

ЛАЗАР ПАВЛОВИЋ

ВЛАДО ЈАВОР
8. X 2009 – 8. X 2019.

Ожалошћени: син ДРАГИ, снаја СНЕЖАНА,
унуци НЕБОЈША и НЕМАЊА са породицом

МАРИЈИ КРНЕТИ
1945–2018.

И после десет година чувамо те у срцу као
да је јуче било.

(72/283678)

Прошла је година откада ниси са нама.
Твоји најмилији

Твоји најмилији
(131/283816)

6. октобра 2019. навршава се година откако нас
је напустио наш драги свекар, деда и прадеда

(95/ф-1099)

СЕЋАЊЕ

У великој тузи и болу навршило се четрдесет
претужних дана од одласка мог супруга

ЛАЗАР ПАВЛОВИЋ

СУНЧИЦА
СТОЈКОВИЋ
ГАВРИЛА ШУПИЋА

Рођ. Поповић
26 година

Неутешна његова МИРА

АНТОНИЈЕ проф. ВЛАДИСЛАВА
СТОЈКОВИЋ
ПОПОВИЋ

Ожалошћени: снаја МИРЈАНА
и унук ВЛАДИМИР са породицом
(71/283678)

Рођ. Јовановић
22 године

20 година

СЕЋАЊЕ

Недостајете.
Ваши: ЈЕЛЕНИЦА, КУКА, БОГДАН, АНТОНИЈЕ, ДУШАН, НЕНАД и ЖЕЉКО
(100/283752)

(101/283753)

6. октобра 2019. године навршава се петнаест
година откако си нас напустила

СЕЋАЊЕ

1. октобра навршавају се две године откада није са нама

ЧЕДОМИР МИЛОСАВЉЕВИЋ
2. X 2012 – 2. X 2019.

БИЉАНА ЛАЗИЋ

СТАНКО
РАШКОВ

БОСИЉКА ДОБРОТА

С љубављу и тугом: супруга, ћерка и унуци

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка ТИЈАНА са породицом
(85/283715)

(66/283667)

4. X 2018 – 4. X 2019.
СЕЋАЊЕ

4. октобра навршавају се четири године од смрти нашег драгог

САВО КУЗМАНОВИЋ

ДУШАНА МИШКОВИЋА

Прошло је шеснаест тужних и празних година без тебе.
Твоја породица

2015–2019.
Тешко је без тебе. Увек си у нашим мислима.
(22/283565)
Твоја породица

У мислима и срцу увек си са нама.
Твоји најмилији
(103/283755)

Навршиле су се две тужне године откада није
са нама

Заувек са нама, у нашим срцима и мислима.
Супруга СТАНА
и ћерка ВЕСНА
с породицом
(76/283690)

(6/283522)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА
ТОДОРОВ
ШИШКОВ

МИЛОРАД
ТУРНИЋ

7. октобра навршава
се десет година откако није са нама наш
вољени

МИРКО БОШЊАКОВИЋ

У суботу, 5. октобра,
у 11.30, даваћемо годишњи помен нашем
драгом супругу, оцу,
свекру и деди

Са љубављу и тугом чувамо те у нашим срцима.
Ћерка ВИОЛЕТА са породицом
(111/283778)

9. октобра 2019. навршава се шест година откада нас је
напустио наш драги

1993–2019.

1992–2019.

МИЉАН
ИЛИЋ
7. X 2017 – 7. X 2019.

МОМИР
ВИСТАЋ
2009–2019.

Двадесет седам година без тебе, али увек
присутан у мислима
твојих најмилијих.

ЂУЛА ТРАЈАН КИРКА

Супруга са децом

1953–2013.
Ожалошћена породица

(102/283757)

(62/283655)

Сећања су нежна и
пуна љубави.
Твоје ћерке
НАДА и ОЉА
са породицама
(90/283729)

Време пролази, а ти
ћеш увек бити са нама.

ЖИВКУ
ВЕЉИЋУ

Син АЛЕКСАНДАР
и ћерка ЛЕЛА
са породицама

Тугују за тобом:
ГОРДАНА, САША,
ЗОРАН, САЊА,
ЧЕДИЦА, ЕМА,
ДУЊА и АЊА

(88/283723)

(30/283570)

Миљане, душо наша!
Ниси ти нигде
отишао... ту си …
анђелу, лептиру,
голубе, звездо, сунце
наше...
Волимо те пуно,
пуно...
Твоји најмилији
(31/283572)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 4. октобар 2019.

У суботу, 5. октобра посетићемо гроб наших
драгих родитеља и одржати годишњи помен

У петак, 4. октобра 2019. навршавају се четири године откада
није са нама наш

ПЕТРОВИЋ

СОФИЈА

СВЕТИСЛАВ

1946–14. X 2018.

1943 – 23. XI 2018.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
понедељак, 7. октобра 2019. године, у 11.30, на
Старом православном гробљу у Панчеву, дати
четрдесетодневни помен

ДРАГАН ГАЧИЋ

Време које је прошло није умањило бол и тугу за
вама. Дани пролазе, а ниједан без сећања на вас.
Премало је речи а превише туге да вам кажемо
колико нам недостајете. У нашим мислима и срцима остаћете бесмртни и вечни, јер племенити,
вољени и поштовани никада не умиру.
Хвала вам на свему...
Почивајте у миру.
Захвална деца и унуци

2015–2019.
Носимо га у срцу с љубављу и поносом.
Супруга ТАЊА и син САВА
(25/ф-1098)

(41/283601)

У среду, 9. октобра, у 11
сати, обележавамо петогодишњи помен
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НАДИ СТОЈИЋ

7. октобра навршава се година како ниси са нама

7. октобра 2019. навршава се година откако
није са нама наша мајка

1933–2019.
Заувек у нашим срцима.
Супруг МИЛАН и син ПЕТАР са породицом
(15/283544)

8. октобра 2019, у 11 сати, даваћемо четрдесет
дана нашем вољеном

МИЛИЦА БРЊИЛОВИЋ
СЛАВОМИРУ
ДОБРИЧАНУ

6. V 1955 – 7. X 2018.

ЈОВАНКА СТОЈКАНОВИЋ

1933–2014.

Почивај у миру најмилија наша. Много нам недостајеш.

