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ЖЕГА
НОВО ЗАКОНСКО РЕШЕЊЕ ОТЕЖАВА ПОЛОЖАЈ ДУЖНИКА

ИЗВРШИТЕЉИ ДОБИЈАЈУ
ЈОШ ВЕЋА ОВЛАШЋЕЊА
ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

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 НЕСЛАГАЊУ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА И ГРАЂАНА ДУЖНИКА

Пише: Драгана Кожан

Пластично
објашњење
У једној продавници у највећем панчевачком тржном
центру момак, странац, пазарио је патике. Када му је продавачица пружила кесу с плаћеном робом, вратио ју је. „No
plastic bags, please!” Тамо одакле овај младић долази очито
су урадили добар посао на подизању свести људи о штетности пластике.
Овде у трговачким ланцима
сада продају кесе да би нас као
подстакли да их не користимо.
Величине и цене су разне, а
свака врећица има најмање две
мане: и даље је пластична и на
њој је одштампан лого продавца. То значи да ћете платити
не само да бисте ипак користили пластику већ и да бисте постали бесплатна покретна реклама за продавницу у којој сте
оставили новац. Апсурдистан!
Има, додуше, код нас и светлих примера. Рецимо, једна
локална пекарица у којој месе
само здрав хлеб. Они вам једноставно векну спакују у папирну врећицу и то вам је то,
другог нема.
Чему сад толика фрка око
пластике, питате се ви. Фрка
је сасвим оправдана, јер њеном употребом ми заправо
плаћамо много вишу цену –
уместо новца нудимо своје
здравље и здравље целе планете. Око 5,5 милијарди тона
пластичног отпада тренутно се
акумулира у природи. Чак пет
масивних плоча пластике
управо плива у океанима: она
између Калифорније и Хаваја
је величине државе Тексас.
Многи морски организми случајно поједу пластику и умиру, јер не могу да је пробаве.
Ако вам није стало до животиња, онда се бар сажалите на
себе. Сетите се да се пластика
с временом ломи и улази у крвоток морских организама, где
остаје док их не поједе неко
већи. А ко је на врху ланца исхране? Ви. Пластика садржи
фталате и бисфенол А, а те
супстанце повећавају ризик од
бројних обољења, као што су
рак, дијабетес, рани пубертет,
гојазност, срчане болести...
Уместо да се згражавамо над
оним што су „други” урадили
природи, позабавимо се оним
што ми можемо учинити да је
спасемо. Почнимо од реченице: „Без пластичних врећица,
молим!” Већи је то корак него
што нам се чини.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 5. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈОШ ШИРА ШИРОКА ОВЛАШЋЕЊА
Изменама закона
извршни поступак биће
једноставнији, кажу
извршитељи

и пензијама изнад ког не може да се
спроводи извршење. Тако, када је реч
о плати или заради, извршење може
да се спроведе до њихове половине
(уместо две трећине), односно до њихове четвртине (уместо половине) ако
је њихов износ једнак или мањи од
минималне зараде. Извршење на плати која не прелази износ просечне нето зараде може се спровести до њене
трећине, а на минималној заради
спроводи се до њене четвртине (уместо половине). Када је о пензији реч,
извршење је могуће до њене трећине
(уместо две трећине), односно четвртине, ако пензија не прелази износ
просечне, а на минималној уместо као
до сада до половине – до десетине.
У односу на све наведено је предвиђен изузетак, у складу Породичним
законом: извршење се може спровести до половине примања ради намирења потраживања на основу законског издржавања.

Њихово понашање
производи сиромаштво и
бескућништво, сматрају
грађани дужници
Кажу да су најстреснији моменти у
животу човека смрт блиске особе, развод и селидба. Тачно, али у низу је испуштено, можда зато што се та појава
ређе дешава, следеће: пленидба и продаја имовине због дугова банкама,
услед нерешених имовинских односа... И те како погађа када неко остане без стана или куће у којој живи,
јер су, на пример, камате због неплаћених рата кредита толико нарасле да
се покреће поступак продаје једине
некретнине због враћања дуга који је
много мањи од њене вредности.
Завршена је јавна расправа о предлозима измена Закона о извршењу и
обезбеђењу (ЗИО) и налази се пред
усвајањем. Овај закон се, понајвише,
бави послом јавних извршитеља, који
на сцену ступају пошто надлежни судови донесу правоснажне пресуде. У
Панчеву их има једанаест, али нико
од оних с којима смо контактирали
није желео ништа да нам каже ни о
изменама ни о пракси, већ су нас упутили на Комору јавних извршитеља.
Криминализација солидарности?
Грађани који су на терену имали лоша искуства са извршитељима имају
неколико удружења. Најекспонираније од њих је Здружена акција „Кров
над главом”, која оцењује да измене
ЗИО и понашање извршитеља производе још веће сиромаштво и бескућништво, те да под ударом нису они
који највише дугују, него најслабији
и најрањивији.
Свој став према променама предметног закона има и Комора јавних извршитеља. Њен генерални секретар Магдалена Новаковић за „Панчевац” каже:
– Предвиђено је више измена за које наша комора сматра да ће с једне
стране извршни поступак учинити
транспарентнијим и у одређеним деловима једноставнијим, а с друге стране омогућити ширу заштиту извршног
дужника. Међу тим решењима издвојили бисмо увођење електронске продаје, за које се Комора и раније залагала, јер она доводи до веће
транспарентности и постизања већег
износа купопродајне цене, што је ин-

терес свих учесника у извршном поступку. Њеним увођењем истовремено ће се и могућности за евентуално
изигравање прописа од стране појединих учесника у продајама отклонити.
Такође, проширен је принцип тзв. равномерне расподеле предмета.
Предлагач измена – Министарство
правде – образлаже да се њима „ставља већи нагласак на поштовање тзв.
начела сразмерности кроз давање
овлашћења јавном извршитељу да
преиспита решење о извршењу, којим
је за наплату дуга одређена продаја
нечијег стана или куће”. Ипак, у очи
упада то да ће јавни извршитељи као
и досад тражити асистенцију полиције приликом принудног исељавања,
али ће сад, после упозорења, „на захтев јавног извршитеља полиција употребити средства принуде против дужника и осталих присутних лица ако
буду ометала или спречавала извршење”, а уз то моћи и да им пише високе новчане казне.
Овако предложену измену Закона
„Кров над главом” је назвао „криминализацијом солидарности грађана”.
Појачана заштита угрожених
Магдалена Новаковић констатује да
су предвиђеним изменама јавним извршитељима проширена овлашћења,
„чиме је потврђено да су препознати
досадашњи позитивни резултати у раду ове професије од њеног увођења у
правосудни систем РС, који се огледају у повећању ефикасности извршног поступка и већем степену финансијске дисциплине грађана и

привредних субјеката, што је последично довело до побољшања привредног амбијента у Србији и јачања начела правне сигурности”.

Од дужника ће се, по
новом нацрту закона,
узимати само половина
плате, а не две трећине
као до сада.
А шта грађани изменама Закона
конкретно добијају?
– Појачана је заштита социјално
угрожених категорија извршних дужника. Предвиђено је да се не може
одредити извршење продајом једине
непокретности у власништву извршног дужника, физичког лица, ради
намирења потраживања чија главница не прелази износ од 5.000 евра. На
овај начин штити се право на дом извршних дужника у предметима наплате новчаних потраживања насталих по основу комуналних или
сродних услуга у ситуацији када је реч
о потраживањима мање вредности,
чиме се непосредно онемогућава продаја једине непокретности извршног
дужника да би се намирило несразмерно мање потраживање извршног
повериоца – каже она.
Додаје да извршни дужници добијају и повећањем лимита на зарадама

Додатни трошкови
Занимало нас је како у пракси изгледа извршење из угла Коморе. Магдалена Новаковић каже да се скоро сви
случајеви спроводе без већих проблема, „често и уз посредовање јавних извршитеља између извршних поверилаца и извршних дужника”.
– Међутим, постоји један мањи број
случајева који због своје природе изазивају већу пажњу јавности и у које
се приликом спровођења извршења на
лицу места укључују и поједине организоване групе грађана, које својим
деловањем имају циљ да спрече или
да ометају извршење. Ради се о случајевима исељења, у којима јавни извршитељи увек поступају у складу с
правноснажним и извршним судским
одлукама и у којима имају обавезу да
поступају с циљем намирења потраживања извршног повериоца, односно остварења неког његовог права за
које је суд утврдио да му припада. Нажалост, ометање извршења у оваквим
случајевима само доводи до његовог
одлагања и узрокује додатне трошкове поступка, који на крају падају на
терет дужника – закључује генерални
секретар Коморе јавних извршитеља.
Грађани који су се сусретали са извршитељима у вези са увођењем затезних камата кажу да ће дужници бити принуђени да одустану од одбране
својих права да би избегли повећање
трошкова. Они сматрају да се и на овај
начин врши неподношљив притисак
на дужнике. А да су извршитељи при
врху њихове листе најнепопуларнијих – сувишно је говорити.
С. Трајковић

ПОНАВЉАЈУ СЕ ХОРОР СЦЕНЕ

Много отрованих паса на Котежу 2
После неколико месеци током којих
се није дешавало систематско и организовано тровање паса и мачака на
градским улицама, садисти су се по-

Жеђ
У центру града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

ново дали у акцију: током прошле недеље, у ноћи између уторка и среде,
на Котежу 2 и на месту које је предвиђено за извођење паса – на травњаку код Дома војске – пронађени су лешеви већег броја паса и мачака.
Прво је реаговало удружење „Еколибријум”, које је сутрадан поднело
кривичну пријаву против Н. Н. лица
због тровања животиња, а Основно
јавно тужилаштво проследило ју је полицији како би био утврђен идентитет починилаца.
Очевици кажу да су на устима мртвих паса биле видне пена и крв, као
и да су у близини њихових лешева
пронађене виршле необичне плавкасте боје. Поред уличних паса које су
љубитељи животиња хранили и доносили им воду, отрован је и један власнички пас, а мртве мачке су виђене
на неколико локација. Покушај тровања десио се још једном, поново код
Дома војске, али су ветеринари успели да псу спасу живот.
Све што је у њиховој моћи да спрече наставак ове погубне праксе учинило је и панчевачко Друштво пријатеља животиња „Љубимци”. Они су
обавестили јавност да се тровање животиња врши већ недељама, нарочито на Котежу 2, где је отров бацан у
неколико наврата. Додају да још увек
није утврђен коначан број угинулих

Тровање није решење за проблем паса луталица
паса и мачака, пошто су многе животиње нестале без трага, док су лешеви других пронађени свуда по насељу и позивају све који имају било
каква сазнања, уз гарантовану аноним ност, у ве зи с тро ва њем на пу штених и власничких животиња да
им ин фор ма ци је до ста ве пу тем
друштве них мре жа или имеј ла
ljubimci@gmail.com.
„Љубимци” очекују детаљну истрагу по ли ци је и дру гих над ле жних

органа, јер су угрожени јавна безбедност и здравље људи и животиња и
по чи ње но је не ко ли ко кри вич них
дела.
„Панчевац” је недавно писао о проблемима које стварају чопори паса луталица по граду, али њихово тровање
свакако је антицивилизацијско. Уз то,
увек постоји опасност да у додир са
отровом, јер се ради о јавним површинама, дођу и људи, пре свих деца.
На потезу је полиција.
С. Т.
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Петак, 5. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

КОЛИКО ПАРА, ТОЛИКО МУЗИКЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ДЕЦА НЕКА СЕ ИГРАЈУ САМА

Завод „Панчевац”
први у свему

За установе културе
издвојено недовољно
пара
Ех, да постоји Дечји
културни центар...
И овог лета родитељи ће морати сами да осмисле дечје распусте на креативан начин, јер
културне установе неће имати
програме за најмлађе. У градској каси ове године је званично обезбеђено 450.000 динара
за летње програме, а тај новац
ће бити подељен на две-три институције.
– Ове године је било неколико ствари које сам желео буџетски да провучем мимо летњег
програма. Неки од тих програма биће реализовани у јулу и
августу, као што је фестивал
„Wrong” у Дому омладине, за
који је издвојено 800.000 динара. Вероватно ће буџети установа бити допуњени са по
200.000 и то је то – рекао је
градски већник задужен за културу и омладину Немања Ротар.
Он је објаснио да је велики
проблем то што у установама
културе има много мање запослених него пре десетак година, негде и упола мање, па се то
одражава на динамику рада. За
време сезоне има доста посла,
па запослени користе годишње
одморе током летњих месеци.
– Рад оте жа ва и за бра на
запошљавања. Људи су отишли
у пен зи ју, а та ме ста ни су

попуњена. То је случај и с техничким особљем, без ког програми не могу да се реализују
– каже Ротар.
Културни центар је вредно
радио претходних месец дана
колико је трајао БУДИ – Међународни бијенале дечјег уметничког израза. Од 15. маја до
15. јуна најмлађи суграђани
могли су да учествују у великом броју радионица, да виде
разне изложбе, представе и музичке садржаје. Културни центар сваке суботе има и представе за децу, али се та позоришна сезона завршава у јуну.
Ова установа има паузу у раду

током јула, а програм за август
конципира се крајем тог месеца. Библиотека организује и
дружења за децу под називом
„Читам ти причу”, која се одржавају сваке среде од 18 сати,
и она ће се наставити након
летње паузе.
Дом омладине имаће мноштво програма намењених младима, а највише музичких, који ће се одржавати у башти те
институције. Музеј ће летњу
сезону отворити премијером
представе „Љубав до гроба”, након чега неће имати програме
јер није добио средства за њихову реализацију.

– Овог лета нећемо имати
програме само за децу. Институције заиста раде колико могу. Било би много више програма да имамо дечји културни центар, па би то могло да се
осмишљава током читаве године. Међутим, за тако нешто
чекамо нека боља времена –
рекао је Ротар.
Он је додао да Културни центар и даље има проблем с реституцијом, јер питање простора још није решено. С друге стране, улагања у одржавање објеката су велика, а доста
новца је неопходно и за плате
запослених.

НАДЗОР НАД ВИРУСОМ ЗАПАДНОГ НИЛА

Заражени комарци на три локације
Ни најновији извештај
београдског Завода за
биоциде и медицинску екологију, од уторка, 2. јула, није донео
добре вести: преносиоци вируса Западног
Нила поново су пронађени у нашем граду, и то на три локације: на Наделу, код
Опште болнице и у
Иванову.
Резултати мониторинга показали су да
код нас највише има кућних
ко ма ра ца: и про цен ту ал но
(95,7%) и по броју локација на
којима је њихова бројност изнад критичне вредности (15).

Следе речни комарци, који су
се пренамножили на пет локација. Без обзира на врсту,
ови инсекти убедљиво су најбројнији на Наделу, у Качаре-

НА БЕЛОЈ СТЕНИ

НАШИ СПЕЦИЈАЛЦИ

ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

Пронађен леш
непознатог мушкарца

Успех у Енглеској

Летња школа на Вршачком брегу

На основу наредбе Вишег јавног ту жи ла штва у Пан че ву
спроводи се истрага ради утврђивања идентитета непознате
мушке особе чији је леш пронађен 1. јула на обали популарног излетишта Бела стена.
Засад су нејасне и околности
под којима је он умро, па је због
тога Више јавно тужилаштво наложило и судско-медицинску
обдукцију. Место на коме је пронађен леш непознатог мушкарца налази се на 1153. километру пловног пута на Дунаву.
Ово је за кратко време други
случај да је пронађен леш
непознатог мушкарца на Белој
стени. Пре седам дана на том
месту нађено је беживотно тело
76-годишњег В. П., за кога је
накнадно утврђено да је из
Београда.
М. Г.

Екипа Војске Србије коју су
чинили припадници Специјалне бригаде из Панчева
вратила се ових дана са Светског свеармијског првенства
у Енглеској са два вредна
признања.
Наши стрелци су најпре
освојили четврто место у
кон ку рен ци ји ме ђу на род них тимова, иза представника оружаних снага Омана, Велике Британије и Канаде. После тога, у борби
за „United Services Cup”,
пласирали су се на друго
место, иза такмичара из армије Омана.
Успех који су панчевачки специјалци постигли на
овим такмичењима још је
значајнији ако се узме у обзир да је постигнут у конкуренцији великог броја такмичара, као и да су учесници паралелно с пуцањем у
покретне и непокретне мете на растојањима од 100 и
500 метара морали и да савлађују препреке и тиме симулирају ангажовање у нападачким и одбрамбеним
акцијама.
М. Г.

ву, Глогоњу, Јабуци и на
Караули.
„Овако висока бројност је последица активирања микрожаришта,
као што су септичке јаме и канали, као и појаве нових водених површина. Препоручује се хемијско сузбијање комараца на свим локацијама на којима је бројност
изнад критичне вредности. Ларвицидни третман
треба хитно спровести на
свим местима где је већа бројност, нарочито око новонасталих канала на територији Јабуке”, наводи се у саопштењу
Завода за биоциде.

Двадесет двоје социјално угрожених малишана, ученика петог, шестог и седмог разреда
основних школа „Јован Јовановић Змај”, „Ђура Јакшић”,
„Мирослав Мика Антић”, „Доситеј Обрадовић” из Омољице
и „Гоце Делчев” из Јабуке, отпутовало је у суботу, 29. јуна,
на седмодневни одмор и опоравак у летњој школи у одмаралишту Црвеног крста на Вршачком брегу.
Ово је део групе од укупно
500 деце из свих 45 организација Црвеног крста с територије Војводине чији боравак на
Вршачком брегу ове године финансира Покрајински секрета-

У Институту „Батут” кажу
да до 2. јула на територији Србије нису регистровани случајеви оболевања од грознице
Западног Нила, али додају и
да је досадашње искуство показало да је ово сезонско обољење највише заступљено у
периоду највеће активности
комараца, па се први оболели
обично региструју у другој половини јула, а највише их има
током августа.
Према речима Зденке Миљковић, секретарке у градском
Секретаријату за заштиту животне средине, запрашивање
комараца на територији Панчева биће обављено током овог
викенда.
Д. К.

ријат за социјалну политику,
демографију и равноправност
полова.
Према речима Милице Тодоровић, секретарке Црвеног крста Панчево, ово је први пут да
деца из нашег града имају прилику да путују на овакав одмор.
Васпитачи с Вршачког брега јављају да су клинци из Панчева презадовољни условима и
да уживају у интерактивном
раду и бројним активностима
на тему промоције хуманих
вредности и прве помоћи, као
и музичким, плесним, ликовним и креативно-психолошким
радионицама. Малишани се
враћају у петак, 5. јула. Д. К.

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.

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: 2.000 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин
ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 3.600 дин
Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

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

За разлику од већине других који сматрају да се ново
разумевање социјализма може лако развити, или који чак покушавају да олако установе неку нову социјалистичку партију, заправо сматрам да повратак социјализма на политичку сцену захтева много више
теоријског рада него што би се могло у први мах помислити. Мислим да не можемо једноставно да узмемо неке делове старог социјализма или комунизма,
па да на тим лоше реконструисаним традиционалним идејама направимо нов покрет. Веома ме забрињавају такви покушаји: узмете мало Маркса, мало
еколошког покрета и онда имате нови друштвени
идеал. Мислим да је потребно једно дубље разматрање грешака и застарелости већине ових социјалистичких идеја.
(Филозоф и друштвени теоретичар данашњице Аксел Хонет, „Данас”, 30. јун)
***
Данас конзервативци постављају ситуацију тако као
да је жена крива за демографску катастрофу, а не институције и друштво који не могу да обезбеде достојанствен живот, који је као такав предуслов за заснивање здраве породице. Ради се пре свега о једној лажној дилеми, која се може поопштити до нивоа лажне и фингиране борбе, између конзервативних и
либертаријанских вредности. Док с једне стране имамо назадан конзервативни образац, где је жена подређена не само свом мужу него и државним резонима, с друге стране имамо комерцијализацију материце, комерцијализацију проституције, објективизацију тела, и то све под плаштом некакве слободе. И једно и друго је последица непостојања друштва у којем
постоји суштинска равноправност, еманципација, поверење, љубав, поштовање, аутентична слобода.
(Бивши фудбалер Иван Ергић, NOIZZ, 26. јун)
***

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДСКА КАСА БОГАТИЈА ЗА
31 МИЛИОН ДИНАРА

Као и увек, једногласно „за”

Буџет Панчева
ребалансом увећан
на скоро 5,8
милијарди динара
Након изградње
капеле у Глогоњу
нове услуге
Чланови локалне владе састали су се 2. јула како би прошли кроз че тр на ест та ча ка
дневног реда. Већина ових тема наћи ће се пред одборницима Скупштине града, највероватније, следеће недеље.
Најпре је заменик градоначелника Предраг Живковић
представио измене одлуке о
овогодишњем буџету Града.