Успомену на њега чувају његови најмилији

Твоји: МИЋО, ћерка ДРАГАНА са супругом
МИЛОШЕМ и децом и син ДАЛИБОР са децом

Воле те твоја деца

(64/287660)

(16/283545)

(7/283529)

4. октобра навршава се осам година откако нас
је напустио наш вољени супруг, отац и деда

ПОМЕН

МИЛАНУ КОРОЛИЈИ
Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Твоји: супруга МИРА, ћерка ВЕСНА,
зет ЗОРАН и унука АЛЕКСАНДРА
(42/283604)

СЕЋАЊЕ

МЕЛАНИЈА ЈОСИФОВИЋ
из Ченте

ДРАГАН МАРТИНОВ
1935–2011–2019.
Живиш у нашим мислима и у сваком нашем дану.
МИЛА, СНЕЖА и МИЋА

Драга наша Тетице, ближи се дан твог рођендана и дан када си заувек отишла од нас у свет непознатих, али си увек присутна у нама који те
воле и по добром спомињу.
У срцу те носе твоји: СТЕВИЦА, ЉИЉАНА, НИНА
и САНДРА

СЕЋАЊЕ

ЕСТЕР ГРГИЋ
И љубиле и грлиле и
остале жељне твог
меког образа, топлог
загрљаја.
Твоје ТАТЈАНА
и ДУБРАВКА
са породицама

(11/283530)

(67/283668)

Шестомесечни помен мојој мами и супрузи

6. октобра навршава
се пет година откада
није са нама наш

(70/283675)

ВИЦО ГРУБОР
10. X 2003 – 10. X 2019.
Ни време, ни године не
могу избрисати сећање
на тебе.
Супруга СЕКА,
син ГОРАН
и ћерка МАРИЈАНА
са породицама

Вољеној

ДРАГОСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ
БРАЦА

(2/283519)

4. октобра 2019. навршавају се три године од смрти нашег

КОВИНИ
ДОБРЕ
НИКОЛОВ

Остала је туга, бол и патња.
Твоји: ВЕСНА и АЦА
(9/283524)

4. X 1991 – 4. X 2019.
Недостајеш... само
ми знамо како је тешко живети без тебе.
Породица

6. октобра навршава се
девет тужних година
откад није са нама наш
вољени

Три године је од смрти
нашег вољеног

МИЛКИ МИЛАНОВИЋ
1934–2018.

(14/283543

обележићемо годишњи помен у суботу, 5. октобра 2019, у 10 сати, на Новом гробљу.

СЕЋАЊЕ
Прошле су четири године од смрти мог
драгог супруга Пере

Твоји најмилији
(130/283817)

(52/283631)

Болно сећање на нашег драгог

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

С љубављу породице
ЂОРЂЕВИЋ и ЖИВАНОВИЋ

СТАНКО
МИШКОВИЋ
2010–2019.
Неизмерно нам недостајеш.
Твоји најмилији
(89/283726)

ПАНТЕ
МИЛИКИЋА
Чувамо те од заборава.
Недостајеш нам много
Породица
(124/283799)

БОГДАНА ШТРБАНА
9. X 2012 – 9. X 2019.
И седма година прође, а туга и бол за тобом не престаје.
Твоји најмилији
(49/283625)

БОГОЉУБА
СТАНОЈЕВИЋА
Бол и тугу не може
време избрисати.
Заувек ћеш остати
део наших живота.
Твоја породица

ПЕТАР
МАРТИНОСКИ
3. X 2015 – 3. X 2019.
Супруга МИЦА

(10/283528)

(13/283533)
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 4. октобар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Ова седмица је погодна за сређивање пословног живота. Преоптерећени сте обавезама, али
можете очекивати леп новчани
добитак до средине месеца. Одвојте мању суму и употребите је
да угодите партнеру. Проблеми
са синусима.

Пред вама је велики успех, и
пословни и приватни. Много
излазака, дружења и контаката с људима, а до краја месеца
и пут у иностранство, који ће
променити нека ваша гледишта.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Чини вам се да проблемима нема краја и већ сте на ивици живаца. Дајте себи одушка, отпутујте некуд на неколико дана.
Вести које дуго чекате стижу
ових дана, па се полако спремајте на далек пут. Прехлада.

Спустите лопту, смирите страсти и не бијте битке које су унапред изгубљене. Понекад је паметније повући се и сачекати
да олуја прође. Љубавни трептаји не дају вам сна. Ослабљен
имунитет.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пробајте да пронађете меру у
свему што радите и говорите.
Крајем седмице може вас изненадити непланирана посета особе коју дуго нисте видели. Уносите више витамина како бисте
спречили грип.

Пустите да вам се глава још
мало охлади, па онда реагујте.
Исхитрене одлуке нису добре.
Кон цен три ши те се на по сао
или тражење посла – то ће вам
решити многе проблеме. Главобоља.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Стрпајте све своје проблеме у
неки ћошак и посветите се млађем члану породице кога сте
због обавеза занемарили. Очекујте помоћ особа на положају,
а могуће је и унапређење.

Имате посла преко главе, помало сте конфликтни, понекад чак
и неразумни, а кад се све сабере – преморени сте. До краја
седмице вам стиже већа новчана уплата, али и позив за далек
пут. Пакујте кофере.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Будите толерантнији према пријатељима и партнеру. Мало више сна или одмора донеће вам
другачији поглед на догађаје.
Могућа је нека пословно-финансијска акција, али будите опрезни. Болови у зглобовима.

Не журите са закључцима. Помало сте растрзани између разума и осећања. Не секирајте
се, за неколико дана ће се све
средити. Вести о сређивању пословне ситуације враћају вам
миран сан.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Проблеми на послу неће се решити ако будете само неми посматрач догађаја. Ступите у акцију и изборите се за своја
пра ва. Бо ље од у ста ни те од
узимања кредита ако икако
можете.

(19. 2 – 20. 3)
Чекате, чекате, а ништа се не
догађа. Односи с партнером су
стабилни и он вам је велика подршка. Здравствено се осећате
врло лоше, могуће су уринарне
инфекције. Пробајте и алтернативно лечење.
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ПРИЧА О МАЈИ ЛАУШЕВИЋ, ДОБРОЈ ВИЛИ ИЗ ПАНЧЕВА

ХРАНИТЕЉСТВО – СЛАДАК ХЛЕБ СА СЕДАМ ГОРКИХ КОРА
Ово је прича о једној доброј вили из нашега града. Није једина, има их још много и то је добра вест. Али не тако добра вест
гласи да у Панчеву, али и далеко шире, има превише деце са
судбинама тешким бар седам
тона, којима љубав оваквих добрих вила значи баш све.
Она је Маја Лаушевић и већ
дванаест година по занимању
је хранитељ. За то време кроз
њену кућу прошло је осморо
деце и без икаквог претеривања може се рећи да су Маја,
њен супруг, њени ћерка и син
нешто најбоље што се тој деци
могло десити у животу. Маја је
превише скромна да би се са
овом констатацијом сложила,
али њена животна прича довољан је доказ за то.
Оно што о хранитељству углавном сви знамо, јесте да је то
занимање које подразумева да
за плату коју вам држава даје
пружите дом и љубав деци којој је, због различитих животних околности, попут сиромаштва, породичног насиља или
неке трагедије, ускраћена могућност да живе у својој примарној породици.
Према подацима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у
Србији тренутно има око 4.000
хранитељских породица и у њима живи око 6.000 деце и младих.

Судбоносни јутарњи
програм
Наша суграђанка се за хранитељство определила након што
је, пре дванаест година, у јутарњем програму погледала
прилог о овом занимању. Случајно или не, било је то баш у
време када је ко зна који пут
остала без посла...

цама подстакла ме је да се истог
дана пријавим за тај посао –
почиње причу Маја Лаушевић.
Да би постала хранитељ, Маја је најпре морала да прикупи хрпу документације која
доказује да она и њена породица имају адекватне услове
за пријем новог члана: од доказа да нису кривично гоњени, преко лекарских уверења,
до документације која доказује да имају адекватан простор
у коме ће дете живети и да
имају примања или приходе
који ће им омогућити, да уз
хранитељску плату (која за једно дете износи око 47.000, а
за двоје око 85.000 динара),
детету обезбедите све што му
је потребно.
Након што се надлежни из
Центра за социјални рад и лично увере да простор и услови у
којима живите задовољавају
строге критеријуме, следе обука и полагање теста.

а у међувремену, док је био код
нас, успешно је завршио први
разред средње школе – каже
наша саговорница.

Дупла срећа

Породица каква се може
пожелети
Маја и њена породица су се
показале као одлични кандидати за хранитеље. Њен супруг
ради у КПЗ-у Панчево, заједно
су још од средње школе, имају
дивну децу и одговарајући број
квадрата... Нису дуго чекали
да им понуде прво дете.
– Позвали су нас врло брзо
након што сам прошла обуку и
питали да ли бисмо узели бебу
стару две недеље. Био је то дечак кога се мајка одрекла одмах након порођаја и донета је
одлука да дете буде најпре смешено у хранитељску породицу
док му се не пронађу усвојитељи. И тако је овај дечачић у
наш дом стигао директно из
болнице и остао је код нас пуне три године. Гледали смо га
како расте, радовали се њего-

Маја Лаушевић увек је с децом
такве породице постоје, то значи да за њима, нажалост, има
потребе.
Први ургентни случај Маји
је стигао у данима када се већ
старала о бебици. Био је то четрнаестогодишњак, који је имао
брата близанца, па је код Лаушевића провео годину дана док
нису пронашли породицу у којој су бра ћа мо гла да жи ве
заједно.
А онда, једног дана, позвонио је телефон... Из Центра за
социјални рад јавили су Мајиној породици да се полако припреми за растанак с дечаком
који је већ имао три године,
јер су му пронашли усвојитеље. Имали су рок – недељу
дана.

Кад после свега остане
само празнина

Обострана срећа
– Завршила сам Пољопривредну школу и по струци сам
биотехнолог. Пре него што сам
постала хранитељ, радила сам
разне послове преко студентске задруге. Никако нисам успевала да пронађем сталан посао. Када је 2008. године фирма у којој сам тад радила отишла у стечај, ћерка је имала
седам, а син четрнаест година.
Вест коју сам чула на телевизији о хранитељским породи-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

вим првим речима и првим корацима. Син, тада тинејџер, волео је да га пресвлачи и да се
игра с њим... Малиша нам је
свима био као играчка и донео
нам је много радости – присећа се Маја свог првог хранитељског искуства.

Ургентни дом
Оно што ће многе вероватно
запрепастити, јесте чињеница
да у Панчеву постоје и такозване „ургентне породице”, а
Мајина је једна од њих. То су
по ро ди це ко је по хит ном
поступку обезбеђују смештај
деци која изненада, из непредви ђе них окол но сти, оста ну
препуштена сама себи. А чим

– Током тих неколико дана
причали смо детету како му
стижу мама и тата и оно је то
лепо прихватило. Није нам било нимало лако, али знали смо
да је за дете боље да трајно
добије породицу, јер би код
нас свакако могло да остане
само до краја школовања. Онда је та породица дошла и провела у нашој кући седам дана
како би се упознали с малишаном... И онда су га одвели... То нам је свима неописиво тешко пало. Мој супруг је
изјавио како ни за својим родитељима није толико плакао
колико за овим дечаком. Не
могу ни сада да се присетим
тих дана а да не почнем да
плачем. Његов смех, његов мирис, неке призоре из свакодневног живота с њим никад
нећу моћи да заборавим – покушава Маја да заврши реченицу, а глас јој пуца док постаје свесна да су јој образи
одавно мокри од суза.

Утеха која се не одбија
Помислили бисте да је ово тренутак кад човек каже: „Никад
више!” и вероватно би се то и
Лаушевићима десило да им одмах, као утеха, није стигло ново дете – трогодишња девојчица. Њу су довели бака и дека
који су били на ивици егзистенције и нису могли да се
старају о њој.
– Дете је било исцрпљено,
запуштено, прљаво, коса јој је
била дуга и умршена, имала

је вашке и око малене је било
пуно посла, па ми је то помогло да скренем мисли. С уживањем сам је сређивала, верују ћи да ће она мно го ду же
остати код мене. Била је живахна, кренула je у вртић и
волела је другаре. Стално је
била гладна и убрзо се убуцила, као што је, уосталом, случај и са осталом децом која
дођу код мене – каже Маја са
осмехом.

Осуђени на сломљена срца
Радости је, међутим, поново
после три године дошао крај.
Телефон је позвонио...
– Јавили су нам да су девојчицини бака и дека решили
своје проблеме и да она треба
да се врати код њих. Опет смо
имали недељу дана да се привикнемо. Е, ту се десио онај
моменат: нећу никад више! Нисам то тако замишљала, мислила сам да ће малена остати
код нас много дуже. Нисам могла да поднесем чињеницу да
се иста прича понавља. Тада
сам се запослила у продавници да би ми било бар мало лакше. У том периоду стварно нисам знала шта ћу од себе: села
бих на бицикл и возила се градом, бесна и на себе и на све
око себе, питајући се шта ми је
то требало и зашто сам себи
приредила толику патњу, кад
сам могла да радим неки обичан посао уз који ти се не слама срце сваки час – признаје
Маја.