***
Проблем аутократске власти и слободе медија је универзална тема која се константно провлачи кроз историју, и то не само овог простора него и глобално. Када мом јунаку новинари исеку сигнал радио-станице
уз познато Бешевићево: „Уф, какав флеш”, он свој
рат наставља у мобилном радију у расклиматаном
комбију, који јури полиција да га уништи. Да ли вам
то звучи познато? Да ли вас то подсећа на борбу кабловских титана данас? Да ли вас то подсећа на куповину медија у којој ретки појединци успевају да се
изборе за слободу мишљења и дијалога? Да ли вас
„Недељник” подсећа на комби „Црног бомбардера”?
Зато је „Бомбардер” инспирација за сва времена и генерације. То је филм о јунаку који је у потрази за слободом спреман да жртвује себе, али и филм о компромисима (компромисерима) који циљеве борбе
претварају у пораз. Питање је да ли би неки нови
„Бомбардер” данас могао бити снимљен. Или би то
допустили тек да свет види како код нас нема цензуре. Или како новинар пита у „Бомбардеру”: „Па, како
да ме поједе мрак, зар не живимо у демократији?”, а
полицајац му одговара: „Па, појешће те демократски
мрак”. Изгледа да је у животу мрак најбезопаснији у
биоскопу.
(Редитељ Дарко Бајић, „Недељник”, 30. јун)
***
Зашто се сви толико бојимо? – пита у својој колумни
Ведрана Рудан. Не бих рекла баш сви, као што се ничег не боји ни Руданова, као што се свакодневно не
боје сви грађани. Страх за егзистенцију који се све
више назива страхом за преживљавање, страх од губитка посла, страх од немања, страх од насиља, страх
од прошлости, страх од будућности, несигурност, нестабилност, страх од мрака, страх од ружноће, страх
од беде. Од стида због беде. Страх од општих догађаја, од светских догађаја који се претварају у страхове
појединца, појединачни и унутрашњи страх који се
преноси на опште догађаје, избеглице, тероризам,
светске силе, завере, геостратегије, претње, панике,
недостатна објашњења, неповерење према информацијама, сазнање да су и оне манипулисане, све мањи
и мањи значај чињеница, јер су подложне интерпретацијама и политикама. То што се појам веровати
враћа на рачун појма знати, знак је да се све мање и
мање верује у разумно, у очигледно и у чињенице.
Остаје вера, и национализам као основа популизма.
Баш смо се заглибили. У глиб.
(In memoriam драматург Борка Павићевић, „Бука”,
15. август 2016)
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Археолошка истраживања
Другим ребалансом у 2019. години утврђено је да из касе АП
Војводине треба да се слију средства у локални буџет, и то за
атарске путеве 15 милиона динара, а капитални трансфери
односе се на канализацију на
Новосељанском путу, закуп пољопривредног земљишта (20 милиона динара)... „Ветроелектране” из Београда издвојиле су 32
милиона динара за рехабилитацију пута Панчево–Долово.
Оно што смањује збир у буџету, јесу кредити: за 2019. годину неће се реализовати у износу од 300 милиона динара,

а због истека уговора с банком 30 милиона „испада” из
плана који је постојао за 2016.
Првопоменутим кредитом требало је да се потпуно реконструише Градски парк, од чега се одустало, како каже Живковић, „из разлога техничке
природе”.
Код сопствених прихода, у
вези са установама културе, дошло је до повећања од 54 милиона динара: целих 50 милиона намењено је Заводу за заштиту споменика за плаћање
археолошких истраживања.
– Када све саберемо и умањимо за велико смањење кредитног задужења, ребалансом
добијамо повећање буџета за
31 милион динара. Укупан буџет Града износи 5.785.265.000.
Расподелом средстава којима
ћемо располагати финансираћемо јавна комунална предузећа. За АТП смо обезбедили
110 милиона, за ЈКП „Зеленило” 40 милиона, а за ЈКП „Младост” 30 милиона динара. На
основу сугестије Министарства
финансија, ПУ „Дечја радост”
ће за увећање зарада од Града
добити 4,2 милиона динара.
Додатних шест милиона издвојили смо за сузбијање комараца – објаснио је заменик градоначелника.
Затим се говорило о изменама Плана генералне регулације Качарева, као и о изради
Плана детаљне регулације за

магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село. Прошлог децембра Скупштина града дала је сагласност на одлуку НО ЈКП-а „Водовод и канализација” у вези с повезивањем Новог Села на јединствени водоводни систем Панчева
преко Качарева.
Због тога треба ова два акта
прилагодити ситуацији на терену.

Стигли „Летњи дани”
Послови одржавања објеката у
јавној својини биће поверени
Градској стамбеној агенцији.
За ово нису потребна додатна
средства, већ ће бити искоришћена она која су већ опредељена градским буџетом.
Рас по де ла до би ти јав них
предузећа на предлог четири
надзорна одбора била је следећа тема. ЈКП „Водовод и канализација” ће износ од 8.004.456
динара, а ЈКП „Хигијена” 99
одсто од 728.851 динара пренети у буџет Града. ЈП „Урбанизам” имао је прошле године
добит од 785.721 динара, а ЈКП
„Глогоњ” од 75.341 динара: и
они ће све сем једног процента пребацити у градску касу.
Глогоњци након изградње
капеле имају потребу и за услугу управљања гробљем, па је с
тим у вези допуњен комунални ценовник: биће могућа изградња гробнице, издавање сале на гробљу, коришћење хлад-

њаче, као и капеле. Измењен
је, потом, трећи пут финансијски план МЗ „Мита Вукосављев” – Доловци ће сада на
располагању имати 6.170.906
динара.

Предраг Живковић:
„За АТП смо
обезбедили 110
милиона, за ЈКП
’Зеленило’ 40
милиона, а за
ЈКП ’Младост’
30 милиона динара”.
Сада је озваничено оно о чему смо писали пре неколико
недеља: „ЈКП „Грејање” ће, уз
финансијску помоћ Америчке
агенције за међународни развој,
водити инвестицију постављања соларних панела на кров
топлане на Котежу, а из сопствених средстава ће платити
израду пројектно-техничке документације.
На крају је манифестација
„Летњи дани”, која ће се у организацији ТОП-а и панчевачких удружења у Улици војводе
Живојина Мишића одржавати
од 2. јула до 1. септембра, утврђена за градску.

ОДЛУКА ЛОКАЛНЕ ВЛАДЕ

Осам директора мање у насељеним местима
вљала сеоска предузећа”. Додао је:
– У складу са законима смањићемо број комуналних предузећа на подручју Панчева,
јер ће одношење смећа, одржавање зелених површина и
гробаља, као и испорука воде
бити у надлежности оних градских. Нико неће остати без посла, људи ће само бити прераспоређени. Извршићемо попис основних средстава, добићемо и ревизорски извештај,
па ћемо на основу тога, у зависности од делатности, машине, возила и алате расподелити по предузећима која
сам поменуо. У насељеним местима остаће организационе
јединице и биће осам директора мање.
Ствари се мењају…

Старчевачка „машинерија” под ингеренцијом градских предузећа
На седници Већа покренута је
иницијатива за спровођење статусне промене подела, уз припајање, јавних комуналних предузећа на територији града.

Миленко Чучковић, већник задужен за стамбено-комуналне
послове и саобраћај, рекао је
да у осам села постоје јавна
комунална предузећа, те да ће

„у циљу побољшања квалитета
комуналних услуга ЈКП ’Зеленило’, ЈКП ’Водовод и канализација’ и ЈКП ’Хигијена’ преузети послове које су досад оба-

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ПРОБЛЕМ ОТПАДНИХ ВОДА У ВОЈВОДИНИ

ПАНЧЕВО МЕЂУ ЗАГАЂИВАЧИМА ВОДОТОКОВА
Наш град нема урађену
пројектну документацију
за одређени број важних
еколошких пројеката
На недавно завршеном стручном скупу „Третман отпадних вода и воде за
пиће” речено је да се у Србији годишње пречисти само 16 одсто отпадних вода испуштених у канализацију, а у 168 градова и општина – међу
њима је и Панчево – постоји само
четрдесетак погона за пречишћавање, од којих је већина застарела. Поред тога, указано је на то да ће у наредним годинама бити потребно око
пет милијарди евра за изградњу неопходних капацитета како би се обезбедило стабилно снабдевање грађана
питком водом и заштитила животна
средина.
То значи да ће у наредном периоду
наша локална самоуправа морати да
реши питање канализационе инфраструктуре у свим насељеним местима, као и да за потребе града обезбеди средства за изградњу постројења
за прераду отпадних вода. За изградњу

ВИ ШЕ ДЕ ЦЕНИЈСКА
НЕБРИГА
У Војводини је у претходне три
године у пречишћавање вода уложена 1,1 милијарда динара кроз
123 пројекта у 39 општина. Више
од 65 одсто индустријских постројења не пречишћава своје отпадне
воде, што је последица вишедеценијске небриге и недовољних улагања. У Војводини су ове године
урађени пројекти за изградњу трију великих пречистача, укупне
вредности десет милиона евра.

горенаведеног део трошкова мораће
да сносе Панчевци – 10 или 20 одсто
укупне вредности капиталног пројекта, зависно од тога код којих фондова
се аплицира. У суседним земљама око
80 пројеката реализовано је финансијским позајмицама или грантовима Светске банке или Европске инвестиционе банке, или путем претприступних ИПА фондова ЕУ.

Привредници на мукама
Држава ће одредити на који начин ће
градови и општине обезбеђивати неоп хо дан но вац. Пан че вач ки при вредници биће суочени с великим
проблемом јер неће имати финансијску подршку државе, нити ће фирме
моћи да рачунају на средства европских ИПА фондова – предузетници

ОДРЖАНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА НИС-а

ће морати сами да обезбеде новац за
изградњу постројења за прераду отпадне воде. Уколико то не буду урадили, биће им забрањен рад.

Велики посао
У нашој локалној заједници, поред
тога што нема пара, проблем представља и то што нема и одговарајуће
пројектне документацију за одређени број важних еколошких пројеката
који морају бити урађени у наредних
десет/двадесет година. Уједно, у многим панчевачким градским и приградским насељима нису решени имовинско-правни односи, а то такође
представља отежавајућу околност, нарочито уколико се аплицира за финансијску подршку код европских
фондова.

Републику Србију очекује веома велики посао када је реч о изградњи
постројења за пречишћавање отпадних вода, како комуналних, тако и
индустријских. Уредбом о граничним
вредностима загађујућих материја у
водама прописан је рок за решавања
проблема индустријских отпадних вода, тако да ће сва индустријска постројења у Србији морати до 2025.
године да поседују адекватне системе за пречишћавање.
Када је реч о комуналним водама,
локалне самоуправе ће овај проблем
морати да реше закључно са 2040. годином. У нацрту плана заштите вода од
загађивања стоји да ће бити неопходно изградити 315 фабрика за пречишћавање комуналних отпадних вода (за
насеља с више од 2.000 становника).

ПОДРШКА
ЕВРОИНТЕГРАЦИЈАМА

Највише новца
за екологију
Од 179 милиона евра бесповратне
помоћи, колико је Србија добила
по основу споразума са ЕУ, 62 милиона намењена су заштити животне средине. Поред тога, 40 милиона биће уложено за помоћ предузетништву у области иновација, а
за стамбено угрожене групе, попут
избеглих и расељених, предвиђено
је 20 милиона евра. Европска унија је одобрила и 15 милиона евра
за одрживу туристичку инфраструктуру, односно локације под заштитом „Унеска” у источној Србији,
док ће за потребе енергетске ефикасности Градске библиотеке Београда, Хитне помоћи и Студентске
поликлинике бити издвојено 11 милиона. Остатак новца биће намењен за опште реформе, међу којима је и реформа владавине права.
Пројекти су договорени и припремљени током прошле године.
Да подсетимо, Србија је у четвртак у Бриселу на међувладиној конференцији са ЕУ отворила Поглавље
девет о финансијским услугама и
потписала споразум о бесповратној помоћи ЕУ од 179 милиона
евра. ЕУ је од 2007. Србији одобрила више од две милијарде евра
бесповратне помоћи.

ДАН НОВОСАДСКОГ
УНИВЕРЗИТЕТА

Признање нафтном
гиганту

ОСНОВЦИ НА ЕВРОПСКИМ СМОТРАМА ЗНАЊА И СПОРТА

Дивиденде власницима акција Пријем код градоначелника

На XI редовној седници Скупштина
акционара НИС-а донела је одлуку о
расподели добити за 2018. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити. На
основу тог документа руско-српски
нафтни гигант ће акционарима на
име дивиденде исплатити 6.517.524
динара односно 39,97 динара бруто
по акцији. Ово је седма година заредом у којој ће НИС на име дивиденде
исплатити 25 одсто прошлогодишње
нето добити. Нето добит НИС-а у 2018.
години износила је 26.067.489.000 динара. Право на дивиденду имају сви
акционари који су 17. јуна уписани у
Централном регистру, депоу и клирингу хартија као власници акција.
Дан и поступaк исплате дивиденде
акционарима одредиће Одбор директора НИС-а у наредном периоду.
Скупштина акционара усвојила је
и годишњи извештај о пословању за
2018. годину, као и финансијске извештаје, консолидоване финансијске
извештаје и извештаје о извршеној
ревизији за прошлу годину. За ревизо ра у 2019. го ди ну иза бра но је
друштво „PricewaterhouseCoopers” из
Београда.
Поред тога, на седници Скупштине
за чланове Одбора директора НИС-а

именовани су: Вадим Јаковљев, заменик председника Извршног одбора и
први заменик генералног директора
JAД „Гаспром њефта”; Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а; Сергеј Папенко, руководилац Департмана за организациони развој и рад са
заједничким предузећима ЈАД „Гаспром њефта”; Анатолиј Чернер, заменик председника Извршног одбора и
заменик генералног директора за логи сти ку, пре ра ду и про мет ЈАД
„Гаспром њефта”; Алексеј Јанкевич,
члан Извршног одбора и заменик генералног директора за економику и
фи нан си је ЈАД „Га спром њеф та”;
Александар Крилов, директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефта”; Даница Драшковић;
Дејан Раденковић.
За независне чланове Одбора директора именовани су Александар
Чепурин и Олга Висоцка. За председника Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступ ком из ве шта ва ња ак ци о на ра
НИС-а постављен је Зоран Грујичић,
а за чланове тог одбора именовани
су Драган Брачика и Алексеј Урусов,
директор Дирекције за економику и
корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефта”.

Градоначелник Панчева Саша Павлов и представници Градске управе
у уторак, 2. јула, приредили су пријем за ученике ОШ „Исидора Секулић” из Панчева и ОШ „Доситеј Обрадовић” из Омољице који су постигли сјајан успех на такмичењима у
претходном периоду. Ђаци трећег разреда омољичке основне школе освојили су прво место на републичком
такмичењу „Мале олимпијске игре”
и тако стекли право да представљају
нашу земљу и наш град на „Спортским играма младих”, које ће бити
одржане у августу у Сплиту. Такође,

програмирању. Пет најбољих тимова
има прилику да учествује на европском такмичењу „Make X”, које ће у
октобру бити одржано у Загребу, а
најбоље пласирана екипа из Србије
учествоваће на светском такмичењу
у Гуангџоу у Kини. Тренутно се припрема нова постава ђака школе, будући да Алекса, Милош и Игор немају право да учествују јер су завршили
основно образовање.
У пријатној и опуштеној атмосфери у малој сали Градске управе градоначелник Саша Павлов и чланица
Градског већа Панчева задужена за

Милица Милатов и Стефан Живанов,
ученици те школе, пласирали су се
на европско такмичење „Шта знаш о
саобраћају”, које се одржава од 12. до
15. септембра у Женеви.
Ученици ОШ „Исидора Секулић”
Алекса Танушевић, Милош Драговић
и Игор Романић у финалу државног
првенства лиге KОДирање, одржаном
у Београду, у оквиру акције „Битка за
знање” заузели су друго место. Задатак који је трочлана екипа под менторством наставнице информатике
Иване Влачић имала, подразумевао
је решавање проблема са употребом
више робота, што је захтевало додатну креативност, знање и вештине у

образовање Татјана Божић разговарали су с гостима о утисцима с такмичења, плановима за даље, о томе како
теку припреме за финала која их очекују. Професори, директори и ученици основних школа упознали су присутне са стратегијама и моделима рада који су довели до овог сјајног успеха и позвали и друге школе да им се
придруже.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

У оквиру обележавања дана Универзитета у Новом Саду, компанији НИС је уручена захвалница за
подршку и промоцију науке и допринос научно-техничкој бази Универ зи те та. До де ље но при зна ње
представља потврду дугогодишњег
преданог рада и улагања НИС-а у
научне и образовне установе кроз
програм „Енергија знања”.
Сарадња са Универзитетом у Новом Саду траје од 2010. године и
развија се у домену образовања, истраживања, развоја научно-техничке базе и трансфера знања, као и
подршке стипендирања студената
кроз Фонд за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника
и уметника Универзитета у Новом
Саду. У оквиру вишегодишњег партнерства, НИС сарађује и с бројним
факултетима овог универзитета, попут Технолошког факултета, Техничког факултета „Михајло Пупин”
у Зрењанину, Факултета техничких
наука, Педагошког факултета у Сомбору, Економског факултета у Суботици и Природно-математичког
факултета. Почетком ове године
компанија је потписала и меморандуме о сарадњи с Руским државним универзитетом за нафту и гас
„Гупкин” из Москве и Новосадским
универзитетом, у оквиру којих је
предвиђена сарадња у области креирања заједничких мастер-програма ових универзитета у складу с
потребама компаније.
Свечаност је одржана у Ректорату Новосадског универзитета, где
су додељене захвалнице институцијама и компанијама које су током академске 2018/2019. године
подржале активности ове научне
установе. У име компаније НИС
захвалницу је примио Стефан Деспотовић, директор Департмана за
екстерне комуникације, а догађају
су присуствовали и представници
Покрајинске владе, Града Новог
Сада, руководство Универзитета,
чланови академских заједница, као
и многобројне званице.
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ЗДРАВЉЕ
КАДА СЕ ЗАРАД БИЗНИСА ЖРТВУЈЕ ЗДРАВЉЕ

Х И Т НА ПО МО Ћ

Путна апотека

Пише:
др Мирослав Тепшић
Требало би да важан део сваке путне торбе буде простор у
коме чувамо неопходне лекове и медицински прибор за
прву помоћ. Без овог, за неке
можда и сувишног пртљага
сваки годишњи одмор могао
би да постане нежељена авантура. Апотеке и медицинско
особље нису увек на располагању баш када нам је то потребно, а не треба занемарити проблем у споразумевању,
разлике у називима лекова и
њихову недоступност.
Уколико пијемо одређене
лекове због акутне или хроничне болести, било би разумно понети лекарски извештај, а лекове држати у њиховом оригиналном паковању. Нису баш сви цариници
благонаклони према овој врсти пртљага, а неки неспоразуми због терапије коју носимо могу имати озбиљне последице. Основна питања на
која треба да одговоримо пре
путовања јесу: куда путујемо,
колико дуго остајемо, да ли
су потребни одређена вакцинација или медикаменти за
ту територију, коју врсту активности ћемо имати на годишњем одмору, да ли су нам
доступни пијаћа вода и храна у довољним количинама.
Ово је веома важно како бисте

се адекватно припремили за
пут и понели одговарајуће медикаменте и прибор.
Пробиотици и таблете за
мучнину разуман су избор,
њихова употреба је превентивна и узимају се пре пута.
Фластери различитих величина практични су за санирање мањих повреда коже. Посебно су корисне антибиотске
влажне марамице, којима можемо извршити брзу дезинфекцију огреботине и мање
ране. Посекотине мањих димензија могу се решити посебном врстом лепљивих трачица под називом Steri-Strip.
Не заборавите да понесете
маказе, пинцету, топломер,
стерилне газе и покоју медицинску иглу у оригиналном
паковању. Вата, медицински
алкохол, завоји и бандаже веома су важан део приручне
апотеке. Требало би да понесете антихистаминску маст
као помоћ код убода инсеката и антибиотску, и то најбоље ону с троструким дејством:
против бактерија, гљивица и
запаљења.
Не заборавите одговарајућу заштиту против UV зрачења и ону која одбија инсекте.
Таблете као што су „парацетамол”, „ибупрофен” или „напроксен” решавају проблеме
праћене повишеном температуром и боловима. Таблете
„лоперамид” неопходне су за
тегобе с дијарејом, иако би
код вирусних пролива требало дозволити организму да се
„очисти”, а онда применити
раствор са електролитима, који сва ка ко тре ба по не ти у
практичним кесицама. Не би
требало заборавити антихистаминик у таблетама против
алергије и антибиотик широког спектра, а ову врсту медикамената не би смеле да
забораве првенствено особе
које имају проблема са желуцем и дисајним путевима.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Утисци са сајма
у Истанбулу
Примера ради, само на једном месту могле су се видети „ББ глоу” ампуле, иако је
реч о актуелном и планетарно познатом хит третману лица. Исто тако, на само једном штанду представљен је
перманентни мејкап, који је
тренутно такође веома тражен у целом свету. Тек неколико фирми је изложило познате и популарне апарате за
негу лица и тела.

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Од 20. до 22. јуна одржан је
15. сајам и конгрес козметике „Beauty Eurasia” у Истанбулу. Били смо на тој значајној манифестација и доносимо вам утиске одатле.
Сајам је приређен у три велике хале, са оригинално и
маштовито уређеним штандовима. Најупечатљивији је
свакако био онај с призорима и музиком из серије „Игра
престола”. Златне каде, зид у
цвећу и многе друге лепе идеје учиниле су да сваки изложбени простор буде другачији и посебан. Међутим, изостало је оно што је најбитније на таквим дешавањима, а
то су – новитети у козметици.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

СРБИЈА ЈЕ ДЕПОНИЈА ЗА ОПАСНУ
И ЗАБРАЊЕНУ КОЗМЕТИКУ
У већини производа које свакодневно користимо за личну
хигијену и негу налази се низ
штетних састојака.
Кожа, као наш највећи орган,
има значајну улогу у очувању
нашег здравља. Она представља
непробојну баријеру за бактерије, учествује у елиминацији
токсина, доприноси регулисању температуре, обезбеђује нам
драгоцени витамин Д, а каже
се и да представља наш трећи
бубрег. Баш то су само неки од
разлога што кожу морамо чувати, јер она памти и враћа нам
кад-тад за све што јој урадимо,
чинили ми то свесно или не.
Управо о штети коју несвесно наносимо својој кожи било је речи на предавању које је
у Градској библиотеци прошле
недеље одржала Јасмина Миловановић, фармацеут и један
од три регистрована клиничка
ароматерапеута у Србији.

Паста за зубе
„Colgate total” и пена
за бријање „Gillette”
садрже боју CI42090,
која је у Европи
забрањена јер је
доказано да
код животиња
изазива рак.
– Наше тело може да упије
60% сваке сировине коју нанесемо на њега. Просечан број хемикалија с којима долазимо у
контакт током дана износи 170:
у шампонима се налази око 15
хемикалија, у сенци за очи 26, у
ружу за усне 33, у лосиону за
тело 32. Добар део тих супстанци може да изазове иритације и
различите алергије. Произвођачи су, додуше, у праву када кажу да су количине спорних материја у производима мале и да
вам не могу наштетити, али не
узима се у обзир да се иста супстанца може наћи у великом
броју производа, чиме се оне
акумулирају у нашем телу – истакла је Јасмина Миловановић.

Затрпани смећем
Србију погодним тлом за бујање којекаквих штетних бућкуриша на рафовима трговачких
ланаца чини чињеница да наша регулатива у овој области
није мењана још од 1983. године, док Европа прописе у
овој области коригује два-три
пута годишње!
– Стручњаци се с правом прибојавају да смо ми депонија

УМЕСТО ХЕМИЈЕ

Стиче се утисак да смо ми
у Србији знатно напреднији
од Турске на пољу козметологије: радимо много више
иновативних третмана, користимо модерније козметич ке апа ра те, а до ступ но
нам је и више светских фирми и њихових производа. Стога заиста можемо бити поносни што смо макар у козметологији испред моћне и
велике Турске.

Петак, 5. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

На питање присутних чиме
да се негују када је све око
нас штетно, Миловановићева је препоручила ручно
прављени сапун било које
марке и за купање и за
прање косе.
Уместо антиперспиранта
предложила је да се под пазух утрља кап етарског уља
жалфије, еукалиптуса или
нане. Та уља смањују знојење, делују антибактеријски
и неутралишу непријатне
мирисе. Миловановићева је
против бора препоручила
мешавину 30 мл уља
авокада и по пет капи етарских уља лаванде, руже и
коморача.

Европске уније, односно да све
што је у Европи забрањено завршава на нашем тржишту.
Примера ради, лосион за тело
„Nivea body” садржи денатурисани алкохол, пропилен-гликол и глицерин, који исушују
кожу уместо да је негују, како
реклама обећава. Паста за зубе „Colgate total” садржи боју
CI42090, која је у Европи забрањена, јер је доказано да код
животиња изазива рак. Ова паста садржи и триклосан, агенс
који се у одређеним околностима може комбиновати с хлором из воде са чесме и тако
произвести гас хлороформ, који
изазива депресију и низ
других тегоба. Пена за бријање
„Gillette” такође садржи боју
CI42090, али и кожне иритансе као што су триетанолани,
скривене иза скраћенице ТЕА.
Парфеми су направљени од
истих неуротоксичних растварача које налазимо у лепку –
шокирала је Миловановићева
присутне овом изјавом.

Ништа им није свето
Ту, међутим, непријатним изненађењима није крај.
– Козметичка индустрија без
куцања улази чак и у животе
наших беба. Купка за миран
сан с мирисом лаванде заправо не садржи лаванду, већ штетне синтетичке састојке. У беби-уљу има течног парафина,
а то је дериват нафте. Да ли
бисте свом детету ставили нафту на кожу? Сви мислимо да је
беби-козметика безбедна, али
то често није тачно. Срећом,
нема ни потребе за толико препарата. Окупајте бебу ручно
прављеним сапуном, то је све
што јој је потребно – посаветовала је присутне Јасмина
Миловановић.
Ситуација је таква каква јесте, појаснила је она, зато што
ни рекламе у Србији нико не
контролише, па произвођачи
могу тврдити било шта: да је
производ природан или да је
дерматолошки тестиран, а да
то уопште није тачно. Примера ради, код нас производ може бити „органски” са свега 3%
природних састојака и 97% хемије, док у Швајцарској ову
етикету препарат стиче тек
када садржи 95% природних
сировина.

Читајте састав
Да бисмо били сигурни да је
неки препарат нешкодљив, морамо читати састав на етикети. Питање које се само од себе намеће је: чиме да заменимо штетну козметику?
– Препоручујем људима да у
складу са својим типом коже
сами праве препарате мешајући чиста, хладно цеђена базна

ЛИСТА ШТЕТНИХ САСТОЈАКА
Према тврдњама Јасмине Миловановић, ово су најштетнији састојци који се данас налазе у козметици:
• Paraf finum liquidum (течни парафин) – најчешће се користи. Растапа природне масноће у кожи, изазива дехидратацију и сувоћу коже, запушава поре и задржава токсине.
• Sodium Lauryl Sulfate (SLS) – служи за стварање пене.
Лако се апсорбује кроз кожу и скупља се у очима, мозгу, срцу и јетри. Оштећује слузокожу желуца и може изазвати
чир. Повезује се и с губитком косе, што је апсурд, јер ћете
га пронаћи у шампонима против опадања косе.
• Парабени – добар део произвођача их је напустио јер је
клинички доказано да доводе до поремећаја хормонске равнотеже. Трагови парабена пронађени су у ткиву рака дојке.
• Пропилен-гликол и глицерин – оба састојка су нафтни
деривати. Додају се у производе за које се тврди да хидрирају кожу. Тај утисак је лажан, јер они само извлаче на површину влагу из дубљих слојева коже, па је она привремено
нежна, а заправо је ови састојци исушују, узрокују иритацију, оштећења бубрега, мучнину и главобољу.
• Фталати – садрже их сапуни, лакови за нокте и косу...
Опасни су, јер утичу на рад жлезда и изазивају низ најтежих обољења.
• Формалдехид – најопаснији састојак, налази се на А1
листи Светске здравствене организације као најканцерогенија хемикалија. Има га у разним производима за негу косе и коже, али се на декларацијама никада не наводи као
формалдехид. Произвођачи се служе триком и називају га
формалин, лизоформ и сл. Када у речи угледате „форм”,
знајте да је то формалдехид.
• BHA, BHT и триклосан су такође веома штетни. Избегавајте све састојке који у свом саставу имају неки број или
скраћеницу, јер се увек иза тога крију материје које могу
оштетити ваш организам.
уља: авокадо, арган, маслиново или сусамово са етарским
уљима терапеутског квалитета. Одмах да скренем пажњу:
оно што се продаје код нас у
апотекама у 90% случајева нису етарска, већ синтетичка уља

добијена у лабораторији. Њих
треба заобићи. Квалитетна уља
у Србији можемо набавити једино преко интернета од проверених произвођача, као што
је „Young Living” – препоручила је ова терапеуткиња.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако тешко
подносите врућину
Ево чаја који ће вашем организму помоћи да се лакше прилагоди актуелним
врућинама.
Састојци: по једна кашика шипка, матичњака и хибискуса, четвртина кашичице ђумбира, две-три кесице
„rooibos” чаја, три децилитра сока од рибизле, боровнице, купине или вишања и три кесице зеленог чаја.
Посебно скувајте зелени чај с пола литра воде, а остале чајеве и
ђумбир прелијте са четири литра вреле воде и оставите да одстоји
двадесет минута. Процедите и додајте зелени чај и сок. По жељи засладите с мало меда и малтекса и пијте док је млако.
Овај чај можете пити и уместо воде, јер надокнађује електролите,
јача отпорност организма, расхлађује и враћа енергију. Када је врућина превелика, узимајте на сваких неколико минута по гутљај.
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КАД ИМАТЕ СУСЕДЕ КОЈИ ВАМ ЗАГОРЧАВАЈУ ЖИВОТ

КОМШИЈЕ ИЗ ПАКЛА
– Из њеног стана сатима се чују ударци као да чекићем обија малтер са зида!
– Искривио ми је брисаче на
аутомобилу!
– Цело поподне урла и пушта гласну музику!
– Стезао је моју ћерку за руку и увлачио је у стан, рекао
јој је да ће је силовати!
– Изађе у ходник го с ножем
у руци и шета се, никоме ништа не говори, али људи умиру од страха!
– Свако вече баци одозго на
моју терасу кесу са ђубретом!
– Бебине пелене избацују
кроз прозор...
Ово су жалбе Панчеваца на
суседе.
Од станара који су некад ментално болесни, а некад само
бахати и примитивни, трпе сви
у згради. Спавају мирно једино кад им комшија то дозволи.
У зграду улазе с грчем у стомаку, кроз ходник пролазе на
прстима, као кривци... Пре изласка из стана проверавају кроз
шпијунку да ли је комшија на
видику како би се избегао непријатан сусрет, родитељи не
дозвољавају деци да сама излазе на степениште, паркирају
ау то мо би ле да ле ко од сво је
зграде да се не нађу на мети...
– Ја сам дошао до тога да
сам дао оглас за продају стана!
Четири године, од усељења у
ову зграду, трпели смо терор
комшинице изнад мене. Довела нас је дотле да је моја жена
лутала по граду после посла,
јер није знала што је чека. Та
жена нам је сипала мокраћу
на балкон! Некаквим дугачким
прутом је лупала по огради

је претила! Дизала је сукњу!
Пријављивали смо то полицији, али они дођу, а она неће да
им отвори врата, па они то констатују у записнику и оду, а
она после тога још бешња! И
остали станари имали су проблема с њом, постало је неиздрживо. Решили смо да продамо стан и да се одселимо,
али нас је – грехота је то можда рећи – спасао њен инфаркт.
Имала је 68 година кад је умрла... – прича један Панчевац
из насеља Тесла.

Близу је памети да
особа која повремено
с горњег спрата врши
малу нужду на вашу
терасу није таква
да ће је опомена
уразумити.
А станари једне вишеспратнице у центру шест година муку муче због једне породице настањене у приземљу. У једнособном стану живе мајка алкохоличарка, психички болесна
ћерка и деда којег ове две физички и психички малтретирају. Полиција се одазива на пријаве насиља у породици које подносе остали станари, али њима
су руке везане. Радницима Центра за социјални рад такође.
– Та жена пијана лупа по
нашим вратима усред ноћи, нешто виче, пева, псује, али на

Зидови крију мрачне тајне
у бару или... Цео улаз ужасно
заудара – прича један огорчени станар.
У згради на Миси проблем
ће, оче ку ју ста на ри, тек
ескалирати.
– Они су били пријатан старији брачни пар, пензионери,
ћерка им је негде у Канади,
или у Енглеској, не знамо баш

КАД САМ ЗВАЛА ПОЛИЦИЈУ...
Панчевка Милијана Ј. (43) испричала је за
наш лист овај случај:
– Вентил у заједничком дворишту био је покварен и вода је неконтролисано истицала данима, а нико није хтео да га поправи. Пошто
смо ту воду сви заједно плаћали, ја сам позвала раднике водовода и они су га затворили. Једна комшиница била је љута јер више
није могла да залива цвеће о нашем трошку,
па ме ја страшно напала. Викала је на мене,
наше терасе, а ноћу је нечим
лупала о под свог стана, па се
све тресло! Сачекивала нас је
на степеништу и највулгарни-

псовала, претила и ја сам позвала полицију.
Патрола је, истина, одмах дошла, записали су
шта сам ја имала да кажем, позвонили на њена врата, али она изнутра није хтела да се јави. Правила се жена мртва! Они су ту стајали
неколико минута, па отишли и никад више се
нису појавили! А комшиница је годинама сиктала иза мојих леђа, али је ваљда била уплашена да полиција опет не дође, па ми се никад
више није директно обраћала.

то смо навикли. Ћерка врши
нужду испод поштанских сандучића, па станари не могу да
приђу и узму пошту да не угазе

БАХАТИ ИЛИ ЛУДИ

Депонија смећа у стану

Хоће и да ударе
Најчешћи проблеми с којима се суочавају станари у вишеспратницама јесу бахати суседи који не поштују основна правила пристојности и живота у заједници, или они с
менталним проблемима – од благе „ударености” до озбиљних психоза и потпуне деменције.
Потомци или рођаци који би морали да се брину о њима
јављају се, међутим, тек кад се постави питање наслеђивања стана.

тачно... Али пре две и по године жена је умрла, а он је остао
сам и за неколико месеци се
јако променио. Престао је да
нам се јавља на степеништу,
као да нас не познаје, али страшно је то што сваки пут кад
долази у стан носи два цегера
и у њима неке празне флаше,
тегле и ко зна шта још... а никад ништа не износи из стана!
И тако две године! Он у стану
прави депонију, али како да то
докажемо? Испод његових врата стално миле бубашвабе, кад
год отвори врата стана, смрад
запахне ходник. Он свих ових
летњих дана држи прозоре у
стану затворене, не знамо како
уопште живи тамо! Али кога
год смо питали, рекао нам је
да тај старац не прави никакав
прекршај – чули смо од суседа
овог старијег Панчевца.
Шта у оваквој ситуацији може
да учини грађанин и чему може да се нада?
Држава Србија има законе
који уређују и ову област живота, с јасно дефинисаним процедурама, правима и обавезама полиције, инспекцијских
органа и комуналне полиције.
Један позив њима, теоријски
речено, мења све!
Чак и ако се обратите институцији која у конкретном
случају није надлежна – полиција, рецимо, не треба да утишава журку у суседном стану,
а комунална полиција није од
помоћи ако вам комшија прети ножем... – добићете упутство коме да се јавите, а онда
ће надлежна служба упутити
сво је пред став ни ке на ли це
места. Они ће констатовати

право стање ствари, опоменути особу која вам прави проблем, казнити је или поднети
пријаву надлежном органу против ње. Да ли ће тада ваш проблем бити решен?
Можда да, можда не...
Јер близу је памети да особа
која повремено с горњег спрата врши малу нужду на вашу
терасу није таква да ће је опомена или претња новчаном казном уразумити. Нити ће вас
комшија који је због ваше пријаве ударен по џепу нагло заволети и почети да води рачуна о вашем душевном здрављу.
У пракси, још ће се чешће десити да неко у ланцу оних који
треба да вам помогну – закаже,
зато што је неодговоран, или зато што је претрпан послом. Ако
је ваш „сусед из пакла” ментално болесна особа, на пример,
поред полиције, мораће да се
укључе и Центар за социјални

Некаквим дугачким
прутом је лупала по
огради наше терасе, а
ноћу је нечим лупала
о под свог стана,
па се све тресло!
рад и психијатри, како би оценили степен урачунљивости. Док
се сви они изређају и ураде свој
део посла, ви ћете оседети. А и
кад се све заврши, мале су шансе да сусед – ма колико ви то
желели – заврши у установи затвореног типа. Пре ће му бити
преписана терапија.
А на вама је да се при случајном сусрету надате да је попио
лек и да ће све бити у реду.
Истина, упућенији у ову проблематику (неки пензионисани полицајци, рецимо) тврде
да у неким случајевима озбиљна претња батинама, или чак
батине, могу да буду од велике
користи ако је станар који осталима загорчава живот само бахат или неваспитан.
И на крају, остаје вам као
последња могућност продаја
стана и селидба.
Али пазите! Можда је разлог што је цена стана који купујете на другом месту повољна зато што у суседству живи
„станар из пакла”!
Има наш народ пословицу:
скочити из тигања у ватру!
М. Глигорић

ШТА МО ГУ СЛУ ЖБЕ
Александар Достанић je професионални управник зграда и
у свом раду повремено се суочава с проблемима описаним
у овом тексту.
– Станари се јављају када се у згради дешава нешто неуобичајено или им нешто смета. Ја их онда упућујем на Комуналну инспекцију и Комуналну полицију. Те службе су
надлежне за ред у стамбеним зградама јер тако пише у Закону о становању. Ми управници немамо статус службеног
лица и немамо овлашћења ни да кажњавамо људе, нити да
им улазимо у станове – објашњава Достанић.
Када Комунална полиција добије пријаву, каже начелник
Богдан Савић, припадници ове службе излазе на терен заједно са управником зграде или с лицем које је пријавило
тај проблем.
– Први пут само упозоравамо прекршиоца комуналног реда. Уколико он не престане да то ради, или ако наше прво
упозорење није имало ефекта, долазимо поново и тада му
пишемо казну у складу с градском Одлуком о кућном реду у
стамбеним зградама. Када други пут дођемо на неку адресу, немамо обавезу да с нама буде управник зграде или особа која нам је претходно пријавила проблем – рекао је Савић.
На питање новинара како припадници Комуналне полиције поступају када се после пријаве из неке зграде установи да је реч о озбиљнијем кршењу реда, Савић каже да се
тада, у зависности од конкретног случаја, обавештавају права полиција, Центар за социјални рад или нека друга надлежна служба у нашем граду.

Богдан Савић
– Често нас, на пример, зову старији људи који се жале
да им смета дечја галама и траже да их отерамо. Ми им онда одговарамо да не можемо да интервенишемо јер по закону нисмо овлашћени да радимо с малолетним лицима.
Дешавало се и да су нам стизале пријаве о разбијеним стаклима на локалима у својини града у које су неовлашћено
ушла нека лица. Тада о томе обавештавамо праву полицију
и даље они све преузимају. Или, деси се да из неког стана
допире несносан смрад, а ми на лицу места установимо да
је реч о лицу које у дужем периоду није плаћало воду ни
струју. Тада обавештавамо Центар за социјални рад јер су
они надлежни у таквим случајевима... – каже Богдан Савић.
Највећи број пријава Комуналној полицији односи се на
нарушавање кућног реда буком у периоду од 16 до 18 сати,
онда када у зградама треба да је тишина, затим на остављање старих ормана и другог непотребног намештаја у заједничким просторијама и на држање прекомерног броја паса
по становима.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Зашто у Панчеву нема
цистерни с водом за пиће?
„Због чега у Панчеву током ових врућина по граду нема цистерни с водом за пиће? На телевизији можемо
да видимо да су постављене на београдским улицама и да се људи на
њима освежавају и пију воду. Зашто
их онда нема и у нашем граду?”, питао нас је наш суграђанин Драган
Ивић, који живи на Стрелишту.
„Панчевац” се обратио Александру
Радуловићу, директору панчевачког
ЈКП-а „Водовод и канализација”. Он
нам је рекао да то комунално предузеће има једну цистерну, а да за више не
постоји потреба. Додао је да је Панчево, када је о цистернама реч, у повољнијем положају од Београда и објаснио због чега:

– У нашем граду постоје чесме с
водом за пиће, а у Београду их нема.
Они због тога морају да имају цистерне. На територији Панчева постоји двадесет чесама у различитим
деловима града. Вода у њима је проверено добра и грађани могу да је
пију без икаквих проблема. Иначе, за
куповину цистерни за пијаћу воду
требало би доста пара зато што једна
кошта неколико милиона динара –
додао је Радуловић.
Он је рекао и да је од почетка врућина потрошња воде на територији
Панчева повећана за 20 одсто. Међутим, нагласио је да то није алармантно и да не представља никакав проблем за панчевачки „Водовод”.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

„Штрабаг” опет фалшира
Ових дана су на Јабучком путу, на
потезу иза надвожњака, вршене интервенције у вези с хоризонталном
саобраћајном сигнализацијом. Требало је да се исцртају линије по средини коловоза и на скретањима, али је
то на неким местима тако лоше урађено да је изгледало као да извођачи
за сто метара пута на располагању
имају само кило фарбе: провидне
штрафте нису служиле сврси.
Уз то, обележивачи радова, пластични вертикални стубићи – баријере, који стоје на средини пута и чија је улога да сигнализирају да је на коловозу

у току реконструкција подлоге, били
су тотално фалш. Наиме, уместо да
имају „трептаче” који би возачима
скретали пажњу на то да су радови у
току, или да су барем офарбане флуоресцентном бојом, ове баријере су биле беле и толико неуочљиве да су, како кажу очевици, ноћу летеле по путу
пошто би их неко возило ударило. Добро је да нико није настрадао.
Одржавање међумесних путева је у
ингеренцији „Штрабага”. Све говори
да је време да почну својим озбиљним
послом озбиљно да се баве. Или да га
препусте професионалцима.
С. Т.

Петак, 5. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Кад наиђе олуја и загрми, сви се брже-боље склањамо на безбедно. Од
слатког дома нема сигурнијег места.
Али да ли је баш тако?
Колико смо од грома сигурни у
кући? Хоће ли гром кроз прозор?
– Ако је громобран правилно постављен, односно ако је правилно уземљен, нема никакве опасности да нас
удари гром у домаћинству. То је доказано експериментима. С друге стране, објекти који немају громобран могу да буду опасни. Удар грома може
да изазове пожар и да на тај начин
угрози човека. Отворене површине,
као што су фудбалски терен и зоне у
планинама, нису сигурне током грмљавине. Иначе, обавеза државе ја да
стамбене зграде обезбеди громобраном – рекао је за „Панчевац” Слободан Бубњевић, шеф комуникације на
Институту за физику у Београду.
Често се тврди да мобилни телефон привлачи гром. Питали смо Бубњевића колико има истине у томе.
– Нема физичких ни стручних доказа, као ни случајева ни примера да
нас може ударити гром када телефонирамо. Било да телефон ради, било
да је искључен, не постоји веза између мобилног и грома. Зашто се онда
за аутомобиле и дечје играчке не верује да привлаче гром? – примећује у
шали Бубњевић.
Искуство је изнедрило неколико општих правила која треба имати на уму.
За време грмљавине затворите прозоре. Не треба додиривати металне
предмете у затвореном простору, славине и цеви, и не треба користити електричне инсталације, нарочито у купатилу. Препоручљиво је да се радио-апарат искључи, а телевизор треба искључити и одвојити од антене, ако постоји.
Возачи и путници у аутомобилима
и осталим металним превозним средствима за време грмљавинске непогоде треба да угасе моторе и да добро
затворе врата и прозоре у возилима у
којима су безбедни, јер се возило понаша као Фарадејев кавез. Наиме, високофреквентна струја муње не продире у дубину металног трупа возила

ОЛУЈЕ НАМ НЕЋЕ ДОЋИ ГЛАВЕ

НЕЋЕ ГРОМ
У МОБИЛНИ

или летелице, већ тече по њиховој
површини, те путници могу чак и да
не примете пражњење, осим у случају
да муња доспе у резервоар с горивом.
Ако нас невреме затекне далеко од
зграда, нипошто не би требало да се
склањамо испод дрвећа. Запажено је
да гром најчешће погађа најстарије
храстове и витке јаблане, затим крушке, брестове, јасене и багремове. Када гром удари у земљу, електрицитет

НЕ У ЗЕМЉУ!
Човека који је доживео удар грома не треба закопавати у земљу до врата да би се „извукла” струја. Ово му неће помоћи, може само да га докрајчи, јер ће притисак земље додатно отежати већ ослабљено дисање и
рад срца. А да не говоримо да се тиме губи драгоцено време у пружању
прве помоћи. До доласка лекара, наиме, настрадалом који се налази у
бесвесном стању треба давати вештачко дисање, уз истовремену спољну
масажу срца. Приликом оживљавања спасилац мора да буде упоран, јер
се из привидне смрти повређени могу извући чак и два-три сата после
указивања прве помоћи.