Хорор мајка
Онда је опет дошао ред на један ургентни случај. Мају су
позвали да преузме дечака од
две године и девојчицу од шест,
које је мајка оставила једном
човеку на улици како би само
„скокнула до продавнице”. Никад се није вратила по њих.
– То су баш тешке животне
приче. Они су били кратко код
мене, неких месец дана, па су
отишли у другу општину, одакле им је и мајка. Није увек
баш толико лоша ситуација с
тим хитним случајевима. Имала сам прошле године још једног дечака од четрнаест година, који је био ту око годину
дана, јер мама због здравствених проблема није могла да се
стара о њему. Када се завршило лечење, он се вратио мајци,

Ову тешку причу која ће вас,
сигурни смо, натерати да чврсто загрлите своју децу и да захвалите на сваком дану који
проводите с њима и на свему
што можете да им пружите, заокружићемо актуелном ситуацијом у Мајином дому.
Како Лаушевићи имају нову, већу кућу, код њих су сада
две девојчице. Старија, дванаестогодишњакиња, стигла је пре
годину дана, док је млађа, која
има десет година, дошла пре
четири месеца. Детаље о њима
нећемо износити како бисмо
заштитили њихов идентитет,
али довољно је рећи да су обе
од крајње лошег успеха у школи за кратко време стигле до
врло доброг и да су постале
марљиви ђаци и весела, вредна и надасве лепо васпитана
деца.
– Инсистирам на учењу, сматрам да је школовање јако важно. Такође, трудим се да им
усадим радне навике. Девојчице ми помажу у кувању ручка, тако што ољуште поврће,
поставе сто, оперу судове. Умеју да рашире и скупе веш, да
укључе веш-машину, своју собу сваког дана наизменично
усисавају и научене су да све
за собом морају да склоне. Томе сам научила и своју децу.
Не желим да се препустим сажаљењу због њихових тешких
судбина, јер им тиме ништа
добро не чиним. Важно ми је
да их лепо васпитам и научим
свему што им може бити од
користи у животу – прича ова
хранитељка.

Боли, али је лепо
За крај, замолили смо Мају да
упути неку поруку или савет
особама које размишљају да се
пријаве за посао хранитеља.
– Хранитељство вам је хлеб
са седам кора. Морате пре све-

КЉУЧ ЈЕ У ДО БРОЈ
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ
Девојчице баш уживају
с породицом Лаушевић.
Летос су заједно ишли у
бању Ждрело и на Сребрно језеро, на Белу стену и
на градски базен, а сада
су често напољу, шетају по
Народној башти, одлазе у
биоскоп или у посете пријатељима.
– Муж, син и ја радимо,
ћерка иде у четврти разред Гимназије, али смо јако добро организовани и
одлично функционишемо.
Посла има много: кувам
унапред како би деца могла да ручају док сам на
послу. Сваког дана се оперу по две-три машине веша, а ту су онда и пеглање
и остали кућни послови, те
школске обавезе. Но стигне се све, уигран смо тим,
па имамо времена и за одмор и уживање – каже Маја скромно.
га да волите децу и да уживате у раду с њима. Припремите се на јако много изазова,
јер ћете морати да будете строги, а да притом не повредите
осећања те деце и да делите
савете, да решавате тинејџерске проблеме и да их учите и
животу и лепом понашању и
да им пружите сву љубав овог
света, а да опет будете свесни
чињенице да никад, никад нећете моћи да им надоместите
њихову биолошку породицу и
да ће они опет, једног дана,
отићи од вас. Морате научити
да тада будете најјачи и да се,
колико год вас срце болело,
радујете њиховој срећи и чињеници да сте баш ви били
одабрани да улепшате један
део њи хо вог од ра ста ња –
поентира Маја.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Спасоје и Срећко
Дом траже два мужјака, од
којих је један чист пулин
(црни пас), а спасени су од
неодговорног власника у
околини Панчева.
Имају око пет година и
врло су дружељубиви и жељни пажње. Не могу остати
код хуманих људи који су
им помогли, па им је неопходан привремени или стални смештај. Обезбеђен је превоз,
као и бесплатна кастрација. Контакт-телефон: 069/16-47-707.

Малишани с Мисе
Бело-црни мушкић и браонкаста женкица траже сталан или бар привремен смештај до удомљења. У питању су штенци стари тричетири месеца, који још
имају млечне зубиће. Налазе се на новој Миси, у
Банатској улици. Превоз за
обе куце и стерилизација за женкицу су обезбеђени. Умиљати су и живахни, као и сви њихови вршњаци, и не би требало
да одрастају на улици. Контакт-телефон: 063/19-26-518.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

УСПЕХ ДУШАНА БОРКОВИЋА НА „СРБИЈА РЕЛИЈУ”

ТАМИШ КРЕЋЕ ИЗ УЖИЦА

ТИТУЛА ОСТАЛА КОД КУЋЕ

Следећем викенду посебно
се радују они љубитељи спорта којима је игра под обручевима најближа срцу. После дуге летње паузе у суботу, 5. октобра, почиње нова
сезона у Кошаркашкој лиги
Србије, а све очи љубитеља
„краљице игара” у нашем граду и овог пута биће упрте у
КК Тамиш.
Један од најпопуларнијих
и најорганизованијих спортских колектива из Панчева у
нову трку за бодове креће са
измењеним и подмлађеним
тимом у односу на прошлу
сезону, када је изборен и пласман у Суперлигу.
У Тамиш је дошло девет
нових играча, па ће свакако
бити потребно неко време да
се момци упознају и још боље уиграју.

али сигуран сам да ће момци све то надокнадити залагањем и позитивном енергијом. Одиграли смо шест припремних утакмица, четири
смо добили, две смо изгубили. Претрпели смо пораз од
Динамика и од Вршца, после продужетака. У првом
колу нам предстоји гостовање у Ужи цу. Сло бо да је у
предности јер је сачувала цео
тим који је играо и у Суперлиги, али ми на ово тешко
гостовање свакако не идемо
с белом заставом. Желимо
да се надигравамо и да изборимо повољан резултат на
почетку шампионата – рекао је у најави нове сезоне
шеф стручног штаба Тамиша Бојан Јовичић.
Не треба сумњати да ће
млади стратег екипе из на-

ДАР КУ ЈО ВИ ЧИ ЋУ НО ВИ МАН ДАТ
На седници Скупштине Удружења клубова
Кошаркашке лиге Србије, која је одржана
у понедељак, 30. септембра, донета је одлука да се досадашњем председнику
Дарку Јовичићу мандат продужи на још
две године.
Наш суграђанин,
први човек КК-а Тамиш, на месту председника Удружења клубова КЛС-а налази се непрекидно од 2012. године, када је први пут изабран на ту функцију.
Кошаркашки људи у Србији умеју да препознају добар
рад...
– Задовољан сам како је
протекао припремни период. Комплетирали смо екипу, али нас је задесио један
велики пех. Наиме, Александар Торњански, један од стартера, повредио је раме и мораће на операцију, па је сезона за њега завршена и пре
него што је почела. Шта је
ту је, морамо даље. Имаћемо младу и неискусну екипу,

После двадесет
седам година наш ас
вратио трофеј „Србија
релија” у земљу
Најбољи српски аутомобилиста Душан Борковић и његов
сувозач Игор Марковић победници су најпрестижнијег домаћег аутомобилског такмичења, 52. „Србија релија”, чиме
се титула после тачно двадесет
седам година поново вратила
у руке домаћег такмичара. Борковић је у својој „шкоди фабији Р5 ЕВО” био најбољи у свих
четрнаест брзинаца који су вожени на шест локација током
два дана такмичења.
У веома јакој конкуренцији
од чак 59 посада из Србије, Бугар ске, Ма ђар ске, Тур ске,
Шведске, Хрватске и Јапана,
Борковић и Марковић су суверено владали свим брзинским
испитима и такмичење завршили са скоро пет минута предности у односу на другопласирану посаду.
Првог дана такмичари су возили брзу трку маршрутом изнад Врњачке Бање, према Митровом пољу, до Копаоника, па
су се преко Александровца враћали у Врњачку Бању и тако два
круга, док су на Берановцу вожене две ноћна трке, које су биле посебна атракција за публику.