се разгранава и делимично разилази
по површини земље. Ако у близини
има много дрвећа па не можемо брзо
да се удаљимо из тог подручја, онда
треба изабрати место на средини између два дрвета која су међусобно удаљена 15–20 метара. У том случају не
треба лећи на земљу, већ чучнути. Тада ће нам глава бити довољно ниско, а
површина контакта са земљом најмања. Када се налазимо близу усамљеног
дрвета, треба исто тако чучнути, и то
на оно место које се налази отприлике
на средини линије која спаја подножје
дрвета и неку тачку на кругу који добијамо када повучемо линију од врха
дрвета до тла под углом од 45 степени,
тј. на средини полупречника тог круга.
Занимљиво је да имате веће шансе
да преживите удар грома ако сте покисли. Мокра одећа може да вас заштити од муње – електрична струја
муње пролази кроз воду, тј. мокру
тканину, а човек остаје неповређен.
Ј. Катана

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ КОРИСТИТЕ КОМПЈУТЕР ПРИ ЗАКАЗИВАЊУ ПРЕГЛЕДА?

Телефонским позивом је најлакше

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Седам села у једном
дану без струје
За суботу, 6. јул, планирано је више
искључења. Без струје ће најпре остати Омољица и Иваново (од 8.30 до
9.15), а онда и Качарево, Банатско
Ново Село, Јабука, Црепаја и Глогоњ
(од 10.15 до 11 сати).
Због планираних радова на мрежи
5. јула од 8.30 до 10.30 струје неће
бити у Улици браће Јовановић 22, 22а, 24, 24-а и 24-б, у Димитрија Туцовића 8 и на потезу од Светозара Милетића до Браће Јовановић (непарна
страна). На списку за искључење су и
Улица проте Васе Живковића, Трг
краља Петра 5 и Народни музеј.
Истог дана, али од 11 до 13 сати,
биће искључења и у улицама Вука

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Караџића и Димитрија Туцовића (од
Штросмајерове до Браће Јовановић).
Рестрикција је планирана и у Улици
браће Јовановић, у делу од Мученичке до Димитрија Туцовића.
У понедељак, 8. јула, неће бити
струје у Улици братства–јединства
од броја 50 до броја 86, као и непарна страна од броја 51 до броја 109,
Братства–јединства први просек и у
Јанка Чмелика (од Братства–јединства до Шандора Петефија). За 8. јул
су предвиђена искључења и у Мученичкој улици (од Игњата Барајевца
до Ни ко ле Те сле), Ко сов ској и у
згради у којој се налази Телевизија
Панчево.
У случају временских неприлика
планирани радови на електричној
мрежи биће отказани, а уколико радници „Електродистрибуције” заврше
посао пре предвиђеног времена, струја ће бити раније укључена.

И. РАДИЋ

М. ОБРАДОВИЋ

Многи грађани не знају да је, поред
Кол центра, лекарски преглед могуће заказати и путем рачунара или мобилног телефона преко сајта Дома
здравља Панчево. За разлику од Кол
центра, електронско заказивање лекарских прегледа је брзо, лако и бесплатно. Недостатак је, ипак, што је
заказивање могуће једино у службама гинекологије, опште праксе, педијатрије, Превентивног центра и стоматологије.
Наши грађани махом, ипак, бирају
телефонски позив приликом заказивања прегледа.
ИВАН РАДИЋ,
службеник обезбеђења:
– Ја не користим за то интернет.
Мало сам старомодан, више волим
да одем директно код лекара да бих
заказао. Сигурније ми је. Када је преглед код лекара у питању, имам више поверења у непосредни контакт.
У пословима са администрацијом, као

М. КОВАЧЕВ

М. НИКОЛИЋ

што је на пример одлазак у СУП, не
бих размишљао и заказао бих пријем
електронским путем.
МИЛАНКА ОБРАДОВИЋ,
пензионерка:
– Лекарске прегледе заказујем телефонски. Рачунар доста користим,
али могућност електронског заказивања прегледа још нисам разматрала. Просто, не бих постигла, нити бих
желела да компликујем. Једноставније ми је да позовем и закажем.
МИЛАН КОВАЧЕВ, пензионер:
– Када посећујем лекара, прегледе
заказујем на шалтеру. Чекање је дуго,
јер не могу одмах да ме приме. Компјутер не бих користио у том случају.
Међутим, могу и телефонским позивом да закажем. То је брже и боље.
МАРКО НИКОЛИЋ, возач у пекари:
– Да, заказујем прегледе код лекара путем компјутера. Сваки пут тер-

С. УШЉЕБРКА

С. ПАВЛОВИЋ

мин закажем електронски, било путем мобилног телефона, било уз помоћ рачунара. То је сасвим поуздано.
После тога само одем на преглед.
СНЕЖАНА УШЉЕБРКА, модиста:
– Прегледе заказујем телефоном.
Нисам ни размишљала о томе да закажем електронски. Телефонским позивом ми је најједноставније. Директно је и брзо, а могу и да попричам с
неким, како бих све проверила.
СНЕЖАНА ПАВЛОВИЋ,
медицинска сестра:
– Углавном заказујем телефоном,
позивањем Кол центра. Електронским
путем нисам пробала, нисам ни знала да је то сад могуће. Идем редовно
код гинеколога, пошто сам у другом
стању, и некада ми закаже сама докторка, или ја позовем Кол центар.
Покушаћу и електронски, вероватно
је лакше.
Јелена Катана
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 5. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ КОЈИ УПРАВЉАЈУ НЕОБИЧНИМ ВОЗИЛИМА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ГОСПОДАРИ ВЕЛИКИХ МАШИНА
Беж’те с пута, иде машина љута! Често у саобраћају срећемо велика возила, или на градилишту виђамо необичне машине... и просто буде чудно
кад видимо људе који њима управљају. Исти су као ми!
Или нису?

Поглед одозго
Бравар Дарко Николић (41) заљубио
се у друмске крстарице као десетогодишњак. Тада га је током распуста
деда, који је био возач камиона, са
собом водио на пут.
– Возим камион двадесет година.
Управљао сам разним типовима и
маркама, и возилима за разне намене, од кипера до дизалица. Превозио
сам и радне машине на ниским приколицама, али и цигле и блокове, це-

ту. Милан проведе на машини и по
дванаест сати у току дана. Пшеница
се жање пет дана, сунцокрет седам, а
кукуруз бере око две недеље, без престанка.
– У време жетве у кабини је врело,
може да буде и до педесет степени.
Једино што тада могу да урадим јесте
да пијем доста воде, понекад и шест
литара на дан. На крају таквог дана
човек изгледа као да је под дејством
алкохола – прича Милан.
Искусни пољопривредници посебно
припремају своје машине пре великих
послова, али кварови не могу да се избегну. Некад „оде” лагер, други пут
пукне каиш... Онда буде мука жива:
усред њиве, под врелим небом, мења се неисправан
део, а посао чека...

Дарко Николић
мент, стиропор... Последњих неколико година возим кипер и то ми највише одговара – каже Дарко.
Радно време му је девет сати дневно, шест дана у недељи. За његов посао потребни су велика концентрација и доста стрпљења. У саобраћају има
гужви, доста се чека на утовар и истовар, ради се с људима различитих
нарави, па је стрес увек присутан.
– Камион који возим је срећом нов
и поседује климу, тако да време које
проводим у кабини не представља
оптерећење по великим врућинама. Код овако нових возила нема
кварова. Понекад се замени нека
сијалица или гума и то је то – каже
Дарко.
Он истиче да више ужива у вожњи
камиона него аутомобила, јер је на
већој висини од осталих осталих учесника у саобраћају, па има бољи преглед ситуације на путу.
– За нас возаче тешких камиона
кажу да смо „једном ногом у гробу, а
другом у затвору”, и то добро описује
тежину, ризик и одговорност посла
који радимо. Камиони су најдужи,
најшири и најтежи на друму – од путничких возила тежи су и до четрдесет пута, па је држање под контролом
таквог возила веома сложено – прича
Дарко.

Додир с природом
Иако је завршио Вишу пословну школу, Милан Живојновић (32) највише
ужива у обрађивању земље. Још као
петогодишњака импресионирале су
га велике радне машине – тада је на
једној њиви први пут видео комбајн.
Сећа се велике буке, али су му данас,
каже, те машине тихе. Не праве буку,
већ певају...
– Пољопривреду волим од детињства, а пре четири године успео сам
да себи купим комбајн. То је мало
старија машина домаће производње,
није скупа за одржавање, а одлично
ради – прича Милан.
Комбајн заузима већу
ширину него трактор, па
то отежава вожњу по пу-

– Најлепше у пољопривреди је кад
гледаш како нешто у шта си уложио
труд и рад – расте. Допада ми се
тај додир с природом – закључује
Милан.

Важни су живци
Станко Младеновић (61) већ скоро
четрдесет година управља дизалицом, а за то се школовао у Машинској школи у Београду. Каже да
је за овај посао веома бит-

Синиша Шијачић
– Пре неки дан сам био на монтажи. Требало је на простору ширине
двадесет четири метра, и на висини
од петнаест метара, поставити металне елементе тачно на шрафове. Ту
нема простора за грешке и неопходан је велики опрез, јер су доле други
мајстори – објашњава Станко и наглашава да је најважнија психичка
стабилност.
У овом послу нема журбе, ни вике... И нису дозвољене грешке.

Кад је на води магла, бродови мирују. Ђорђе Латовљевић једном је на
Дунаву доживео бродолом: јак ветар
подизао је таласе као на отвореном
мору!
– Возио сам парне бродове, тегљаче, гураче, а сада углавном потискиваче. Раније су то били бродови који
су вукли терет, а сада су то они који
га гурају – прича Ђорђе и хвали се да
су и оба његова сина капетани речних бродова.

С колена на колено

Међу облацима

Капетан унутрашње пловидбе Ђорђе
Латовљевић (65), иако је пензионисан, и даље управља речним бродовима. У Дунав се заљубио као дете, из
очевог чамца, а кад је дошло време,
завршио је Бродарску школу у Београду.
– И да се поново родим, опет бих
изабрао овај позив. Посао није напоран, али некада се баш пуно ради. У
јануару сам, на пример, био на броду
у Смедереву и за петнаест дана спавао сам само тридесет сати. Иначе,
смене трају по тридесет дана. Толико
се плови, па се толико одмара – прича нам Ђорђе.
Речни бродови су веома спори, плове брзином од 12-13 километара на
сат низводно, а узводно скоро упола

Синиша Шијачић (57) пуковник је у
пензији. Он је још као мали причао
да ће постати пилот, па није ни чудо
што је после основне школе завршио
Ваздухопловну гимназију, а затим и
Војну академију.
– Ја сам војни пилот. Летео сам на
„утвама”, „галебовима” и „миговима”
све до 2007. године. Када сам отишао
у пензију, наставио сам да се бавим
овим послом као председник Аероклуба „Утва” и сада возим „цесне” и
клипне авионе из хобија – каже нам
Синиша.
Кад се пријављивао за средњу школу, било је преко две хиљаде заинтересованих, уписано их је око двеста,
а од тога је завршило њих петнаестак.
У односу на управљање било којом другом машином, код авиона се
чо век до ста фи зич ки на пре же –
објашњава Синиша и додаје да је
потребно имати одличну физичку
спрем ност и из у зет ну мен тал ну
снагу.
– Опасне ситуације најчешће изазове људски фактор. Човек закаже
или превиди неке ствари. Осећа се
сувише способно или посао ради рутински. Ако су у питању брзи авиони,
ништа не сме да му заокупи пажњу.
Не можете да летите две хиљаде километара на сат и да размишљате о
породичним проблемима. Сва пажња
мора да буде усредсређена на инструменте – каже Синиша.
Он истиче да се техничке контроле свих авиона

Станко Младеновић
но имати велико стрпљење и добре
живце.
– Важно је поседовати добро знање
и бити прецизан. Одговорност је велика, преносе се терети тежине и до
педесет тона, а ради се на висини од
петнаест метара – прича Станко.
После школе он је занат пекао код
старијих колега, а данас, каже, има
све мање младих који су заинтересовани за овакве послове. У Панчеву
има свега десетак дизаличара.
– Некада се ради и по цео дан, а
некада има мало посла. У сваком случају човек мора да буде одморан и
усредсређен на посао како би се избегле грешке, које су у овом послу
опасне. Рецимо, да се не деси да терет испадне, што се мени никад није
догодило – каже Станко.
Сваки задатак који дизаличар извршава представља нови изазов, а право задовољство је кад се посао добро
одради.

Милан Живојиновић

„Његове беле
рукавице” Јелене
Бачић Алимпић

спорије. Брзина зависи од водостаја,
тока и од „састава”, односно од броја
баржи које брод гура. Та „компози-

Ушушкана у
безбедност породичног дома, Љубица
случајно упознаје Карела
Драгутина
Харта, повереника владе,
који ће јој помутити разум.
Заслепљена
страшћу и љубавним насладама, она неће имати снаге да се суочи са истином.
Међутим, након што открије право лице мушкарца кога силно воли, одлучиће да преузме судбину у
своје руке. Причу о свом необичном животу и фаталној љубави
окруженој зидинама и бодљикавом жицом претвориће у потресну
и узбудљиву исповест.
Два читаоца који до 10. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли је тешко преузети судбину у своје руке?”, 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

„Заточеница раја”
Алана Бренерта
Рејчел Калама има седам
година и машта о далеким и живописним пределима. Жели да пропутује свет као
њен отац, који ра ди на
трго вач ким
бро до ви ма.
Међутим, једног дана се на њеној
кожи појављује ружичасти белег, а
сви њени снови се истог тренутка
сламају у парампарчад. Отргнувши је од породице, дома и свега
што воли, девојчицу су послали у
Калаупапу, на острво Молокај, у
изгнанство. Требало је да се њен
живот ту заврши. Па ипак, за Рејчел је живот тек тада почео.
Два читаоца који до 10. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када сте се осећали заточено?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.

Ђорђе Латовљевић
ција” некад је дугачка и као два фудбалска игралишта.
– Раније је било теже јер се капетан ослањао на визуелно осматрање.
Понегде је на реци јако тесно и мимоилажење бродова може да буде веома опасно. Брод који плови уз воду
увек мора да уступи првенство пролаза – макар се склањао на спруд или
на камен – броду из супротног смера.
Данас постоји ГПРС и једним кликом могу да видим којом брзином
иде неки брод и колико времена имам
да се склоним – прича Ђорђе.
Свашта се на води дешава...
– Доживео сам да баржа удари у стуб
моста. Прво чујете пуцањ и онда се
лим гужва као хармоника, иако је дебео десет милиметара. То су велике
масе: скоро смо утоварили седам хиљада тона кукуруза у четири барже, и
још свака празна баржа има четиристо
тона, а брод петсто – прича капетан.

врше редовно, али да поред механичког квара и временске прилике могу
да узрокују невоље.
– Једном смо ишли из Бихаћа за
Приштину и било је лепо и ведро време. Међутим, у Приштини смо наишли на маглу, а нисмо имали довољно горива да одемо на алтернативни
аеродром. Морали смо да слетимо по
таквом времену. Иначе, најтужније
за пилота је кад мора да искочи из
исправног авиона – објашњава Синиша.
После деценија летења борбеним
авионима сада ужива да вози унуке у
малој „цесни”.
– Најлепше ми је када полетим и
видим Панчево из ваздуха... Тамиш,
Дунав и Белу стену. Гледам одозго
људе који се купају, возе чамцима...
Уживам у пределима, пејзажима и у
самој вожњи – закључује Синиша.
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
која је ваша тајна успеха и среће.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Моја тајна успеха и среће је да
редовно гледам своја посла и не
забадам нос у туђа.” 063/1012...
„Постала сам срећна откад не
бри нем шта ће свет да ка же.”
064/1297...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање колико познајете
своје породично стабло:
„У мом стаблу све сами швалери, преваранти и лопови. И шта
он да да оче ку је мо од ме не?”
066/3460...
„Сигурна сам да су ми и преци
били неки мученици. Од њих никаквог наследства, ни генетског ни
финансијског.” 060/1415... Д. К.
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РЕВИЈА ФИЛМСКОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ

Културни телекс

НАГРАЂЕНИ МЛАДИ
ТАЛЕНТОВАНИ ПАНЧЕВЦИ

МУЗИКА
Четвртак, 4. јул, 21 сат, башта Дома омладине: журка за будуће студенте „Бруцошијада”. Музику пушта ди-џеј Вулетин.
Петак, 5. јул, 21 сат, башта Дома омладине: концерт састава
„Стерео банана”.
Субота, 6. јул, 21 сат, башта Дома омладине: концерт бенда
„Суперменси” – велико загревање пред скуп бајкера.

Тематски програм
Четвртак, 4. јул, 19.30, читаоница Градске библиотеке: промоција књиге „Никада нисам” Весне Дедић.
Петак, 5. јул, 19.30, Градска библиотека: промоција књиге Дејана М. Симеуновића под називом „Па шта”. Учествују редитељка Бранка Бешевић Гајић и глумица Драгана Ражнатовић.

КОНЦЕРТ У БАШТИ ДОМА ОМЛАДИНЕ

Стерео банана

Петак, 5. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Ментор добитника
је редитељ Иван
Ракиџић

Нађа Митровић за „Савремену
бајку” и Анастасија Јамрик, Сара Калоперовић и Милица Симић за „Нас три из VIII-2”. За
најбољу режију награђена је
Олга Крстић за филм „Макс”.

У Музеју Југословенске кинотеке у недељу, 30. јуна, додељене су награде победницима
48. ревије филмског стваралаштва деце и омладине Србије.
Ове године у селекцији су
била шездесет три филма у категорији деце и двадесет два
филма у категорији младих до
осамнаест година. На фестивалу чији је организатор Центар аматерског филма, а домаћин Кинотека, учествовали
су млади филмски ствараоци
из шеснаест градова у Србији.

У стручном жирију су
били Нада Савић,
Марко Стојановић,
Градимир Стојковић,
Зоран Стефановић и
Снежана Трстењак.

Награђени

У башти Дома омладине у петак, 5. јула, биће одржан концерт нишког састава „Стерео
банана”.
Бенд чине два члана: Марко Анђелковић звани Наопак и Немања Недељковић
звани Немус. Жанровски гледано, овај бенд снима музику која представља мешавину регеа, хип-хопа, брејкбита и фанка. До сада су издали три албума: „Шијемо самбу”, „Лако је пруту да се соколи” и „Муње небјеске”, а у
музичку орбиту их је лансирао сингл „Да ли ви мастурбирате пред град?”.

МОЈ

Ал бу му „Му ње не бје ске”
претходио је сингл „Мелем”,
који је завршио на првом месту МТВ листе „Домаћица”, а
с другог албума их је највише
прославила песма „Немој да
знојиш технику”, због које су
у штампи стекли епитет „домаћи Chemical Brothers”. Експлозивни нишки двојац свира већ дужи низ година, а само прошле године наступали
су на бројним фестивалима,
као што су EXIT, „Lovefest”,
„Seasplash”, „Backyard Art”,
„Regius” и „Belgrade Beer Fest”.
У току је израда албума који
ће изаћи ове године.

избор

МОЈ

У категорији младих од петнаест до деветнаест година
награђени су Панчевци Душан Цвијетић, који је освојио треће место за филм „Изгубљени рај”, и Теодора Милутиновић и Софија Стоиловић, које су добиле признање
за најбољу режију за филм
„Колективно самоубиство”.
Сви су полазници Групе за
филм Регионалног центра за
таленте „Михајло Пупин”. У
овој категорији је за најбољу
продукцију награђен и самостални аутор Петар Бачкоња,
такође из Панчева.

На фестивалу чији је
организатор Центар
аматерског филма, а
домаћин Кинотека,
учествовали су млади
филмски ствараоци
из шеснаест градова у
Србији.

Звук и слика

Страну припремила

Мирјана
Марић

а завршава се ковачићевски
(’Где је млада’), а у другом случају добијамо зачудну и заумну причу о силама које нас вуку у мрак (’Последња секунда’). Пажња према филму као
целини и сваком њеном елементу последично се види и
код младих, као у причи која
опет има тинејџерску борбу с
мраком, али с једним финим
и брутално ироничним преокретом (’Колективно самоубиство’), а још више у амбициозној причи о уклетости коју неки простори и неке породице
дуго носе (’Изгубљени рај’).”
У категорији деце до петнаест година гран-при је додељен филму „Мачкица и пацовчић” Јакова Попова, а прве три
награде освојили су Ања Ашковић за остварење „Без трага”,

Филмска колонија
Група за филм Регионалног
центра за таленте „Михајло Пупин” основана је 2001. године,
када је одржана и прва колонија у Делиблатској пешчари.
Основна идеја била је да полазници уче теорију филма и о
филму уопште, а да после тога
стечено знање употребе у пракси. Кроз колонију је до сада
прошло преко сто полазника.
Ове године биће одржана деветнаести пут, а почеће 5. јула.