Возачи су истим темпом наставили и другог дана, када су
били најбољи на стазама Гоч,
Ботурић и Станишинци.
– Пресрећан сам због овог
тријумфа. После десет година
сам се вратио својој омиљеној
дисциплини. Имао сам малу
бојазан на почетку такмичења,
с обзиром на то да сам се тек
упознавао са аутомобилом. Нисам знао колико ћу се брзо
адаптирати, међутим већ од
првог километра осетио сам да
јако добро владам аутомоби-

лом и да могу да диктирам ритам релија. Неизмерно сам захвалан фановима и мојим дугогодишњим спонзорима, који
су ми пружили велику подршку, као и свом НИС–Петрол
рејсинг тиму, „Шкоди Србија”
и граду Врњачка Бања – рекао
је после трке Борковић.
Последњи победник из Србије на најважнијем домаћем
такмичењу, које је тада носило
званичан назив „ЈУ рели”, био
је Вићентије Савић, сада већ
далеке 1992. године.

– Посебно сам поносан на
чињеницу да сам вратио титулу кући. Ово је била моја огромна жеља од самог почетка, али
нисам био сигуран да ћу у томе и успети, па је утолико моја
срећа данас већа – додао је наш
суграђанин.
„Србија рели” организовали
су Ау то-мо то са вез Ср би је
(АМСС), Спорт ски ау то и
картинг савез Србије (САКСС)
и град Врњачка Бања, уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ИЗГУБИЛЕ БОДОВЕ, ДОБИЛЕ ИГРАЧИЦЕ

у првом минуту, али су потом
Крагујевчанке преузеле контролу над утакмицом и заслужено освојиле два бода.
– Раднички је апсо лутни
фаворит лиге и заиста нисмо

успели да се супротставимо. У
другом полувремену сам шансу указао свим девојкама, па су
играле и рукометашице од шеснаест година, које су успеле да
смање разлику и покажу да имамо лепу будућност. Посебно су
се истакле Тијана Симић и Амелија Ускоковић. Дакле, изгубили смо бодове, али смо добили
децу на коју можемо да рачунамо – истакао је тренер Панчевки Марко Крстић.
Голове за екипу из нашег града постигле су: Тијана Симић
(пет), Амелија Ускоковић (четири), Невена Џелајлија (два),
Теодора Станојевић (један), Тамара Петковић (четири) и Марија Митрић (један). Поред
њих, играле су и: Милица Илић,
Зорана Марковић, Анастазија
Јам бру шић, Ти ја на Ри стић,
Ивона Пешић, Александра Васић и Марија Ракиџић.
Наредног викенда Панчевке не ће има ти пр вен стве на
искушења.

Сјајне резултате у Новом Бечеју остварили су и чланови
Карате клуба Младост. Женски јуниорски тим постао је
првак Војводине, а боје Младости браниле су Анђелина и
Анастасија Јаредић и Јована
Новаков.
У појединачним надметањима јуниорки, у категорији преко 59 кг, Анђелина Јаредић се
окитила сребром, а Јована Новаков бронзом. Кадетска жен-

ска екипа Младости у борбама
освојила је друго место. За екипу су наступиле: Миљана Тодоровић, Лара Печеница, Миљана Романов и Сашка Тесла.
На Првенство Србије пласирали су се и кадети Миљана Тодоровић и Михаило Пантелић.
Иако су остале без трофеја, запажене су биле и Јелена Киџин и Нина Арађанин.
Такмичаре је предводио тренер Миљан Живаљевић.

шега града и ове сезоне „наште ло ва ти” еки пу ко ја ће
имати шта да каже и покаже кошаркашкој Србији. Дакле, Тамиш у нову трку за
бо до ве кре ће из Ужи ца, а
љубитељи кошарке у нашем
граду своје миљенике моћи
ће да виде на делу у другом
колу, када у Хали спортова на Стре ли шту го сту је
Колубара.

СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

ДВА ДАНА – ЧЕТИРИ ТАКМИЧЕЊА
Рукометашице ЖРК Панчева
у другом колу Супер Б лиге гостовале су у Крагујевцу, где су
од Радничког изгубиле са 26:17.
Девојке из домаћег састава
претендују на врх табеле, а

имају амбицију и да се пласирају у Суперлигу, па су и пре
почетка ове утакмице важиле
за апсолутног фаворита. Панчевке су голом капитена Невене Џелајлије успеле да поведу

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ЗАЛЕТ ИЗ НОВОГ БЕЧЕЈА

Атлетичари Динама учествовали су прошлог викенда на
чак четири такмичења.
У Новом Саду је одржано
екипно Првенство Србије за
јуниоре. Мушка екипа Динама заузела је шесто место, а
девојке су биле осме.
Такође у суботу, 28. септембра, у Шапцу је одржан „Госпојински митинг” за млађе
категорије, на коме је Његош
Кнежевић победио у трци на
60 м, док је у скоку удаљ освојио сребрну медаљу.
Млађи пионири Динама у
не де љу су уче ство ва ли на
екипном Првенству Србије у
Новом Саду. Најуспешнија је

била Тамара Блануша, јер је
истрчала лични рекорд у трци на 60 метара с препонама.
На „Атинским играма” у
Вршцу Динамо је освојио осам
медаља.
Анђела Брошћанц је била
прва на 60, а друга на 300 м.
Ксенија Мркела и Миљана
То до ро вић по бе ди ле су у
тркама на 60 и 200 метара, а
Марко Рула је тријумфовао
у трци на 60 м. Страхиња
Стевшић је убедљиво победио
у трци пионира на 800 м.
Екипе су предводили тренери Љупчо Цветкоски и Слободан Маринков.