ДЕБИТАНТСКИ АЛБУМ БЕНДА „СИНДРОМ”

Драган Влајић Гале,
графички дизајнер
и музичар
МУЗИКА: Албум „Sound & Vision” из 2001. године мађарског бенда „Korai Orom” увек
ме изнова развесели и одведе
у нова путовања. Албум обилује плесним ритмовима мешавине прогресивног рока и
електронске музике уз мноштво перкусивних и егзотичних инструмената. Наравно,
све је зачињено психоделичним звуковима гитара и синтисајзера који путују кроз песме и причају нам причу. Бенд
„Korai Orom” постоји од деведесетих година и иза себе
има десет албума и два издања са електронским ремиксима песама. Музика излази
ван свих шаблона и тешко ју
је жанровски дефинисати па
је топло препоручујем за истраживање јер бенд није глобално популаран, али је невероватан. Са албума „Sound
& Vision” не бих издвајао ниједну песму као засебну, већ
га увек слушам као целину
кроз коју путујем.
ФИЛМ: „24 Hours Party People”, чији је главни јунак Тони Вилсон, оснивач издавачке куће „Factory Records”, кoја
је издавала албуме бендове
као што су „Joy Division”, „New
Order” и „Happy Mondays”.

У категорији деце до петнаест година за најбољи сценарио награђена је група аутора
за филм „Где је млада?” – полазника Групе за филм Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин” (Нора Абци, Хана Гаћеша, Лана Стојадинов и
Емилија Јухас).
У каталогу 48. ревије филмског стваралаштва деце и омладине Србије забележено је следеће о филмовима полазника
панчевачког центра за таленте:
„Регионални центар за таленте ’Михајло Пупин’ из Панчева блиста у зрелој селекцији
својих основношколаца, где
кроз играну причу имамо прилог етнографском закључку да
наше свадбе одавно нису обични обреди преласка, већ нешто
друго што почиње нушићевски,

У категорији младих од петна ест до де вет на ест го ди на
гран-при је освојио филм „Дивљина мог дворишта” Петра
Бачкоње из Панчева, док је прва награда додељена филму
„Пожури” Саре Радуловић, а
друга остварењу „Другари” Луке Златанова. У каталогу је за
филм „Дивљина мог дворишта” наглашено да је ово изванредан документарни филм
о живом свету његовог окружења, који је плод вишегодишњег труда.
У стручном жирију су били
Нада Савић, Марко Стојановић, Градимир Стојковић, Зоран Стефановић и Снежана Трстењак.

Промоција уз нови спот

Филм је живописан и приказује еволуцију музичке сцене
у Манчестеру током седамдесетих и осамдесетих година и
појаву електронске музике,
као и чувени концерт групе
„Sex Pistols” на ком је било
четрдесет двоје људи. Обилује мноштвом смешних сцена,
занимљивих и инспиративних
ликова. Приказује „Factory Records”, који је на крају финансијски пропао, али је иза
себе оставио невероватно музичко наслеђе и причу.
КОНЦЕРТ УЖИВО: Београдски алтернативни бенд „Dogs
in Kavala”, који сам имао прилике да чујем два пута до сада, и за мене је ново откриће.
Бескомпромисна и добра лајв
свирка. Има снагу „Нирване”,
али је музика јако разиграна
бас-линијама. У појединим
моментима се чују вестерн
мотиви и имате осећај као да
лутате по неистраженим пустињским пределима и налазите своју оазу.

Панчевачки панк-рок састав
„Синдром” објавио је свој дебитантски албум под називом
„Наводна љубав” у издању издавачке куће „Take It or Leave
It”, а званична промоција биће одржана у „3х2 центру алтернативне културе” у суботу,
6. јула, од 21 сат. „Синдром”
промовише албум трећим спотом, за нумеру „Желим да сам
с тобом”.
– Материјал који се налази
на албуму обележава период
стицања искустава како у музичким водама, тако и у овим
нашим животним. Искуства
су различита, а свако од њих
нам пробуди неко одређено
осећање, које ми кроз креативност желимо да искажемо.
Да ли су то туга, срећа, љубав,
бол или неке друге препреке
у животу свих нас, публика то

свакако може да осети кроз
наших десет песама на албуму. Можемо рећи да је и ово

ШЕСТИ ФЕСТИВАЛ „АРТ АВЛИЈА”

Један дан, седам бендова
У суботу, 13. јула, од 15 до 21
сат, у Баваништу ће бити приређен шести џез и блуз фестивал „Арт авлија”, који се ове
године одржава под слоганом
„Let’s Stay Together”.
На програму ће се наћи седам ауторских бендова из Србије, Словеније, Италије и Америке. На почетку ће наступити
два бен да из Ср би је: „Deep
Steady” и „The Gamblers”, затим састави „Funcognito” из

Словеније, „The Uppertones” из
Италије и трио „Marko Churnchetz” са Џонатаном Хордом
из Њујорка. Од 20 сати публика ће моћи да слуша „Васил
Хаџиманов бенд”, а за сам крај
предвиђен је џем сешн, који
ће започети Макс Кочетов и
Богдан Хумењук.
Више о „Арт авлији” можете сазнати на званичном сајту фестивала или на „Фејсбук” страници.

једно лепо искуство, пре свега за то што смо ус пе ли да
заокружимо један циклус и

период живота. Име албума
нисмо дуго бирали, али нам
је би ло по треб но вре ме да
схватимо да ствари за које смо
мислили да су праве можемо
назвати управо као „Наводну
љубав” – рекао је Миомир Микри Адамовић.
Албум је сниман скоро пола
године у панчевачком студију
„3x2”, за шта су заслужни и
Стефан Гаћеша и Дејан Средић, који су га продуцирали.
Панчевачки панк-рок бенд
„Синдром” настао је почетком
2016. године. Чине га Миомир
Микри Адамовић (вокал и ритам-гитара), Михаило Мићко
Ђорђевић (соло гитара и пратећи вокал), Лука Џими Додочић (бас-гитара и пратећи вокал), а за бубњевима је Јелена
Цоје Вајовић, на шта је бенд
посебно поносан.
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НАШ ГОСТ: СТЕВИЦА ЖИВКОВ, АНИМАТОР

СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА „ПАНЧЕВО 1813”

УВЕК САМ РАДИО ИЗ ЉУБАВИ

Посетио их и цар
Франц Јозеф

Стевица Живков је рођен 1951.
године у Јарковцу. Одрaстао је
у кући између два моста ван
се ла, код де де, слу жбе ни ка
ДТД-а, па су му игралиште биле шума, пољана и река. У Београду је завршио прва четири
разреда основне школе, а потом се преселио у Панчево и
ту остао петнаестак година. Живот у нашем граду памти по
људима које је упознао, као и
по „Атељеу младих”, који он,
као и сви остали који су кроз
њега прошли, назива „универзитетом живота”. Завршио је
студије у Букурешту, а у каријери се, поред анимације, бавио и вајањем фигура за специјалне трикове, израдом декорација за торте, а креатор је
и риболовачке варалице „ружно паче”, на коју је веома поносан јер су је откупили Јапанци. И данас, иако у пензији,
ради.
ПАНЧЕВАЦ: Шта је све утицало на вас да почнете да се
бавите овим креативним послом?
СТЕВИЦА ЖИВКОВ: Имао
сам бабу која је била врло писмена. Доста је читала. Она је
у мени пробудила све што ја
данас јесам, а после је све ишло
својим путем. Имао сам неки
свој свет, мало њих је имало то
што сам ја тада имао као дете.
Нисам волео море. Зашто бих
ишао на море кад сам имао чамац, шуму и другове; све што
детету треба било је ту. Умео
сам, кад ме питају шта ћу да
доручкујем, да извољевам: нећу то, нећу оно, хоћу рибе, а
баба каже: „Па иди упецај!” Пошто нас је од реке одвајао само насип, ја одем и за десет
мунута упецам десет риба... Те
ствари су јако важне и велике
за једно дете.
l Када сте први пут погледали цртани филм?
– Имао сам нешто мање од
пет година када сам први пут
видео „Петра Пана” у биоскопу. То је за мене био шок. Никада више у животу ништа нисам доживео тако интензивно.
Мислио сам да сви ти ликови
негде постоје. Питао сам се где
они станују и добијао одговор
да живе у нашој машти. То није баш долазило до моје памети. Нисам престао да волим

Замисли само да
упознаш Милоша
Црњанског, или да
певаш у кафани с
Мирославом Антићем!
цртани филм ни кад сам одрастао. Тада није постајала никаква литература, нити је било
ко могао да ти објасни како се
заправо прави цртани филм.
Само сам наслућивао да мора
да има пуно цртежа и тако сам
дошао до тога како се то ради.
То шта сам ја замишљао, било
је јако слично професионалном начину цртања анимираних филмова.
l Шта сте прво нацртали?
– И пре него што сам одгледао први цртани, сећам се да
сам нацртао неке птице, а писао сам и слова попут неке
Морзеове азбуке. Прву карикатуру сам нацртао у другом
основне, када сам похађао ОШ
„Петар Петровић Његош I”. Тамо је било пуно буржујске деце, а међу њима је био неки
ученик чији је отац радио у амбасади. Он ми је поклонио две
ХБ оловке, тамноплаве, сјајног
олова, као сребро, с гумицом у
златном металу на другом крају. Био сам опчињен, јер такве
оловке нису могле да се набаве у радњи. Њима сам исцртао

целу једну свеску. Сви су од
почетка били свесни да сам изузетно талентован, посебно професор Бора Јововић из панчевачке „Ђурине школе”, који ми
је давао шестице за радове. Велики утицај на мене је имао и
Миша Николић, ког сам упознао у „Атељеу”.
Први анимирани филм урадио сам с петнаест година, то
су били неки Кинези, а после
тога сам у Кино-клубу направио „Гаврана и лисицу”. Тај
филм је одредио моју даљу судбину. Касније сам добио прилику да радим и филм „Дипломата”.
l Када сте професионално
почели да се бавите анимираним филмом?
– У Панчеву сам се сусрео с
нечим што се звало „Атеље
младих”, а затим и с Киноклубом. Тамо су долазили невероватни људи, који су волели по зо ри ште, сли кар ство,

опраним фолијама, али је камера јако сурова и када упалите рефлекторе, све се види. Касније сам добијао много награда...
За „Панфилм” сам направио
још два филма. За „Дан и ноћ”
сценарио је радио Миша Николић, а трећи је био „Вођа” о
Радоју Домановићу, што је у
оно време била јерес. Његова
порука је била да се не иде за
вођама и тај филм је забранила цензорска комисија. Али, у
ствари, ја сам био колатерална
ште та оти ма ња две ју ку ћа,
„Панфилма” и „Неопланте” из
Новог Сада, око пара. Касније
сам том филму променио име
у „Пут” и негде деведесетих,
када је укинута цензорска комисија, добио је награду на
„Мартовском фестивалу” у Београду.
l С ким сте још сарађивали?
– После војске сам радио за
„Неопланту”. Урадили смо два

Стевица Живков
вајарство, музику, филм... На
почетку нисмо много знали
како се неке ствари раде, али
смо инстинктивно долазили
до решења. Упознавали смо се
с професионалцима и тако учили. Једног дана је Бора Милановић одвео мене и Веру Влајић у „Застава филм”. То је
био војнофилмски центар. Они
су се бавили производњом анимираних филмова за потребе
едукације. Теме су биле напад, контранапад, авијација,
тенк, топовска батерија... Било је мало слободе у изражавању, али су се с временом
ствари мењале. Ту сам научио
основне ствари, први пут видео сто за израду анимација
какав је постојао и у Дизнијевом студију, као и технологију израде цртаног филма на
траци од 35 мм. Тамо сам радио неколико година на уговор, сваки дан сам путовао из
Панчева. С временом су пожелели да се праве и неки другачији, веселији и слободнији
филмови, па смо направили и
неколико ауторских филмова
на тему војске. Када сам стекао име у овом послу и када
су ме упознале куће које су се
бавиле анимацијом, отишао
сам из „Застава филма”.
l Да ли сте сарађивали и даље с Кино-клубом?
– Од њега је настао „Панфилм”. Тамо су се радили филмови у пропагандне сврхе. Свој
први ауторски филм направио
сам тамо. Звао се „Дипломата”. То је први филм који је
отишао на фестивал у Оберхаузену, али нисам добио награду јер су рекли да је мој филм
био технички неисправан. Заправо ја сам радио на старим,

добра филма, а након тога сам
прешао у „Дунав филм”. Тамо
смо окупили групу сјајних, талентованих људи и основали
студио анимираног филма, други у Југославији. Први је био у
Загребу. Са овим тимом сам
радио целовечерњи филм за
Западну Немачку. Наручио га
је неки Немац који је видео
моје филмове у Оберхаузену...
То је била комбинација играног и анимираног филма, нешто као „Зека Роџер”, компликован и необичан посао, али
смо добили прилику да креирамо ликове и осмислимо гегове, што је отворило могућност да будемо креативни. Са
овим искуством, не знам да ли
бих се упустио у такав подухват, али тада ми је то било
прави изазов.
l Шта сте још радили?
– У „Дунав филму” смо направили преко триста спотова.
Један је, на пример, реклама
„Игло тесто што се једе често”,
па „То је то – Биопро”. За то
„Игло тесто” замолили смо Душка Радовића да нам напише
песму и чекали смо га два и по
месеца. Чим нам је написао,
снимили смо и предали спот.
Tо је она реклама: „Ја сам оно
тесто што се троши често; и
слано и слатко, а зовем се кратко – ...” „Шта је то, шта је то, о
па то је Биопро...”, текст за рекламу „Биопро”, написао је наш
Миша Николић. Он се у почетку мучио с тим јер се назив
производа ни са чим није римовао, али је после неколико
дана написао текст који је свима ушао у уво. Сви су говорили: „То је то!”
Морам да откријем и једну
тајну. Они сладоледи који се

налазе на „менијима” поред
фрижидера нису прави. Ја сам
их извајао, јер није било могуће фотографисати прави сладолед. У скоро свакој реклами, кад неко држи сладолед,
држи макету коју сам ја извајао! „Плазма” која се налази
на кутији је извајана, јер не
мо жеш да на ђеш ни јед ну
стварну која је савршена, која
је „Бред Пит”. Или су криве,
или се слова на њима лоше
виде. Па ноблице, наполитанке, и још много тога, ја сам
вајао за рекламе! Радили смо
и пуно серија, које су емитоване у свету, али не и код нас,
затим „Мале летеће медведе”
са загребачким студиом. Жао
ми је што нисам самостално
завршио један филм који је
добио „Златног витеза” у Москви. Рађен је по мом сценарију и геговима, али је колега
радио анимацију.
l Као врло млади сте почели озбиљно да се бавите овим
послом.
– Увек сам радио из љубави.
Анимација је скуп и спор посао. Без обзира на то што је
технологија напредовала, ништа не може да се уради брзо а
да буде квалитетно. Иако је потребна једна табла за цртање,
електронска оловка и моћнији
компјутер, то ништа не решава. Не постоји алгоритам за
уметност.
l Шта је највише допринело да опстанете у овој професији?
– Моја жеља. Одувек сам само ово желео да радим, ништа
ме друго није занимало, толико да су ми у школи говорили
да сам неамбициозан. Мислим
да сам до сада исцртао око два
шлепера папира.
l Какво је било Панчево када сте живели у њему?
– Панчево је кључало. Било
је као кошница. Корзо је чинио цео онај кварт од хотела
„Слобода”, кроз Сокаче, па поред „Трубача”. Свако вече је
било као на демонстрацијама,
а после су се сви разилазили
по кафанама. Људи су се лепо
дружили. Волели смо да гледамо филмове у биоскопу. Упознао сам тада сјајне људе који
су долазили у „Атеље”: Драгутина Илкића Бирту, Милета
Ђорђевића, Зорана Ротара, Мирослава Жужића, Мирослава
Антића, Милоша Црњанског...
Он је имао неке страшно продорне зелене очи, баш живе.
Мислио сам да је громада због
дела која је написао, али је био
мали у црном капуту са сивим
шеширом и изгланцаним ципелама. Упознали смо се у кругу Градског парка. Замисли само да упознаш њега, или да певаш у кафани с Мирославом
Антићем!
l Чиме се тренутно бавите?
– Радим свој ауторски филм
који се зове „Одавде до тамо”,
који ће бити готов до јесени.
Тај сценарио сам написао пре
тридесет година, али тада нисам могао да га технички изведем. Тема је Јарковац и одлазак свих оних несретника из
села у град и како су они завршавали. Радим и на једном целовечерњем филму који се зове „Атила Бич Божји”.
l На шта сте највише поносни до сада?
– Имам четворо деце и поносан сам што су сви постали
људи. Такође, поносан сам што
сам целог живота радио оно
што сам волео и што сам се у
томе добро осећао.
Велико задовољство осећам
и због варалице за пецање коју
сам дизајнирао. До тада сам
мислио да ми свету можемо да
продамо само ракију или сир,
али да Јапану можемо да продамо дизајн – никада! Али то
се ипак десило...
Мирјана Марић

Зграда која много памти
У Панчеву постоји један од
најстаријих стрељачких клубова у Србији, формиран пре
206 година. Створио је бројне шампионе и био део историје нашег града, због чега се
с правом може рећи да је он
једна од највећих знаменитости Панчева.
Настао је маја 1813. године, када се четрдесет петоро
угледних Панчеваца писмом
обратило Банатској генералној војној команди у Темишва ру (та да над ле жној за
Панчево) с молбом да се, због
нестабилне ситуације после
пораза Наполеона у Русији
1812. године, у нашем граду
дозволи формирање стрељачке дружине која ће обучавати Панчевце.
Овој молби је одмах удовољено, уз образложење да
ће, уколико грађани Панчева буду вежбали стрељаштво
и ако им то буде било забавно, бити вештији за одбрану
својих имања и тадашње војне границе између Аустроугарске (којој је припадао Банат) и остатка Србије, који
је тада био под контролом
Турске.
У почетку су се у Стрељачку дружину најчешће учлањивали официри Банатског
граничарског пука, а касније
су им се прикључивали многи славни Панчевци: протојереји Константин Арсеновић
и Васа Живковић, сликар Константин Данил, трговац Илија Милосављевић Коларац и
многи други.

чему су је посећивале многе
некада славне личности, попут Ђорђа Вајферта, војвода
Стевана Шупљикца и Стевана Книћанина, а приликом
једне званичне посете Панчеву градску стрељачку дружину обишао је и аустријски цар Франц Јозеф. Сви
они, као и многи други, уписали су се у чувену „Златну
књигу”.
Занимљиво је да чланови
Стрељачке дружине од 1994.
године тренирају у згради у
којој су вежбали чланови тог
клуба пре много година. Највише заслуга за то има агилна управа клуба, са Синишом
Вељковићем на челу.
Поред тога што је зграда
Стрељачке дружине место где
вежбају бројни чланови клуба, она је и својеврстан музеј,
јер је у њој изложен велики
број старих пушака, лукова и
стрела, медаља, пехара и пожутелих фотографија с некадашњих такмичења.
Када се пре неколико година током манифестације
„Упознај Панчево” на листи
градских знаменитости које
су могле да се обиђу нашла и
зграда Стрељачке дружине,
сви посетиоци су били пријатно изненађени њеном унутрашњошћу, у којој су сједињене садашњост и историја
овог клуба.
Импресивно звучи податак
да су у периоду од 1994. до
2008. године чланови Стрељачке дружине освојили преко 300 пехара и медаља на

Панчевачко стрелиште почетком XX века
Чланови Стрељачке дружине најпре су гађали у дрве не та бле и ме те обо је не
уљаном бојом. Нишанили су
у дивље животиње, ваздушне
балоне, људске фигуре или у
ша љи ве сце не из жи во та.
Стрељачка такмичења су се
најчешће приређивала поводом значајних догађаја у животу Панчева, а након свечаности организоване су игранке и балови.
Стрељачка дружина је врло бр зо по ста ла по знат и
угле дан клуб, за хва љу ју ћи

разним савезним и покрајинским првенствима. Славу овог
клуба некада су проносили
Магдалена Херолд, која је
2003. године прославила златни јубилеј – педесет година
бављења стрељаштвом, као и
Зоран Гаћеша, Љиљана Јошић, Росанда Перић, Милица и Здравко Сретеновић, Ђура Кесић, Дарко Секулић и
многи други. Наследили су
их Ташана Богатиновски, Марија Бубало, Габријел Даутовић, Дејан Пешић, Милица
Сретеновић и многи други.
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ДЕЈАН МИЛОСАВЉЕВ НА МЕСТУ ГДЕ ЈЕ СВЕ ПОЧЕЛО

ПРАВИ АС МЕЂУ СВОЈИМ ДОЛОВЦИМА
Месна заједница
приредила
спектакуларан дочек
најбољем европском
голману
Шампион се дуго
дружио с најмлађима
Сасвим сигурно најбољи спортиста пореклом из Долова, а
вероватно и у окружењу – рукометаш Дејан Милосављев –
посетио је родно место у среду, 26. јуна. Тог дана званично
најбољи голман Европе (вероватно и света) дочекан је од
бројних суграђана како доликује на платоу Дома културе.
Тим поводом је Месна зајед-

ница „Мита Вукосављев” приредила акцију под називом „Ас
са будућим асовима”, када су
најмлађи рукометаши Долова
и панчевачког „Динама” имали

РА САД НИК ТАЛЕНАТА
Мушки рукометни клуб се, као и женски, такмичи у Првој лиги, а у својој историји изнедрио је много талентованих играча.
А највећи од њих, иако практично још увек на почетку каријере, већ сада је сасвим сигурно Дејан Милосављев. Он је
из Долова прешао у „Југовић” из Каћа, па у „Партизан” и на
крају у „Вардар”, с којим је доживео најблиставије тренутке.
Од наредне сезоне требало би да овај Доловац заигра за
„Фуксе” из Берлина, члана Бундес лиге, најјачег светског
такмичења.

јединствену прилику да упознају чувара гола скопског „Вардара”, актуелног клупског шампиона Старог континента. Овај
двадесеттрогодишњак показао
је сву раскош талента бранећи
им седмерце, али и људску величину оличену у скромности
и непосредности приликом разговора с многим радозналим
малишанима.
Успешни спортиста није обуздавао емоције када се обраћао бројним суграђанима и чак
истакао да га је тресла већа
трема него када је говорио пред
десетинама хиљада окупљених
на улицама Скопља приликом
недавне прославе друге титуле

победника европске Лиге шампиона. Он се нарочито осврнуо на родитеље, настањене у
Долову, којима, како каже, дугује све што је постигао, као и
на тамошњи рукометни клуб,
одакле је поникао. Председник
тог спортског колектива Петар
Миленковић предао је српском
асу плакету захвалности, док
му је у име Града пригодан поклон уру чио гра до на чел ник
Панчева Саша Павлов.
Такође прослављени голман
Србије и некадашњи тренер
доловачког шампиона Дејан Перић истакао је да деца треба да
имају идоле као што је Милосављев и похвалио овакав дочек младог спортисте у организацији Месне заједнице. Њен
председник Драгослав Глигоријев указао је на значај посете
младог рукометаша, јер ће сасвим сигурно и то утицати на
увећање улагања у младе и спорт
у селу. Он каже да је то једна
од главних мисија локалне власти, па је тако прошле године
уређен спортски центар, а у
плану је и хала за рукомет.
Вреди напоменути и то да
је, овом згодом, панчевачка Рукометна академија „Динамо”
Доловцима поклонила петнаест лопти.

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ ЈАБУЧКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Све се пуши од уређења села
Летња сезона радова у организацији Месне заједнице Јабука
у пуном је јеку. Према речима
њеног првог човека Слободана
Илића, ради се на уређењу сеоске инфраструктуре на више
места, у чему им, поред локалног ЈКП-а „Вод-ком”, припомажу и нека градска, покрајинска и републичка предузећа.
– Рецимо, због високих водостаја, у сарадњи с Водопривредним предузећем „Тамиш–Дунав”, у току је санација кишних
канала, која се одвија у три фазе: прва је кошење како би се
видело где су проблеми, друга –
чишћење и измуљавање, а за трећу, преосталу, биће задужени
радници ЈКП-а „Водовод”, који
ће ускоро доћи са адекватном
машином како би снагом притиска пробијали запушене цеви. Поред тога, асфалтирали смо

кошаркашки терен на СРЦ-у
„Победа”, а започето је постављање ограде од сто двадесет
метара на гробљу, које су радници „Зеленила” претходно покосили, а потом скресали сувишне гране на тамошњем дрвећу. С „Путевима Србије” радимо прилаз школи са ивичњацима, као и паркинг испред обданишта у Улици Гоце Делчева.
Започета је и израда надстрешнице на пијаци, испод које ће
бити места за тридесетак тезги.
У плану је и комплетан сервис
јавне расвете, као и постављање
нових бандера и светиљки. Уз
помоћ Месне заједнице реновирана је једна просторија у амбуланти, а у току је мењање столарије и кречење у делу Дома
културе – набраја председник.
Он додаје и то да је организовано изношење кабастог смећа

Реконструкција надстрешнице на пијаци
и ПЕТ амбалаже за рециклажу,
као и да су у последње време
двапут спроведени бесплатни
превентивни прегледи у Месној

заједници, када је близу петсто
људи преконтролисало крв и
шећер и урадило ултразвук
штитне жлезде и абдомена.

Опуштенција уз Дунав и околне воде
ца, али ту су помагала попут
„аутана”. Његов другар и колега Тони Дугонић (56) радо иде
на пецање, и то, како наводи,
и на мали и на велики Дунав,
а највише воли место звано
„шпиц”, где добро ради бабушка, док се увече с друштво
„релаксира” уз пивце у локалној кафани.
Александар Равин (29), угоститељски радник, заједно са
супругом Зорицом Дамјанов,
која му је уједно и вршњакиња, и синовима Луком (6) и
Огњеном (4), такође уобичава
да се расхлади на другој највећој европској реци, и то преко пута „љубавног острва”. На

рукавцу познатом као Зимовник опушта се уз пецање, али
не јури капиталце, већ му је
циљ да мало одмори живце,
премда му, уз ситнију белу рибу, на удицу натрчи и понеко
шаранче. Што се деце тиче,

Никола и Андрија

Сале, Зорица, Лука и Огњен

Јосиф и Тони

Банатски Брестовац: Комисија за процену штете од града, коју је оформила Градска управа Панчево, посетила је Брестовац ради увида у
стање на терену након елементарних непогода. И даље је у то ку ху ма ни тар на
акција „Чеп за хендикеп”, па
се позивају грађани да дају
допринос.
Банатско Ново Село: Дванаести Интернационални фестивал фанфара „Банатска
труба” одржан је у суботу,
29. јуна, уз дефиле и наступ
оркестара у центру села. Званично је отворена капела на
српском православном гробљу. Чланови Фолклорне секција Дома културе и народног оркестра наступиће у румунском месту Херкулане.
Долово: Нови канделабри на
тргу испред Дома културе прикључени су на уличну расвету. Радници ЈКП-а „Долови”
насипају улице и чисте дивље депоније. У току је санација просторија КУД-а „Јон
Креанге” и клуба пензионера, који ће следећи излет организовати у среду, 10. јула,
на релацији Идвор – Бечеј –
манастир Ковиљ. У организацији удружења „Доловачки
липицанер”, у недељу, 7. јула, на хиподрому ће бити одржана „Фијакеријада”.
Глогоњ: По налогу Месне заједнице уграђен је стругани
асфалт у Улици 4. октобра.
Фолклорна секција Дома културе отпутовала је на фестивал у Сунчев Брег (Бугарска).
Летња лига у малом фудбалу
почиње у петак, 5. јула. Позоришна представа „Категорички захтев” ковинског аматерског позоришта биће одиграна у уторак, 9. јула, од
20.30, у Дому културе.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО У ИВАНОВУ?

Најтоплије годишње доба становници Иванова најрадије
проводе на околним водама,
којима је оно дословно опасано. Насумично одабрани грађани овог мирног и зеленог
места истакли су и то да је овде најинтересантније 15. августа, када је сеоска слава Велика Госпојина.
Јосиф Чала (60), запослен у
Рафинерији, истиче да је у Иванову лети веома лепо, пре свега зато што је окружено водом.
Он најчешће одлази у камп
„Ивановачка ада”, код свог паше, који тамо ужива цело лето.
Као и многим другима, једино
му смета то што има комара-

Месне актуелности

она се редовно брчкају у монтажном базену у дворишту.
Никола Калапиш (37), такође запослен у Рафинерији, у
слободно време воли да заигра
фудбалицу са зетом, кумом и
другим пријатељима на новом
терену с тартан подлогом. Већ
тридесет година има своје стан-

дардно место за купање на Дунаву, а кад падне ноћ, радо је
виђен гост у кафаници коју држи његова ташта. Његов зет Андрија Гуран (39), доскорашњи
радник „Азотаре”, а тренутно
незапослен, лето махом проводи бавећи се пољопривредом.
Он у слободно време, поред поменутог фудбала и купања,
скокне и до Омољице како би
уживао у чарима тамошњег базена, а увече прошета са екипом до локалне кафане или до
паркића, под условом да их не
отерају комарци.

Иваново: Школа је уприличила доделу сведочанстава
осмацима и поклона ученици генерације у петак, 28. јуна. Покрајински секретаријат за просвету обезбедио је
новац за другу фазу изградње
вртића, у износу од 4,4 милиона динара; уговор је потписан, а радови ће почети

наредних дана. Манифестација под називом „Рибарски
дани и ноћи” на програму је
наредног викенда, 6. и 7. јула, када ће бити приређена
такмичења у пецању, стоном
тенису, фудбалу...
Јабука: По налогу Месне заједнице изведено је више радова по селу, попут чишћења кишних канала, израде
ограде на гробљу и надстрешни це на пи ја ци, као и
уређења просторија у Дому
културе и амбуланти. Бесплатни превентивни прегледи обављени су у недељу, 30.
јуна, у Месној заједници, када је прегледано близу сто
грађана, а истог дана Удружење жена „Златна јабука”
спровело је акцију „Чеп за
хендикеп”.
Качарево: Библиотека Дома
културе организоваће акцију
„Даруј књигу” од 8. до 12. јула, а сви који желе да помогну рад те установе могу донети нове или коришћене књиге у просторије на адреси Улица маршала Тита 37, од 9 до
16 сати.
Омољица: У току је насипање ризлом и равнање коловоза у Савској улици и Улици
књаза Милоша Обреновића.

При крају су радови на уређењу нових рукометних и кошаркашких терена у школском дворишту.
Старчево: Започете су припреме за предстојеће летње
програме у оквиру „Дана дружења”, који ће бити одржани
крајем јула и почетком августа. За новог председника локалне подружнице Савеза инвалида рада изабран је Љубомир Милановић.

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Добри и вредни ђаци
Јунски или 307. број старчевачког гласила започиње тако што је Месна заједница
позвала суграђане да се и ове
године укључе у организацију летњег програма „Дани дружења”, који ће, као и досад,
бити одржани крајем јула и
почетком августа.
Следеће стране доносе мини-интервју с новим председником Савеза инвалида – Љубомиром Милановићем, а затим и подужи извештај са отварања немачке фабрике ZF, што
су позитивно оценили и грађани у редовној анкети.
У великом интервјуу др Слободан Овука, директор Опште
болнице Панчево, истиче да
ова савремена здравствена
установа има довољан број квалитетних лекара; некадашњи
успешни фудбалер Живко Лаловић у рубрици „Кафенисање у ’Ђерму’” апострофирао је
значај бављења спортом, а „лица с насловнице” овог пута су
добри и вредни ђаци генерације који су недавно завршили основну школу – Наталија
Јаковљевић и Виктор Ратков.
Нису изостале ни сталне
ру бри ке „Цр ти це из про шлости”, „Уоп шти на ва ње”,
„Старчевачке бразде”, као ни

стране о школи, култури извиђаштву, спорту, а настављен
је и пројекат под називом
„Старчевачким шором”, који
је поново подржао Покрајински секретаријат за културу и
јавно информисање.
Ипак, посластица броја је,
као и годинама уназад у ово
време, уметак с фотографијама малих матураната.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ЗАПАЖЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПК СПАРТА

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ У ТУЗЛИ

РУКОМЕТ НА ЗРНУ СОЛИ
Кофери препуни
утисака
Сусрети старих
пријатеља
На традиционалном такмичењу, већ препознатљивом у региону, турниру за ветеранке и
ветеране „Рукомет на зрну соли”, који се одржава у Тузли,
ове године је учествовало 28
клубова из седам земаља. Наш
град су представљале у рукометном свету бивше Југославије такође препознатљиве ветеранке Динама.
Такмичење је почело утакмицама по групама, на легендарном стадиону „Тушањ”, где
је одржано и свечано отварање, а потом су ветеранке и ветерани обишли комплекс Панонских језера у Тузли, где су
уживали у чарима сланих лагуна у центру града.
На турниру ветерана учествовали су: Бајерн (Немачка), Добова (Словенија), Нова
Градишка (Хрватска), Беде-

ковчина (Хрватска), Нексе Нашице (Хрватска), Стара школа (Србија), Крижевци (Хрватска), БАСК (Србија), Секељудвархељ (Румунија), Млади ве те ра ни (Ма ке до ни ја),
Раднички (БиХ), Коњух (БиХ),
Слога (БиХ), Сомбор (Србија), Осијек (Хрватска) и Слобода (Тузла).

Када су ветеранке у питању,
треба рећи да се надметало десет екипа, које су биле подељене у три групе: Јединство (Тузла), НС ветеранке (Нови Сад),
Сремска Митровица, Динамо
(Панчево), Шабац, Раванград
(Сомбор), Фрајле (Нови Сад),
Осијек (Хрватска), Нова Градишка (Хрватска) и Суботица.
Панчевке су заузеле друго
место у групи и нису успеле да
се пласирају у мини-лигу, где
се одлучивало о победнику турнира. Остаје им утеха да су у
групи успеле да савладају укупног победника – Јединство из
Тузле. За најбоље лево крило
на турниру међу ветеранкама
проглашена је играчица Динама Наташа Станчул.
Турнир су својим присуством
увеличали велики рукометни
асови, предвођени Светланом
Китић и Јасмином Мркоњом.
Овогодишњи турнир у Тузли над-

машио је све претходне, па су
из града соли послате најлепше
поруке пријатељства и домаћинства, као што је то увек и било.
Експедицију ветеранки Динама сачињавали су: Вера Битевић, Мирјана Косановић, Зорица Марков, Бранка Пољак, Бранка Вуковић, Јасмина Дангубић,
Милан Марјановић, Марија Алити, Слађана Филиповић, Јелена
Јовановић, Гордана Бабић, Биљана Симић, Марија Крстић,
Наташа Станчул, Биљана Зубић,
Снежана Милићев, Зорица Јованов и Драгана Антонијев.
С обзиром на то да им је ово
било прво учешће на турниру
у Тузли, ветеранке Динама вратиле су се с веома позитивним
утисцима, а томе је увелико
допринео и ауто-превозник Слађан Трајковић својим професионалним односом и безбедном вожњом.
А. Живковић

плини на степеницу ниже. Њих
двојица су освојили и бронзу
као четверац-скул у комбинацији с Луком Анђелковићем и
Игњатом Радовановићем.
А када је реч о последње наведеној панчевачкој младој нади, недавно је стигло још једно признање. Наиме, Радовановић је, с још деведесетак перспек тив них и та лен то ва них
спортиста Војводине, узраста
од четрнаест до двадесет година, добио стипендију. На свечаности уприличеној у Новом
Саду уговоре су им уручили
пот пред сед ник По кра јин ске
владе Ђорђе Милићевић и покрајински секретар за спорт и
омладину Владимир Батез.
– Осећам се врло поносно
што се налазим међу деведесет талентованих спортиста Вој-

Игњат Радовановић
водине. То представља потврду доброг рада у клубу, а мени
и мојим спортским друговима
велики подстрек за даљи рад и
напредовање – рекао је Игњат.

По кра јин ски се кре тар за
спорт и омладину Владимир
Батез поручио је спортским надама да вредно тренирају, те
да се улагањем у младе спортске таленте ствара амбијент у
коме ће, како је нагласио, од
добрих кадета и јуниора постати још бољи сениори.
– Стога и јесте циљ овог програма да идентификујемо младе спортске таленте, да пратимо њихове резултате и да улажемо у њихову будућност – рекао је Батез и додао да се сваке
године повећава број стипендиста, а од прошле године програм је додатно унапређен тако
што стипендије у већем износу
добијају спортисти и спортисткиње који су уврштени у развојни програм Олимпијског комитета Србије.
Ј. Ф. и А. Ж.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДАЉИНСКОМ ЈАХАЊУ

НАЈМЛАЂИ РУКОМЕТАШИ НА ПРИПРЕМАМА

САША И ВУК НАЈБОЉИ

ТАЈНЕ ИГРЕ ОТКРИВАЛИ НА ЧАРДАКУ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

био Коњички клуб Кремен, који је угостио такмичаре из Новог Сада, с Таре и из Липовичке шуме.
Учествовало је петнаест такмичарских парова на дистанцама од 10 и 20 километара за
децу и јуниоре, а 80 километара за сениоре.
Такмичари КК-а Кремен били су и овог пута веома успешни. У категорији деце прво
место је освојила Марија Шајин с грлом Мила, а друга је
била Матеа Шарић с коњем
Грифон. У групи јуниора сребром се окитила Уна Унчевић
с Наваром, а бронзу је зарадила Маша Страјинић, која је јахала на Верону.
У категорији сениора Саша
Крњаић је освојио прво место
на грлу Вук. Стазу од 80 километара успешно су савладали
за четири сата и двадесет два
минута и поставили нови рекорд стазе.
А. Ж.

ОСАМ БОРАЦА – ОСАМ ОДЛИЧЈА

Такмичари Џудо клуба Јединство вратили су се с тур-

МИОНА БРКИЋ ШАМПИОН СРБИЈЕ
На Првенству Србије за млађе јуниоре у Сремској Митрови ци атле ти ча ри Ди на ма
остварили су изузетан успех.
Првог дана такмичења Миона Бркић је освојила сребрну медаљу у трци на 1.500 м,
с временом 4:58. Марија Мркела је била четврта у надметању на 400 м, а наступили
су и Ана ста си ја Мр ке ла и
Страхиња Стевшић.
Чланови Динама су другог
дана шампионата били још
бољи. Титулу првака Србије
на 3.000 м освојила је Миона
Бркић, с временом 10:34. Она

је овом победом потврдила да
је једна од најбољих тркачица на средњим пругама у Србији у јуниорској категорији.
Женска штафета коју су чиниле: Анђела Брошћанц, Нина Крсмановић и Анастасија
и Марија Мркела освојила је
Чланови Рукометне академије
Динамо, дечаци рођени 2007.
године и млађи, провели су седам лепих дана на Чардаку у
Делиблатској пешчари, где су
са својим тренерима Милошем
Вујићем и Николом Јаневским
откривали нове тајне рукометне игре.
Експедиција Динама је и прошле године обавила један део
припрема на Чардаку, али ово
је био први пут да ван града
оду и они најмлађи, што се показало као прави потез.

нира у Струги препуни лепих утисака, али и с новим
трофејима.
У веома јакој конкуренцији, коју су чинили мали борци из: Грчке, Украјине, Албаније, Македоније, БиХ, Бугарске, Румуније и Србије,
осам малих Качареваца освојило је осам медаља.
Најсјајнија одличја су зарадили: Андријана Кртенић,
Кристијан Лехни и Илија, Михајло и Растко Анђеловић.
Станислав Суханек се окитио
сребром, а бронзе су заслужили Александра Димитровски и Марта Пешић.
Сви такмичари су одрадили најмање по три меча, а после тешких борби уследило
је опуштање на Охридском
језеру.

ОДЛИЧНИ ПАНЧЕВАЧКИ АТЛЕТИЧАРИ

МИЛОШ ПОНОВО ДРЖАВНИ ПРВАК, ИГЊАТУ СТИПЕНДИЈА

Друго коло Отвореног првенства Србије у даљинском јахању одржано је у нашем граду,
уз подршку Савеза за коњички
спорт Србије за олимпијске и
ФЕИ дисциплине. Домаћин је

је друга стигла на циљ у тркама на 50 м леђно, 50 м делфин и 800 м краул.
А. Ж.

ЏУДО-ТУРНИР У СТРУГИ

УСПЕСИ ПАНЧЕВАЧКИХ ВЕСЛАЧА
Веслачки клуб Тамиш годинама се истиче квалитетним радом, који прате и адекватни резултати. Та тврдња још једном
је поткрепљена и протеклог викенда на Палићком језеру, када
су на државном првенству Панчевци побрали седам медаља.
Предњачио је Милош Станојевић дванаестим тријумфом
у низу у лаком скифу, а исто је
учинио и у дубл-скулу за лаке
веслаче, с колегом из Црвене
звезде. Наступивши у пару, само за тешке веслаче, окитио се
сребром, док му је као члану
четверца без кормилара, у тиму с београдским такмичарима, припала бронза.
Друго место је освојио Нема ња Ба др љи ца у ски фу за
кадетe, а јуниор Милош Бошков попео се у истој дисци-

БЛИСТАЛЕ ЈОВАНА И АЊА
На Отвореном првенству Војводине у пливању, које је одржано у Новом Саду, учествовало је 176 такмичара из 22
клуба из Србије и Шведске.
У јакој конкуренцији надметали су се и чланови ПК-а
Спарта из нашег града, које
је предводио тренер Ненад
Јовић.
Јована Богдановић је наступила у апсолутној категорији и освојила четири златне медаље. Тријумфовала је
у тркама на 100 и 200 м прсно и 200 и 400 м мешовито.
Одлична је била и јуниорка
Ања Јакимовски, која је зарадила три сребрна одличја. Она

Да Чардак постаје све популарнији за припреме младих спортиста и уопште боравак деце на чистом ваздуху,
због специфичне руже ветрова готово идентичном оном
на Златибору, уверили смо се
приликом посете младим панче вач ким ру ко ме та ши ма. У
исто време када и мали спортисти из нашег града, на Чарда ку су бо ра ви ли и ко шар каши из Вршца, као и фолклораши и фолклорашице из
Гудурице.
А. Ж.

бронзану медаљу у трци на 4
x 100 м. Алекса Живанов је
зарадио сребро у бацању копља, с новим личним рекордом од 50 метара.
У Новом Саду је одржано
Отворено првенство Војводине за пионире, а на том надметању били су запажени и
атлетичари Тамиша.
У трци на 600 метара Сања
Марић је освојила златну медаљу, с резултатом новог личног рекорда од 1:38,81. Њен
брат Стефан Марић, иако две
године млађи од својих ривала, убедљиво је победио у трци на 800 м, поставивши нови лични рекорд, који сада
износи 2:27,96. Данило Лазић је зарадио сребрно одличје у бацању кугле. Овај реквизит је бацио 9,26 м, што је
уједно и његов лични рекорд.
За Тамиш су наступиле и Сашка Раданов и Теодора Дубоњац.
А. Ж.