Првенство Војводине у каратеу
за кадете и јуниоре одржано је
прошлог викенда у Новом Бечеју. Борци из нашег града још
једном су потврдили да се у
Панчеву ради добар карате...
Такмичари Динама освојили су три вредна трофеја. Сребром се окитио јуниор Никола
Ивановић у категорији до 76
кг, а бронзе су заслужили и јуниори Александар Здешић у
катама и Дарко Спасковски у

категорији до 61 кг. Одлично
су се борили и Стефан Стојковић, Александра Стоилковски,
Јелена Милентијевић и Анђелија Симин.
Већ наредног викенда петоро најбољих јуниора и млађих
сениора Динама путује у Ријеку на традиционални турнир,
на коме ће као репрезентативци Србије имати важну проверу у оквиру припрема за Светско првенство.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„ДРУЖИНА”
ШАМПИОН СРБИЈЕ
У Врбасу је прошлог викенда
одржано Првенство Србије у
гађању из пиштоља великог калибра по Ц-програму, на коме
су учествовала и четири сениора Стрељачке дружине „Панчево 1813”.

Екипа из нашег града је десети пут заредом убедљиво тријумфовала и освојила пехар намењен шампиону Србије, иако
је била ослабљена јер није наступио Јовица Бубало.
Саша Петровић је победио с
349 кругова и поново доказао
да је најтрофејнији стрелац у
овој дисциплини. За екипу су
наступили и Јован Павлица
(шести у појединачном надметању), који је упуцао 292 круга, и Светислав Поштић, са 283
круга. Успешно је дебитовао
Марко Шапоњић, који је погодио 241 круг.

ЛАЗАР „ОСВОЈИО”
САРАЈЕВО
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ВИКЕНД ОБЕЛЕЖЕН ПОБЕДАМА
Железничар „везао”
и седми тријумф
Динамо 1945
савладао Бечејце
Седмо коло Српске лиге група
„Војводина”, које је одиграно
прошлог викенда, донело је
много радости љубитељима најважније споредне ствари на
свету у нашем граду. Бодове су
освојили и Железничар и Динамо 1945, па поклоници фудбала с још више оптимизма
ишчекују наредна искушења
својих миљеника.
Панчевачка „дизелка”, лидер шампионата, наставила је
победнички низ, па је „везала”
и седми узастопни тријумф.
Железничар је једини тим у
лиги с максималним учинком,
а прошлог викенда је на СЦ-у
„Младост” оружје морао да положи и „фењераш” из Старих
Бановаца: Железничар–Дунав
3:0 (2:0).
Данило Ковачевић и његови
саиграчи из меча у меч делују
уиграније, боље и сигурније, па
гости у недељном окршају нису имали ни најмању шансу да
изборе повољан резултат. Серију погодака отворио је најбољи актер овог сусрета, Лука
Стојановић, у 18. минуту, када
је мајсторски савладао голмана Дунава. Железничар је наста вио да до ми ни ра, а над
истим играчем је у финишу
првог полувремена направљен
и прекршај за једанаестерац.
Капитен „дизелке” Данило Ковачевић био је непогрешив, па
се после његовог ударца с беле
тачке лопта нашла иза леђа
голмана гостију.

Домаћи тим је наставио да
игра у свом ритму и после одмора. Ређале су се прилике пред
голом Бановчана, а после једног прецизног центаршута Марка Башановића капитен Дунава
Јаворац затресао је сопствену
мрежу и поставио коначан резултат: Железничар–Дунав 3:0.
Домаћи тим играо је у саста ву: Кне же вић, Јан ку лов,
Плавшић, Аничић, Ивковић,
Стојановић, Ковачевић, Илић,
Јовановић, Башановић и Лазаревић, а прилику су добили и
Мандић, Брајовић и Ђорић.
– Остварили смо и седму победу у низу и освојили нова
три бода, па момцима могу само да честитам. Посебно ме
радује то што смо побољшали
ефикасност, а поред три гола
имали смо и неколико изгледних прилика. Полако све долази

на своје место. Имамо још простора за напредак и то је најважније. Нећемо да се успавамо ни да се опуштамо после
доброг старта. Ово је тек почетак првенства и права искушења тек долазе. Зато настављамо да радимо још јаче и да се
припремамо за наредне ривале. Драго ми је и што љубитељи фудбала у великом броју
прате Железничар, јер то значи да радимо добру ствар. Предстоји нам гостовање у Кули.
Хајдук је изузетан тим, с појединцима који могу да играју и
у вишем рангу. Ми гледамо себе, покушаћемо да дамо свој
максимум и да се из Куле вратимо с повољним резултатом
– рекао је тренер Железничара Душан Јеврић.
Своје навијаче обрадовали су
и фудбалери Динама 1945, који

У Сарајеву је прошлог викенда одржан међународни џудотурнир који су организовали
Џудо савез Федерације БиХ и
ЏК Босна, у сарадњи са Амбасадом Јапана у Босни и Херцеговини.
За Џудо клуб Панчево наступио је кадет Лазар Албијанић,
који је освојио прво место.
На турниру је учествовало
више од 600 такмичара и такмичарки из 69 клубова из земаља региона, а Лазар је подигао пехар намењен најуспешнијем џудисти на такмичењу.

ПЕВАЈУЋИ И
ИЗ БОСНЕ

На великом међународном турниру у Сарајеву учествовало је
и шеснаест џудиста Динама,
ко ји су оства ри ли од ли чан
успех и освојили чак четрнаест медаља.
Најсјајнија одличја заслужили су: Павле Радивојевић (две),
Немања Ђуришић, Никола Раданов и Никола Мирковић. Сребром су се окитили Милош Божић и Никола Митић, а бронзе су зарадили: Голуб и Наталија Стригић, Никола Мирковић, Владимир Богдановски,
Урош Ћућа и Огњен Ђуришић
(две).