ШАХОВСКИ КУТАК
Kukav

8
7
6
5
4
3

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сх4)
Избор Р. Радојевић

2
1
A

B

C

D

E

F

G

H
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ форд мондео
караван 2003. год. Ghia
опрема, регистрован до јуна 2020. Договор. 061/60047-71 (СМС)

ОГЛАСИ

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара
062/873-19-80; 064/503-30-11

ВОЗИЛА

ДАЧИЈА сандеро, 2009,
125.000 км, боја хечбек,
бензинац, 1400 цм, 55/75
(kw/ks). Тел. 063/547-123.
(279501)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до 1.800 евра.
063/165-83-75. (279454)

ОПЕЛ астра караван, 1.6
бензин, 2007. годиште.
066/525-41-00. (279491)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до 1.800 евра.
063/165-83-75. (279454)

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ пунто, 2002. годиште, италијанске производње, у добром стању.
063/741-77-10. (279550)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 70 до
1.500 евра. 062/193-36-05.
(279454)

ТЕГЉАЧ рено 2002. годиште и полуприколица
schwarzmeuller, 2001. годиште, 063/103-04-33.
(279570)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991.
(277571)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-5915. (277571)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 70 до
1.500 евра. 062/193-36-05.
(279454)

МАШИНЕ
ЗМАЈ 141-142, половни делови, мотор одличан, мораПУНТО 3, 1.3 мултиџет дива прскалица 440 л. Тел.
зел, 2004/5, петора врата,
фул опрема. 064/587-50-24. 063/879-32-57. (279683)
(279592)

ШКОДА фабија 1.2, 2005.
регистрован до априла
2020, 1.500 евра. Тел.
063/351-783. (279305)
ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, власник, регистрован,
повољно. 063/345-837.
(279682)
ЈУГО 55 инл, 2006, са пежоовим мотором, очуван, металик, регистрован.
064/243-84-52. (279706)

АДРИА камп-приколица и
пента 7 кс. 066/408-426.
(279676)

ПРОДАЈЕМ два писаћа стола, кухињске елементе, фотељу на извлачење у кревет,
кревет, тросед и две фотеље, мали фрижидер, мали
ПРОДАЈЕМ сто и две плете- замрзивача, полице, комоне столице за терасу, башту, де, сто за компјутер, маши4.000 динара. Тел. 063/754- ну за прање судова, уградни
плински шпорет, боцу.
13-26. (279337)
063/754-13-26. (279653)
КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, луле, мешачи, дна. КОМБИНОВАНИ фрижидер, судо-машина, турбо
331-586, 063/805-74-60.
рерна, угаона гарнитура,
(279415)
тросед мојца. Тел. 063/861ПРОДАЈЕМ гуске, ћурке,
82-66. (279702)
моркиње, зечеве, патке и
ПРОДАЈЕМ прасад и јагкокошке. Тел. 061/143-35њад. 064/611-37-09.
20. (279542)
(279687)
ГОРИОНИК на нафту, теНА ПРОДАЈУ машина за
пих, телевизор, видеорикордер, тротинет, пластична веш, фрижидер, шпорет,
исправно. 063/550-528.
бурад. 064/206-30-24.
(279725)
(279537)
ПОЛОВНИ замрзивач горење, 200 л, са фиокама, очуван, у функцији, две фотеље мојца на расклапање,
половне. 064/290-49-89.
/279552)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци
комад
13.300
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са клупом и столице, терасне, фотеље, тепихе. 064/955-5185. (279561)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер, замрзивач, вертикалну, може ваше неисправно. 064/129-73-60.
(279793)

ПИЛИЋИ уређени и живи,
врло повољно, исчишћени,
домаћа храна на салашу,
200 комада. (279728)
ПРАСИЋИ, балирана детеилна на продају. 064/30328-68. (279728)
ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер, микроталасну,
компјутерски сто, аспиратор. 063/720-20-22.
(279731)
ОПРЕМА за ресторан и кухињу, све или појединачно,
договор. 064/128-37-25.
(279743)
КОТАО на чврсто гориво,
очуван, ТА пећи, 2 комада,
повољно. 063/770-23-25.
(279752)
РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столови од 4.500,
столице од 1.600. 060/60014-52.
КЛИК-КЛАК лежајеви, нови, од 12.900, избор мебла
по жељи. 060/600-14-52

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, гвожђе,
бакар, акумулаторе.
066/900-79-04. (279508)

АПАРАТИ

ФЛОРИДА 2007, солидна.
064/194-53-96. (279619)
ХЈУНДАИ санта фе, беспрекоран. 064/194-53-96.
(279619)

ПОЛОВНИ телевизори на
продају, могућност замена.
064/564-14-14. (279674)

ПРОДАЈЕМ две ТА пећи и
тучану камин пећ на дрва,
повољно. Тел. 063/754-1326. (279337)

ГРАНДЕ пунто 1.3 мултиџет
дизел, 2007, петора врата,
фул опрема. 064/587-50-24.
(279592)
ПУНТО 1.100 цм, 700 евра,
регистрован до 15. маја
2020. 069/369-69-93.
(279599)

marketing@pancevac-online.rs

ВЕШ-МАШИНА, кухињски
бојлер 10 л, мини ел. шпорет и половни делови од
веш-машина. 013/252-0510, 063/703-76-07. (279077)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КАЈСИЈА, јабука, бресква,
шљива за ракију, продајем.
Тел. 063/898-53-08.
(279091)
СИМПО, дневна соба комплет, спаваћа, библиотека,
веш-машина. 063/161-9867. (279605)
ПРОДАЈЕМ машину за
одвајање коштица из воћа.
064/201-72-16. (279628)

ПРОДАЈЕМ прасиће, јагањце, лабудасте гушчиће, гуске, разне пољо машине.
064/243-81-02, 013/323123. (279571)

ПОЛО дизел 1.9, очуван,
власник, повољно. 064/46763-01. (279716)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара, нова. 371-568, 063/773-45-97.
(279612)

ФОРД транзит 2013, на
име, 300 С комби ТДЦИ,
125 хк, 8+1. 064/508-60-40.
(2797209)

ПРОДАЈЕМ машину за производњу папирних врећа.
Тел. 064/424-95-10.
(278683)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ за
пословне делатности кућу
100 квм, на Корзоу. Живојина Мишића 6. Тел.
023/857-315, 064/575-5704. (278389)
КУЋА, нова, 170 квм, власник, хитно, Војловица,
48.000. 063/784-71-34,
063/771-75-96. (279131)
КУЋА у Иванову, видети,
договор, 063/372-428.
(27824)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, спратна са гаражом,
легализована. Тел. 062/87613-61. (2788254)

ПАНЧЕВО-ЦЕНТАР, укњиХИТНО продајем тросед,
жена кућа/стан, 67 квм,
двосед и фотељу, повољно. власник. 061/295-40-40,
Тел. 063/730-78-31. (279640) 064/132-36-63. (278702)
ПРОДАЈЕМ алт дојч трпеза- ПРОДАЈЕМ кућу на новој
ријски сто и шест столица.
Миси. 013/371-561,
063/754-13-26. (279653)
063/360-165. (278604)
ПРОДАЈЕМ из увоза, бици- ВЕЋА салонска кућа, М.
кли, косилицу, компресор.
Горког 60-а, Панчево.
063/436-918. (279659)
063/771-46-98. (279325)
ПРОДАЈЕМ гарнитуру троСПРАТНА кућа, Црепаја,
сед, двосед и фотеља,
220 квм, 15,5 ари плаца,
10.000, договор. 064/014плус помоћни објекти, лега81-42. (279668)
лизовано. 064/324-10-68,
013/210-25-69. (279346)
СТУБНА бушилица велика,
апарат за варење, круњач,
прекрупач, старински писаћи сто. 064/139-04-48.
(279698)

ПЛАЦ, 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под воћем. 064/113-47-76.
(279237)

КУЋА на продају у Цара Ла- ПРОДАЈЕМ новоизграђену
зара, близу „беовоза”. Тел.
кућу, 8 ари плаца, Скадар063/759-07-43. (279374)
ска, одлична. 060/332-7404, 065/849-09-38. (279544)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,
на три ара плаца, легализовано, 24.000 евра. 063/77142-24. (279545)

НА ПРОДАЈУ кућа у Црепаји, 130 квм, и 17 ари плаца.
063/784-22-73. (279510)

КУЋА на продају, цена повољна. Тел. 618-625, Омољица. (279297)
ПРОДАЈЕМ новоизграђену
кућу, 8 ари плаца, Скадарска, одлична. 060/332-7404, 065/849-09-38. (279544)
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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
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић

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

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

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

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

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

др Небојша Тасић

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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!
– 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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ОГЛАСИ
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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

Петак, 5. јул 2019.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу на Новосељанском путу са помоћним
објектима и пластеницима,
48 ари плаца. Може замена
за стан, 42.000 евра.
064/682-09-79. (278869)
ХИТНО, кућа Црепаја, 120
квм, усељива, 32 ара плаца.
064/125-70-09. (279576)
ПЛАЦ, Црепаја, 47 ари, погодно за малу привреду.
064/125-70-09. (279516)
ИЗДАЈЕМ локал код пијаце,
преко пута три школе, изузетно прометно. 060/35103-56. (278533)
ПРОДАЈЕМ мању викендицу у Националном парку у
Песку. Тел. 063/352-324.
(279550)
ВИКЕНДИЦА, Баваништанац, 30 ари до асфалта,
трофазна, бунар, воће.
064/493-00-47. (279557)

ОГЛАСИ

ДЕО КУЋЕ
НА ПРОДАЈУ
• Стрелиште, Ул. М. Глишића 15
• Планска кућа, стан бр. 2
• Укњижен • ЦГ • 59,12 квм
061/605-01-18
320-608
ПЛАЦЕВИ од 3 ара, укњижени и кућа на 4.5 ара плаца, Стрелиште. 063/812-4209. (279559)
КУЋА, Бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (279561)

(6/279750)

КУЋА 100 квм, 4 ара,
27.000 евра, 27.000 евра.
063/804-07-85.
ШИРИ ЦЕНТАР, 130 квм, 3
ара, 654.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(279604)

КУЋА, две јединице, 120
квм, Цара Душана, 5,5 ари.
064/075-23-67. (279623)
КУЋА, Иланџа, 16 ари, помоћни објекти, центар, 140
квм. 064/075-23-67.
(279623)
МИСА, три етаже, 65.000;
две етаже, 62.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(279641)
СТАРА МИСА, 83 квм, 4
ара, трофазна, канализација, 35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279660)
СТАРА МИСА, 46 квм + гаража, 2.5 ари, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279660)
ПРОДАЈЕ се кућа у насељу
Топола, 71 квм, 7 ари, договор. 066/464-340. (279317)
ПРОДАЈЕМ кукћу у Војловици, две стамбене јединице, ЦГ. 013/367-261,
062/348-137. (279693)
ПРОДАЈЕМ кућу 125 квм, и
6 ара плаца у Старчеву.
Звати после 18 сати.
064/155-57-05. (279699)
ПРОДАЈЕМ кућу у Дебељачи са 7 ари плаца. Тел.
013/355-581, 060/355-5812. (279710)
ВОЈЛОВИЦА, 138 квм, 4,27
ари, Добровољачка, 28.000,
Јаношикова 130 квм, 14.5
ари, 62.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (279685)
КУДЕЉАРАЦ, 88 квм, 4,85
ари, сређена, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(279685)
ПЛАЦ 9 ари, грађевинско
земљиште, Ул. Скадарска
43м, 11,5 х 80 м. 064/86461-36. (2799714)
ПЛАЦ 6 ари, грађевинско
земљиште, 7,5 з 80 м, Ул.
Скадарска 43. 064/864-6136. (2799714)
ПЛАЦ 15 ари, грађевинско
земљиште 19,5 х 80 м, Ул.
Скадарска 43. 064/864-6136. (2799714)

ВИКЕНД НАСЕЉЕ пре Долова, кућа 67 квм, 15 квм,
легализовано, струја, вода,
воћњак, зеленило, уређено.
063/436-696. (279568)

ДВА ланца, Новосељански
пут, 200 м пре пумпе „Крнета”, до пута, 31 метар
ширине. 063/103-04-33.
(279570)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (279518)

КУЋА у Качареву, 100 квм,
на 11 ари, усељива.
064/172-86-12. (279736)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари, на
Кудељарском. Тел. 062/81825-05. (279591)

ТЕСЛА, 86 квм, 7.5 ари,
62.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279660)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
кнова кућа, 5 ари, 25.000;
викендица 10 ари, 20.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (279604)

ПРОДАЈЕМ кућу 100 квм у
Омољици на 7 ари плаца.
Тел. 064/144-35-32.
(279733)

ПРОДАЈЕМ викендицу, викенд-насеље Јабуков цвет.
КУЋА на продају, стара Ми- Тел. 064/384-74-65.
са. 069/223-24-25. (279654) (279735)
ПРОДАЈЕМ новију кућу на
Стрелишту и полац на Баваништанском путу. 066/363454. (2796169
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УСЕЉИВА кућа, Стари Тамиш, 6 ари плац, 16.500
евра. 064/866-23-87,
061/243-13-20. (279738)

МОНТАЖНА кућа, 70 квм,
2 ара, 19.000 евра,нова,
усељива.. Козарачка 10.
063/804-07-85.
ДЕО куће, посебан улаз,
са 2 ара, 50 квм, 10.000
евра. Козарачка 10.
063/804-07-85.
НОВА МИСА, грађевински
плацеви на продају.
061/200-73-09. (279758)

КУЋА у Иванову, видети, до- СОДАРА, двоипособан, 75
говор, 063/372-428. (27824) квм, ЦГ, III, 43.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА (279604)
ПОTРАЖЊА

КУПУЈЕМ стару кућу, од 5
ари, минимум 14 м, исплата одмах. 066/646-45-53.
(279134)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ПРОДАЈА/ИЗДАВАЊЕ, центар, 280/180 квм, IV спрат,
ЦГ, лифт, интернет, две гараже, фул опрема. Тел.
063/700-55-00. (279762)
КУЋА у Старчеву, Ул. Баштенска бр. 101, са 12,5
ари. 064/942-85-99.
(279771)
ГОРЊИ ГРАД, кућа на 7,3
ара, 15 м фронт, 75.000,
договор. „Лајф”, 061/66291-48. (2379740)
ОМОЉИЦА, кућа + огроман локал, угао, 31.000, кућа нова, укњижена, хитно,
16.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4821)

СОДАРА, 57 квм, ЦГ, V,
лифт, 36.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(279604)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина. Власник. 061/382-88-88.
(279556)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80
квм, IV, терасе, власник, договор. 063/770-45-55.
(279041)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
КУПУЈЕМ мању кућу у Панчеву, до 16.000 евра.
063/835-39-80. (279562)
ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре Агенција „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (279765)

СТАНОВИ

ПОНУДА
МАРГИТА, 4 ара, кућа, ПР,
60.000; Стрелиште, одлиСТАН у Тамиш капији, 62
чан, ПР, 45.000. „Милка М”, квм, IV спрат. 063/329-340.
(279753)
063/744-28-66. (4821)

СТРЕЛИШТЕ, новија градња, једнособан, 39 квм, III,
ЦГ, лифт, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (279697)
ДОЖИВОТНО издржавање
по најповољнијим условима. „Елпис”, 061/324-40-85.
(279555)
ХИТНО продајем дворишни
стан, 70 квм, Војловица, канализација, плац. 064/21232-94. (279584)

Петак, 5. јул 2019.

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 29.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (279700)

ПОНУДА

КОТЕЖ 2, 61, ЦГ, II, почетак Котежа, 36.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(279604)

ШИРИ центар, двособан,
III, 55 квм, ЦГ, усељив,
34.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(279700)

СТРОГИ центар, директна
куповина салонског стана.
Исплата одмах. 060/332-0592. (279557)

НОВА МИСА, гарсоњера, I,
25 квм, ТА, тераса, 16.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (279700)

ТРОИПОСОБАН, војне
зграде, ЦГ, VI, лифт, 50.000.
(679), „Трем 01”, 063/836КОТЕЖ 1, двоипособан, 58
23-83. (279604)
квм, III, 35.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-10КОТЕЖ 1, 2.0, двостран, I
спрат, 50 квм, ЦГ. 064/121- 52. (279645)
58-06. (279577)
КОТЕЖ, двоипособан, ду-

НОВОГРАДЊА, Котеж, III
спрат, 50 квм, 800
евра/квадрат, Куткова зграда. 063/801-56-63. (279606)
ТЕСЛА, преко пута Лидла,
висоо приземље, 50 квм,
ЦГ, реновиран, 40.000 евра.
060/441-11-23. (279625)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
центар Стрелишта, ВП, ЦГ,
45 квм, повољно. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(279638)

пелкс, 83 квм, тераса,
42.000; троипособан, III,
55.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (279884)

ЦЕНТАР, једнособан, 34
квм, IV, ЦГ, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (279697)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (279652)

ДВОСОБАН стан, Котеж 2,
ВП, ЦГ, 57 квм, 29.000, договор. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (279638)
СОДАРА, 2.0, ТА, 23.000;
Котеж 1, 1.0, 43, 33.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(279644)
ЦЕНТАР, II, 104, 75.000;
центар 2.0, 66 квм, нов,
64.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (279644)
НОВА МИСА, нов трособан,
103 квм, I, 46.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (279645)
НОВА МИСА, нов трособан,
83 квм, II, 41.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (279645)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, близу болнице,
звати после 18 сати.
060/163-35-95. (р)

СОДАРА, двособан, V, 56
ШИРИ центар, једнособан,
квм, ЦГ, 33.000. (353),
25 квм, IV, ТА, без улагања,
„Премиер”, 352-489,
20.000. (336), „Олимп”,
063/800-44-30. (279700)
351-061, 063/274-951.
(279697)
ТЕСЛА, потпуно реновиран,
МИСА, једноипособан, 50
једноипособан, ВПР, ЦГ,
квм, I, ТА, 25.000. (336),
ТА, 29.000. „Тесла некрет„Олимп”, 351-061, 063/494- нине” , 064/668-89-15.
898. (279697)
(279761)
КОТЕЖ 2, 65 квм,ЦГ, двоипособан, 42.000. (336),
СОДАРА, двособан, 57 квм,
„Олимп”, 351-061, 063/274- V, 35.000. (398), „Кров”,
951. (279697)
060/683-10-64. (279884)

ЈЕДНОСОБАН, Миса, I, 28
квм, 22.000; Тесла, ВП, 26,
22.000.„Милка М”,
063/744-28-66. (4821)

ОСЛОБОЂЕЊА, квалитетан
двособан, ЦГ, IV од V, 53
квм, 33.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(279660)
ЦЕНТАР, лукс нова гарсоњера, високо приземље, 29
квм, 26.000. (049), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(279660)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Миса, I,
47 квм, 21.500; Маргита, I,
53 квм, са гаражама. „Милка М”, 063/744-2866.(4821)
ДВОСОБАН, Тесла, 47 квм,
са стварима, 25.000; Котеж
1, ПР, лукс, 41.500. „Милка
М”, 063/744-28-66. (4821)
НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособни лукс станови, завршни радови у току. Могућност кредита.
062/966-92-96. (279788)

НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни стан, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (279776)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
32 квм. 061/667-29-58.
(279659)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, намештен, Котеж 2.
Тел. 062/438-431. (279760)

ЛАВА ТОЛСТОЈА, дворишни стан, намештен, једнособан, 100 евра. 065/44844-97. (279515)

ЈЕДНОСОБАН на Тесли,
потпуно опремљен, 120
евра. 064/884-24-37.
(279667)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ/КУПУЈЕМ
стан, центар, Котеж 2, I и II,
и Тесла. 063/617-421.
(4821)

ЈЕДНОСОБАН полунамештен стан за издавање.
064/145-47-48, 061/175-0015. (279520)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ужи центар. 063/81092-39. (279671)

НОВО у Агенцији „Тесла некретнине”, посебне погодности за продавце некретнина. 064/668-89-15.
(279761)
ЦЕНТАР, нов трособан, 90
квм, II, ЕГ, 73.000; центар,
једнособан, II, 27 квм,
25.000. „Лајф”, 061/662-9148. (279740)

СТРЕЛИШТЕ, 42 квм, I,
ПВЦ, ТА, 22.000; Содара,
трособан, X/XIII , 50.000.
Војне троипособан, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(279740)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ двособан стан до
другог спрата, без посредника. 064/130-69-56,
064/448-71-14. (279610)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни станови и
куће за продају. 064/66889-15. (279351)
КУПУЈЕМ станове за реновирање, исплата одмах.
Агенција „Тесла некретнине”. 064/668-89-15.
(279351)
АГЕНЦИЈИ „Лајф”потребни
станови и куће у Панчеву,
брза реализација и исплата.
061/662-91-48, 062/191-7535. (279790)
КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (279700)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм,у центру Стрелишта! Тел 064/267-71-74
(СМС)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм,у центру Стрелишта Тел. 064/267-71-74.
(СМС)

ТЕСЛА, Лава Толстоја, Куткова зграда, дуплекс 65 + 4
квм, подрум, гаражно место, ЦГ, 53.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (279740)

КОТЕЖ 2, леп двособан, 64
квм, 37.000; Котеж 1, двособан, I, 35.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (279740)
НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 45.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50.(279652)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Тесли. Тел. 064/163-56-08
(СМС)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце, раднички смештај,
центар. 063/502-211.
(279664)

КОТЕЖ 2, четворособан, III,
ИЗДАЈЕМ дворишни стан од
83 квм, ЦГ, 55.000. (353),
40 квм, у насељу Тесла, екс„Премиер”, 352-489,
тра локација. Тел. 063/778063/800-44-30. (279700)
88-15. (279217)

ТАМИШ КАПИЈА, двособан, 65 квм, III, ЦГ, 56.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (279697)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар, 58.000
КОТЕЖ 1, двособан, 61 квм, евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (279712)
35.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.(279652)
ДВОСОБАН, Котеж 1, 53,
IV, ЦГ, 31.000; центар, 54,
ЦЕНТАР, двособан, IV, ТА,
IV, лукс, 38.000; Миса, I,
49 квм, 28.000. (188),
60, ЦГ, 36.000. „Милка М”,
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
063/744-28-66. (4821)
(279652)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан на Тесли. 063/75498-58. (СМС)

ПРОДАЈЕМ локал у Тржном
центру Трубач, 17,5 квм, II
спрат, 7.000 евра, хитно.
063/850-02-66. (279450)
СТАН, Тесла, код „Љубичева”, једнособан, III спрат,
лифт, ТА пећ, на дуже.
064/962-76-71. (279526)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, Котеж 2, звати после
17 сати. 063/271-248.
(279655)

ДВОИПОСОБАН, ненамештен, центар, 58 квм, ЦГ,
клима, две терасе, 150 евра
+ депозит. 064/238-16-84.
(279538)

Прање тепиха

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 44
квм, Котеж 2, усељив од 15.
јула. 064/545-55-81.
(279539)

„ Д А Ј Л А”
064/422-52-40

(3/274498)

СТАНОВИ

КОТЕЖ 1, двособан, 62 квм,
двостран, лођа, реновиран,
други спрат. 063/161-98-67.
(279605)
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Бесплатан превоз

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, реновиран, ЦГ.
063/164-61-70. ((274730)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, 64 квм, IV спрат.
060/143-06-72. (279678)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, Тесла, ТА, четврти спрат, без
лифта. Звати од 16 до 21
сат на 069/441-20-16.
(279580)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на старој Миси. 063/761-11-89.
(279679)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту.
064/806-31-23. (279596)

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

(7/274828)

18

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у центру. 064/202-76-95. (279734)

ИЗДАЈЕМ намештену дворишну кућу са посебним
улазом и гаражом. 060/35455-54. (279694)
КУЋА, Старчево, 65 квм, засебна, опремљена, 80 евра.
063/738-21-01, viber
064/305-80-73. (279689)
ПОТРЕБАН дворишни стан
са магацином у Маргити,
близу бувљака. 063/838-1134. (279690)

КОТЕЖ 1, трособан стан, на
дуже, први спрат, полунамештен, ЦГ, две климе, интерфон. 064/280-31-28.
(279598)

ИЗДАЈЕМ плац са објектом,
може и балонка, тражим
инвеститора. Тел. 064/15748-98. (279330)
ИЗДАЈЕМ локал, центар, 42
квм, бивша кладионица.
Улаз са улице, излог.
063/101-69-37. (279506)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (279551)
ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске станице.
352-105.
Поправка старих кровова,
израда нових кровова,
израда баџа,
постављање фасаде,
зидање и малтерисање
СЗР „Зоки”
062/827-89-20
ИЗДАЈЕМ локал 70 квм,
Синђелићева 35. 064/21748-56. (279560)
ИЗДАЈЕ се локал 40 + 20
квм, Жарка Зрењанина 6.
063/803-05-99. (279578)
ТЕСЛА, фризерско-козметички салон, опремљен,
нов. 060/441-11-23.
(279625)

ПОЛУНАМЕШТЕНА гарсоњера за самце, у центру,
дворишни ста. 063/733-0253. (279627)
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву,
полунамештена, на главном
путу. 064/842-91-11,
064/125-86-86. (279651)

ПРОДАЈЕМ локал у центру,
82 квм, корзо. 063/237-964.
(279434)

СТАН, Содара, 72 квм, трособан, III спрат, празан, ЦГ,
200 евра. 064/837-26-70.
(279715)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал, угао Карађорђева-Његошева 60 квм + башта 50
квм, застакљена, кафић или
друга делатност. 060/44111-23. (279625)
ИЗДАЈЕМ локал на новој
Миси, опремљен. 061/66729-58. (279659)

КУПУЈЕМ стан за адаптацију, исплата одмах. 066/64215-66. (279787)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, wi/fi кабловска, одмах усељива,
повољно. 065/691-88-23.
(279759)

Бруто цена огласа износи: VIP 483,48 дин, Telenor 483,60 дин, mts 483,60 дин.