Стране припремио

Александар
Живковић

су успели да савладају Бечеј
1918 с 3:2. Момци које предводи тренер Жарко Тодоровић
тако су остварили и другу победу у шампионату и освојили
три бода, који су их мало удаљили са зачеља табеле.
Домаћи тим је сјајно започео меч. Гости из Бечеја нису
знали одакле им прети највећа опасност, а већ у 20. минуту Арнаутовић је постигао свој
први гол и тако довео Динамо
1945 у вођство. Само осам минута касније мрежу гостију погодио је и Стојановски, па је
та да око 250 гле да ла ца на
Градском стадиону помислило да ће го сти пре тр пе ти
катастрофу.
Ипак, у другом полувремену
фудбалери Бечеја су заиграли
много боље и ангажованије. У
51. минуту, голом из слободног ударца, смањили су на 2:1,
а већ у 64. минуту на семафору је стајао резултат 2:2. На
срећу навијача „брзог воза”, у
самом финишу сусрета Арнаутовић је постигао победоносни
погодак за свој тим.
– Добро смо се припремили
за овај дуел, јер смо знали вредности гостију из Бечеја. У неким мечевима ове јесени играли смо боље, а били смо поражени, па могу рећи да нам се
сада све вратило. Иако смо
имали предност од 2:0, на полувремену сам рекао момцима да није готово и да морамо
бити опрезни. Гости су са два
гола потпуно променили ток
игре, па смо морали поново да
јуримо победу. На крају је све
испало добро и с нова три бода приближили смо се екипама из горњег дела табеле. Овај
тим има квалитет и може да
пружи много више. Има још
доста да се игра, лига је изједначена по квалитету, тако да
ће трка за прво место, али и за
испадање, бити занимљива и
неизвесна до последњег кола.
Наш циљ је јасан, желимо да
се пласирамо у горњи део табеле – рекао је тренер Динама
1945 Жарко Тодоровић.
Панчевци су овај меч одиграли у саставу: Томић, Нинковић, Дашић, Недучић, Каришик, Стојановски, Милојевић,
Арнаутовић, Бобар, Станић и
Чордашић, а шансу су добили
и Стојанов, Ахчин и Петровић.
„Брзи воз” наредног викенда
путује у Перлез, где ће се састати с Војводином 1928. Навијачи се надају лепим вестима...

АТЛЕТИЧАРИ ПАНОНИЈЕ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

НАДМЕТАЊЕ МАКЕТАРА

МЕДАЉЕ ИЗ ШАПЦА И ВРШЦА

И КРАЉЕВО У ЗНАКУ ПАНЧЕВАЦА

У суботу, 28. септембра, атлетичари панчевачке Паноније
учествовали су на традиционалном „Госпојинском митингу” у Шапцу, где су се надметали са око 300 такмичара из
двадесет српских клубова.
Нина Штркаљ је поново заблистала у спринтерским дисциплинама, па је освојила две
златне медаље: у тркама на 60
и 200 м. Њен брат Занди такође је наставио серију успеха,
па је у надметању млађих пионира зарадио бронзану медаљу. Боје Паноније браниле су
и Исидора Павловић и Лајчи
Штркаљ.
Већ у недељу, 29. септембра,
на реду је било ново искушење
– тра ди ци о нал не „Атин ске
игре” у Вршцу које је организује тамошњи АК Атина. Панонију је представљало десет
атлетичара, који су освојили
девет трофеја.
У трци дечака рођених 2010.
и 2011. године Петар Секуловић је освојио бронзу на 60 м,
док је у трци на 200 м био четврти. Сара Дамјановић је зара ди ла сре бро на 200 м, а
злато јој је измакло у трци на

60 м, јер се при уласку у циљ
спотакла и пала. У групи млађих пионира Занди Штркаљ
је освојио бронзане медаље у
тркама на 60 и 300 м, док је
Исидора Павловић на 60 м
друга стигла на циљ. У категорији старијих пионирки Јелена Грујичић је освојила сребро на 60 м и бронзу на 300
м. Ана Драгојевић је у трци
на 60 м била трећа, а тријумфовала је у надметању на
300 м.

На макетарском такмичењу у
Краљеву чланови МК-а „Др Владимир Алексић” из нашег града освојили су седамнаест медаља у разним категоријама.
У групи јуниора у категорији
Ј-1 Михајло Вујовић је освојио
златну медаљу с макетом „Mirage 2000 D”. У категорији Ј-2
Петар Цветковић је освојио сребрно одличје, а Михајло Вујовић и Душан Велимиров поделили су треће место за макете
авиона „шкода Д-1”. Михајло
Вујовић је освојио злато за макету „Зил-157”, а Петар Цветковић бронзу за макету „HMMW”
у категорији Ј-3. У групи јуниора Ј-4 Петар Цветковић је однео најсјајније одличје за макету „Абрамс М1А1”, док је у категорији Ј-5 Цветковић тријумфовао с диорамом „Поликарпов И-16”, а Душан Велимиров
је за „Француског гренадира”
добио бронзану медаљу.
Дејан Цветковић је освојио
две златне медаље у конкуренцији сениора, у категоријама С-12 за модел „SAS Jeep” и С-14
диорама „Кавказ 1942”, а зарадио је и бронзе у категоријама
С-8 „Krupp Protze 1/72” и С-15

категорији фигура. Александар
Стојановић је освојио златну медаљу у категорији С-40 за модел авиона „Breguet-19”, сребро
у категорији С-18 за макету брода „L’occident”, као и бронзу у
категорији С-14 за диораму.
Поред ових одличја, Панчевци су освојили и два трофеја
Града Краљева („Статуа Милутин”), које су добили Петар
Цветковић за најуспешнијег јуниора и Александар Стојановић у специјалној категорији
„Breguet Cup”.
Макетарски клуб „Др Владимир Алексић” позива суграђане да посете Шести „Алексић куп”, који ће поводом 110.
годишњице од првог лета Владимира Алексића бити одржан
19. октобра у Народном музеју
у Панчеву.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ужице: СЛОБОДА–ТАМИШ

Рукомет
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Митровица: СРЕМ–ДОЛОВО
мушкарци
Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Елемир: НАФТАГАС–ЈАБУКА
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ХЕРЦЕГОВАЦ

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Перлез: ВОЈВОДИНА 1928 – ДИНАМО 1945
Кула: ХАЈДУК 1912 – ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Козарци: СЛОБОДА–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–КРАЈИНА
недеља, 15.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Падина: ДОЛИНА–СТРЕЛА
Дебељача: СПАРТАК 1911 – СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (Г)
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ – ОМЛАДИНАЦ 1927
Сефкерин: ТЕМПО–ЈЕДИНСТВО
Уздин: УНИРЕА – ВОЈЛОВИЦА 2018
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ВОЈВОДИНА
све утакмице у недељу, од 15.30
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–ДОЛОВО
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–БУДУЋНОСТ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПРОЛЕТЕР
све утакмице у недељу, од 15.30

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
Панчево: ДИНАМО–КИКИНДА

28:22
37:26

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Крагујевац: РАДНИЧКИ – ЖРК ПАНЧЕВО 26:17
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ПРОЛЕТЕР
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–АПАТИН
Сомбор: СОМБОР–ДОЛОВО

28:28
40:24
31:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–РУМА
10:36
мушкарци
Пригревица: ПИК ПРИГРЕВИЦА – ОРК ПАНЧЕВО 40:20

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БЕЧЕЈ 1918
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДУНАВ

3:2
3:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: КИКИНДА 1909 – БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–БАНАТ

4:1
0:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–СТРЕЛА

3:0
1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–МУНДИЈАЛ
Војловица: ВОЈЛОВИЦА 2018 – СЛАВИЈА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОМЛАДИНАЦ

0:2
5:2
4:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК

1:3

ШАХОВСКИ КУТАК

Heg
8
7
6
5
4
3
2
1
A

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб4)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ОДРЖАН ТРЕЋИ САЈАМ СПОРТА

ДЕЧЈИ ОСМЕСИ НАЈВЕЋА НАГРАДА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Малишани су заиста могли
да бирају…
Уторак, 1. октобар. Дан када су Хала
спортова на Стрелишту и терени око ње
врвели од дечје граје и осмеха. Да, у нашем граду је, трећи пут узастопно, одржан
Сајам спорта, манифестација коју су организовали Спортски савез Панчева и
Савез за предшколски спорт нашег града.
Циљ Сајма спорта био је презентација 33 спортске дисциплине, и то предшколцима и основцима од првог до четвртог разреда.
„Дечја радост” је на овој манифестацији учествовала са 700 малишана, а
позиву организатора одазвале су се и
основне школе „Стевица Јовановић”,
„Мирослав Антић”, „Исидора Секулић”,
„Мара Мандић”, као и школске установе из Глогоња, Јабуке, Иванова, Омољице и Банатског Брестовца.
Наши најмлађи суграђани имали су
прилику да присуствују демонстрацији

Зид

борилачких спортова, спортова с лоптом, стреличарским и стрељачким вештинама, могли су да се опробају на

кајак-кану ергометрима, да пробају ронилачку опрему и да уживају у многим
другим спортским дисциплинама...
Учеснике су поздравили заменица директора „Дечје радости” Илијана Мишковић, председник Спортског савеза
Панчева Слободан Битевић и градоначелник Саша Павлов.
Сајам спорта је шанса да се деци приближе све спортске дисциплине и да
свако дете одабере спорт којим жели да
се бави. Панчевачки клинци заиста могу да бирају...
У оквиру овогодишње манифестације истакнути српски спортски стручњак
Бранислав Јованов одржао је предавање заинтересованим тренерима и професорима физичке културе.
Организација је била на максималном нивоу, а највећи „кривци” за то су
Иван Крговић и Ненад Марин. А. Ж.

Често човек помисли да је дошао до краја.
Да нема даље.
У послу, љубави, пријатељству...
Политици – оној свакодневној, али и оној која се тиче избора.
Можда је и у праву да нема даље.
Али нема – само на дотадашњи начин.
Промена долази изнутра.
И ово није поп-психологија, већ искуство, мајке ми.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РВАЊУ

ШАМПИОНИ СТАСАВАЈУ КРАЈ ТАМИША

Боје
Далтонисти не препознају основне боје.
Сарамагово „Слепило” је бело, а они што немају
функционално чуло вида виде мрак.
И неки од оних што имају функционално чуло вида виде мрак.
Ови други мраче. Бирајмо за друштво оне што зраче.
Без обзира на њихове евентуалне хендикепе. Људи смо,
то је питање душе.
Кад си ментално здрав, можеш да видиш слона на свом столу.

Изванредан успех Динама
Прошлог викенда Чачак је био центар
Србије када је најстарији олимпијски
спорт у питању. У том граду је одржано
државно првенство у рвању слободним
стилом, на коме је, у два дана, наступило преко петсто младих бораца. У веома јакој конкуренцији изузетне резултате остварили су и рвачи панчевачког
Динама.
Субота, 28. септембар, била је резервисана за такмичаре у категоријама млађих пионира, кадета и сениора, а наши
суграђани су освојили четири трофеја.
У конкуренцији млађих пионира шампиони државе постали су Огњен Тодосијевић (категорија до 50 кг) и Стефан
Тодосијевић (до 60 кг), док се Милица
Секуловић (до 45 кг) окитила сребрним
одличјем. У надметању кадеткиња најсјајније одличје заслужила је Јована

ТРО ФЕЈ СО КО ЛА
Такође прошлог викенда у Сомбору
је одржан међународни рвачки турнир под називом „Трофеј Сокола”,
на коме је РК Динамо представљало шест бораца у пионирској конкуренцији.
Новак Павловић се окитио најсјајнијим одличјем, а бронзане медаље
су освојили Лазар Павловић, Алекса Јовић и Михајло Вујновић. Боје
тима из нашег града бранили су и
Матеја Ченејац и Вељко Вујновић.
Екипу су предводили тренери Вујо Шајић и Алекса Тодоровић.

Вићентић (до 49 кг), а треба напоменути да је у конкуренцији сениора наступио Милош Секуловић (категорија до
86 кг), који се пласирао на седмо место.
Другог дана Првенства Србије наступили су старији пионири и јуниори, а
рвачи Динама наставили су тамо где су
стали претходног дана – да освајају
трофеје.
Огњен и Стефан Тодосијевић постали су шампиони државе и у групи старијих пионира, Милица Секуловић је
освојила сребрно одличје, а Тамара Мијалков се овог пута окитила бронзом.
Јована Радивојевић се пласирала на пето место.
Милош Секуловић се надметао у конкуренцији јуниора у категорији до 86
кг и освојио титулу вицешампиона.
– Искрено, нисам очекивао овакав
резултат, јер ми смо клуб који се пре

свега бави грчко-римским стилом, док
девојке раде слободним стилом. Тек
пре две и по године смо покренули
клуб и посветили се раду с децом, а
ово су резултати. Седам такмичара је
наступило у ова два дана, а освојили
смо девет медаља. Уз мало спортске
среће, трофеја је могло да буде и више.
Посебно сам поносан на чињеницу да
смо имали такмичаре у свим узрасним
категоријама – рекао је тренер рвача
Динама Миливоје Тодосијевић.
Значај овом такмичењу дао је и олимпијски шампион Давор Штефанек, а сви
љубитељи овог спорта у нашем граду
надају се да ће неко од ових момака и
девојака бити Даворов наследник. Сви
освајачи медаља у конкуренцији старијих пионира ушли су у ужи избор за састав репрезентације Србије.
А. Ж.

Будућности
Има их много.
Верзија онога што долази.
Могућих будућности.
Исходи не зависе од хороскопа.
Ни од врачара и врачева.
Већ од оних који те највише воле.
И пре и за време и после примања те љубави – зависе
од тебе самог, творца сопствене судбине.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Јована Марковић,
гимназијалка:

Анђела Ивковић,
гимназијалка:

Урош Полиманац,
гимназијалац:

– Вероватно ћу
викенд провести
одмарајући се, учећи
и припремајући се
за следећу школску
недељу. Прославићу
свој рођендан, такође.

– Провешћу викенд
одмарајући се.
Излазићу што више.

– Викендом учим,
а у вечерњим сатима
излазим. Нађем
времена и да се
одморим од
школских обавеза.
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