Петак, 5. јул 2019.

ЛОКАЛИ

ТЕСЛА, сређен локал, клима, аларм, укњижен, 41
квм, 29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(279660)

ПРОДАЈЕМ локал код пијаце, 18 квм + 18 квм, поткровље. Драган. 063/224362. (279763)
ПРОДАЈЕМ локал, Карађорђева 13, у дворишту, 11
квм. Драган. 063/224-362.
(279763)
ПРОДАЈЕМ локале код пијаце, 38 + 25 квм. Драган.
063/224-362. (279763)

ПОСАО
ПОНУДА

ПРОДАВНИЦИ Univerexporta у Б. Н. Селу потребна
радница/радник. Информације на 063/10-50-949
(СМС)

Професионално управљање
и хигијенско одржавање зграда

Само 370,00 динара по стану

ПИЦЕРИЈИ „Борнео” потребан радник за рад у кухињи.
065/205-10-52. (270780)

• Управљање стамбеном заједницом

ТРАФИЦИ у центру потребан радник. 064/213-10-49.
(279780)

• Организација радова на текућем
и инвестиционом одржавању

ПОТРЕБАН радник за рад у
брзој храни. 064/149/99-73.

• Хитне интервенције

ПОТРЕБНА радница, Caffe
Picasso Панчево. 065/50491-07, 065/504-91-09.
(279785)

Бранислав Новаковић, пр
Контакт: 064/40-66-159

УПРАВЉАЊЕ
Контакт телефон:
013/411-414
065/344-75-95

Адреса:
Панчево
Николе Тесле 9
(7/279775)

ПОТРЕБНИ радници обезбеђења са и без лиценце.
Контакт тел. 064/658-23-45,
011/317-71-74. (ф)
ПОТРЕБНЕ раднице у кухињи и за роштиљем. Почетна
плата 30.000 + пријава +
топли оброк. 063/897-5504, 013/354-043. (279521)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на припреми и продаји хране са роштиља. Ћевабџиница „Кифла”, Зелена пијаца
(прео пута „Матијевића”.
Доћи лично од 10 до 16 сати. (279569)
ПОТРЕБНИ: возач, хигијеничар, продавац у пекари.
Mail: pekarasmiljanic@mts.rs 064/217-48-56.
(279566)

ПОТРЕБНА хигијеничарка
за одржавање хигијене у
локалу брзе хране. 063/897РЕСТОРАНУ „Стара пива55-04, 013/354-043.
ра“, потребно особље.
(278541)
060/074-34-85. (279567)
ПОТРЕБАН женски фризерКАФЕ Sportisimu потребна
ка и ученици. 064/006-40девојка за рад. 063/36146. (279504)
777. (278943)

Потребан возач Ц и Е категорије. 063/666-755 (СМС)
ПОТРЕБНА помоћна радница за прање судова и хигијену, дневница 1.300 дин
плаћен превоз, ресторан
Бакана. 063/426-103 (СМС)
ПЕКАРИ „Rex” Банатско
Ново Село, потребан пекар,
помоћни радник. 063/616694. 063/616-694. (279380)
WEIFERT дистрибуцији пића потребни физички радници, виљушкаристи, као и
возач Б и Ц категорије.
Услови одлични. 062/446285. (279210)
ПОТРЕБНА фризерка са искуством за рад у мушкоженском фризерском салону „ММ” у Карађорђевој 1.
013/331-485. (279517)

ФРИЗЕРСКОМ салону потребна мушко-женска фризерка са искуством, услови
одлични. 064/255-57-31.
(279525)
ПОТРЕБНА радница бифеу
на Зеленој пијаци, два-три
пута недељно, исплата
дневно. 064/144-80-16.
ДОО „Silex” тражи раднике
за рад у производњи. Тел.
063/103-22-07. Боре Шипоша 9-б. (279677)

ПОТРЕБНЕ радице у продаји са познавањем уџбеника.
Искуство пожељно. Услови
одлични. Књижара „Невена”, Кочина 5, Панчево.
061/553-32-40, 013/333683. (279656)

ПОТРЕБНИ кувари/це и ресторански конобари/це за
рад у Црној Гори. 064/00011-30. (279729)
CAFFE FLAMINGO тражи
девојку за рад, са искуством. 069/364-10-04.
ПОТРЕБАН возач Б категорије за доставу хране.
064/255-84-58. (279757)

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

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
ПОТРЕБНА девојка за рад
на рецепцији, пожељно познавање енглеског и руског.
060/043-52-98. (279573)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о
процени утицаја на животну средину ("Службени
гласник РС", бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу о неприступању
изради студије о процени утицаја
на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 26. 06. 2019. године, донео
је решење о неприступању изради студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Повезаних инсталација за потребе прикључења термоелектране топлане (ТЕ-ТО) Панчево на постојећу инфраструктуру, носиоца пројекта ГАЗПРОМ ЕНЕРГОХОЛДИНГ СЕРБИЈА ТЕ-ТО ПАНЧЕВО д.о.о, Улица Спољностарчевачка бр. 199.
Решење о неприступању изради 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.

ТРАЖИМ посао грађевинског лимара, олуци, симсови. Тел. 063/102-94-16.
(279613)
ПОТРЕБНЕ раднице за производњу кифлица. 060/69330-99. /279648)
МЕЊАЧНИЦИ „Бас” потребне девојке за рад. Тел.
063/771-16-37. (279672)
„ПЕРЛА” тражи козметичара (педикир, маникир, нокти) и конобар-ица са искуством. 065/344-54-66.
(279688)
ПОТРЕБНА момак или девојка за разношење кафе на
„бувљаку” . 064/132-98-12.
И279685)
ПОТРЕБНА жена-пица мајстор у пекари и пицерији.
063/130-75-40. (279717)
ПОТРЕБНИ радници обезбеђења за пратњу теретних
возова Панчево-Нови Сад.
065/315-55-16. (279713)
ПЕКАРИ потребна продавачица. 063/193-75-30.
(279773)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (278081)

РАДИМО све физичке послове, рушења кућа, шупа,
бетонирања, одношење
ствари, итд. 064/122-69-78.
(279741)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
пензионерима попуст.
062/564-494. (279509)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167. (279745)

ТРАЖИМ посао бетонирања, зидања, малтерисања,
израде и поправке кровова.
Тел. 063/102-94-16.
(279527)
ПОТРЕБАН радник за продају резервних де4лова.
Сервис „Ђурић”. 063/329340. (279753)
ПОТРЕБНА радница у пекари, продавачица, печење.
062/806-02-58. (4821)

ПОТРЕБНА куварица и конобарица ресторану.
РЕСТОРАНУ потребне коно- 062/806-02-58. (4821)
барице. 064/349-93-43.
(279611)
ПОСАО

СЕЛИДБЕ

• Информисање станара

ПОТРЕБНА жена за рад у
перионици веша. 063/216992. (279724)

ПОТРЕБАН кувар (м/ж).
061/623-16-15. (279577)
ПОТРЕБАН возач/достављач у кетерингу. 061/62316-15. (279577)

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК

ПОТРЕБНА радница у пекари. 063/307-782. (279717)

ПОТРЕБНИ радници за грађевинску лимарију и браварију. 063/663-464.(279574)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије. 063/666-755
(СМС)
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ПОТРЕБНА радница за рад
у маркету „Идеал” на Стрелишту. 062/826-65-02,
013/333-162. (279778)

ЦЕНТАР, локал издајем,
екстра сређен, 45 квм, поред Млечног царства, преко
пута пијаце. 062/465-777.
(279661)
ЦЕНТАР, локал 30 квм, за
издавање, прометна улица,
паркинг, новоградња.
062/222-827. (279778)

ОГЛАСИ

ПОТРАЖЊА

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (279674)
ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. Квалитетно, ефикасно и уредно. 066/933-6790. (278407)
КЕРАМИЧАР, брзо, повољно, квалитетно. Данијел.
061/249-29-90. (278950)
РАЗРАЂЕН посао, тетергинг, продајем због одласка
у иностранство. 064/12837-25.

ТРАЖИМ посао молера,
кречење, глетовање. Тел.
063/102-94-16. (279527)
ТРАЖИМ посао керамичара. Тел. 063/102-94-16.
(279527)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (279356)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, обрада шпалета,
чисто, педантно, повољно.
063/304-476. (279293)
РУШЕЊЕ свих врста, изношење шута, одвоз и бетонажа. 062/179-67-25.
(279492)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 013/252-0386. (279503)
ТРАЖИМ посао водоинсталатера, израда инсталација,
поправка и замена славина,
водокотлића, ве-це шоља,
када, туш-кабина. Тел.
063/102-94-16. (279527)
ТРАЖИМ посао, гипсарских
радова, преградни зидови,
спуштени плафони. Тел.
063/102-94-16. (279527)
ТРАЖИМ посао фасадера.
Тел. 063/102-94-16.
(279527)

КОМБИ превоз робе, селидТАПЕТАР који пресвлачи
бе, осетљив терет и остало.
намештај, са искуством,
Данијел. 061/249-29-90.
тражи посао. 064/120-77(278950)
64. (279528)
КОСИМ траву, дворишта,
КОМПЈУТЕРИ сервис, повоћњаке, баште, коров –
тримером, повољно. Зоран, правка, инсталација нових
061/683-67-48, 064/438-12- компоненти, чишћење, повољно. 060/351-03-54.
46. (27901)
(279533)
РАДИМО све врсте поправке кровова и израду нових. ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
Тел. 064/145-85-54.
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
(279774)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панче- 064/866-20-70. (279316)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(279788)

во, машински сечемо влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13. (277277)

СЕРВИС, монтажа клима
уређаја. 060/637-07-51.
()279726)

ПОТРЕБНА радница за рад
на роштиљу и припреми меса. „Идеал”. 063/855-65-56,
063/133-14-63. (279778)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15. (278081)

РУШЕЊЕ кућа, зидова, бетона, бетонирања, кошење
трае, одношење ствари и
друго. 060/035-47-40.

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 065/53524-56. (279746)
КЛИМА сервис и уградња
брзо, повољно. 065/305-7392. (279747)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, повољно, пензионерима попуст. 061/626-54-06.
(279748)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, брзо, квалитетно.
062/827-92-03. (279719)
ОДГОВОРНА жена водила
би домаћинство старијој
особи и неговала је 24 сата.
069/577-09-66. (278875)
ВОДОИНСТАЛАТЕР поправка старих, монтажа нових цеви, одгушења, монтажа санитарије. 063/812-4862. (279548)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ
ОДНОСА
1. Једног НАСТАВНИКА за ужу научну област БАЗИЧНА И ПРЕТКЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
Услови:
– докторат из области биолошких наука, као и
остали услови предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.
88/2017) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Са изабраним кандидатом закључује се уговор о
раду на одређено време од 5 (пет) година изузев
за звање редовног професора.
2. Једног АСИСТЕНТА за ужу научну област ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Услови:
– мастер инжењер организационих наука, као и
остали услови предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.
88/2017) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Са изабраним кандидатом закључује се уговор о
раду на одређено време од 3 (три) године.
3. више сарадника у настави ван радног односа –
клинички асистент за школску 2019/2020 за уже
научне области:
а) КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
б) КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају један од следећих услова:
– завршен стоматолошки или медицински факултет и специјализација из одговарајуће области;
– да је у радном односу у некој од наставних база
Стоматолошког факултета у Панчеву
Са изабраним лицима, закључује се уговор о допунском раду за школску 2019/2020 годину.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.
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ПОСАО

ОГЛАСИ

Фирми KND INŽENJERINGU потребни

ПОТРАЖЊА

ЧОЛАК ВИНКО, керамичар,
лепљење плочица само на
лепак. 060/312-03-11,
062/876-68-25. (270560)
СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа и демонтажа намештаја. Дејан, 061/626-1450. (279587)
СВЕ врсте физикалија, утовар-истовар, рушење, чишћење, разбијање бетона,
селидбе, одвоз шута и непотребних ствари. Кошење
траве и слични послови. Дејан, 061/626-14-50.
(279587)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправке, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (279801)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(279575)
МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних.
061/660-31-84. (279292)

мајстори водоинсталатери
Тел. 060/035-53-98
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, брзо, квалитетно.
062/827-92-03. (279719)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, обрада шпалета,
чисто, педантно, повољно.
063/304-476. (279293)
ЧИСТИМ зграде, станове,
кафиће. 061/224-50-39,
Ивана. (279770)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (279597)
РАДИМО све врсте поправке кровова и израду нових.
Тел. 064/145-85-54.
(279774)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. Квалитетно, ефикасно и уредно. 066/933-6790. (278407)
ТРАЖИМ посао водоинсталатера, израда инсталација,
поправка и замена славина,
водокотлића, ве-це шоља,
када, туш-кабина. Тел.
063/102-94-16. (279527)

КОСИМ траву, коров, шишам живу ограду, дворишта, воћњаци, викендице.
061/301-49-58. (279680)
РЕЛАКС масажа за опуштање вешег тела. Позовите.
064/269-94-87, Марија.
(279692)
ПОПРАВКА беле технике,
кућних апарата, брзо, повољно. Сервисер Милош.
063/831-05-26. (279684)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (279435)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (279708)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, лепљење тапета, фарбање столарије. Повољно.
064/174-03-23, 062/790881. (279766)

УСЛУГЕ

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,
063/811-74-89, Јовичин.
(279529)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (и)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (277107)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(278900)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
• 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 „Aеродром” Улица Светозара Шемића бб по почетној цени од 5.000,00 динара по
метру квадратном.
• 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.
• 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.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

(4/279686)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278117, 064/176-91-85.
(279238)
КЛИМЕ. Монтажа, сервис,
поправка беле технике,
овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (278991)
ПРЕВОЗ малим и великим
кипером. Шљунак, песак,
сејанац, ризла. 063/246368. (279773)

marketing@pancevac-online.rs

КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-6805.
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији.
Лена транспорт. 060/30730-76. (279631)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом Војводина, Србија са
или без радника, најповољније Лена транспорт.
060/307-30-76.(279631)
КОМБИ превоз робе и
селидбе. Зоран, 060/36003-89. (7/274828)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером. Шљунак, песак,
сејанац, ризла. 063/246368. (279773)
СЕЛИДБЕ, камионски, комби превоз, екипа радника.
Одвозимо непотребне ствари. 064/280-30-16, 063/73177-67, Владимир. (279590)
ПОПРАВКА старих кровова, израда нових кровова,
израда баџа, постављање
фасаде, зидање и малтерисање . СЗР „Зоки” 062/82789-20.

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(279523)
МОЛЕРАЈ, глетовање, гипс,
плафони, зидови, термоизолација, купатила, материјал. 060/131-81-70.
(279534)
ГИПС, спуштени плафони,
преградни зидови, термоизолација, амстронг, купатила, материјал. 060/131-8170. (279534)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко
рачуна. Борис. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com (279631)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.(279631)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.(279631)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (279631)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (279646)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора,
даљинских. „Плус”, Д. Туцовића Д. Туцовића 28.
353-463, 063/877-38-21.
(279565)

пет (5) жена
Контакт телефон 062/365-414, Јагода

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79.

ПРЕВОЗИМ кипером поСЕЛИДБЕ, превоз друге ро- вољно песак, шљунак, сејаРАДИМО зидање, бетонибе. Панчево-даље. Цена до- нац, земљу, ризлу, утовар,
рање, поправка старих, но- говор. 013/366-843,
одвоз шута. 064/354-69-94.
вих кровова, разне изолаци- 063/193-22-29. (279615)
(2797239
је. 013/664-491, 063/16253-89. (279003)
У складу са чланом 45а Закона о планирању и изКАМИОНСКИ превоз: шљуградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправнак, песак, шут, сејанац,
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/20131.500 динара. 062/355-154.
УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19
(278804)
и 37/19)
МАШИНСКИ утовар шута,
са превозом, рушење објеката, разбијање бетона.
063/246-368. (279773)

За рад на паковању производа
потребно:

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 И
37/19)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр.3982 К.О.Панчево, Ул. Браће Јовановића 7, Панчево, за изградњу вишепородичног
стамбеног објекта, По+Пр+2+Пк, израђен од стране „Pan Bau-Max” DOO, за инвеститорa „Pan BauMax” DOO из Панчева.

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
катастарских парцела бр. 6722/1 и 6722/2
К.О.Старчево, пут Старчево-Омољица, за изградњу: Објекат 1-Складишни објекат Пр, Објекат 2Пословни објекат Пр, Објекат 3- Складишни
објекат Пр и Објекат 4-Колска вага, израђен од
стране архитектонског бироа „Арт ројал„ Панчево,
за инвеститорa „Slims” DOO, Банатско Ново Село,
Баштенска бр.18.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр.2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 05. 07. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и
37/19)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 05. 07. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

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

ОГЛАШАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

о доношењу решења о обиму и садржају
студије о процени утицаја на животну
средину

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на кат.парцели бр.11103/8 К.О.Панчево, Ул. Новосељански пут бб, Панчево, за изградњу пословног
и помоћног објекта, израђен од стране „ПАНУРБИС”, Панчево, за инвеститорa Шапић Јелену из
Панчева.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 05. 07. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине је дана 26. 06. 2019. године, донео
решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ 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.
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.

Петак, 5. јул 2019.

РАЗНО

БАЗЕН, приватно, уредно
место за рођендане, славље
и разне сусрете, недалеко
од „Авива”. 060/328-73-83.
(279472)
АМЕРИЧКИ пензионер тражи женску особу за дружење, а могућ и брак.
065/684-01-88. (279502)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу издату
од стране Мин. Грађевинарства, саобраћаја, инфраструктуре бр. 342-40192/15 на дан 29. 05. 2015,
на име Боривоје Ћорлука.
(279532)
ПЕНЗИОНЕР из околине
тражи жену од 60 до 70 година ради брака. 061/62620-67. Назови да се договоримо. (279554)
ПОКЛАЊАМ два лепо негована мачета. Самостални,
користе посип. 063/812-4209. (279559)
ОЗБИЉНИ људи гледали би
старије особе за кућу или
стан. 062/868-08-65,
062/821-64-05. (279431)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пловдбену дозволу ПА 964
А издату на име Боривије
Чорлука. (2796439
ОЗБИЉАН галантан, тражи жену, девојку, за дружење. 064/936-63-26.
(279698)
ТРАЖИМ жену за брак, 60
до 70’година. Тел. 061/18943-01., (279453)

ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Сокотерме, ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68. (277629)
КРАШИЋИ, апартмани 6 –
8 евра, по особи, велика узбрдица. + 381 63 243 859, +
381 69 499 221. (278827)

ОГЛАСИ
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marketing@pancevac-online.rs

TR „LEDI MS”, Јабучки пут 409, Панчево
оглашава

300-820, 300-830

потребу за ВОЗАЧИМА
Потребни услови:

Последњи поздрав драгом брату

– Возачка дозвола Ц и Е категорије
– пожељно претходно радно искуство
Сви заинтересовани се могу јавити на број телефона: 064/824-17-02

БОГОЉУБ СТОЈАНОВИЋ
У складу са чланом 45а Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,
83/18, 31/19 и 37/19)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА

1946–2019.
Последњи поздрав драгом супругу, оцу и деди од његових
најмилијих.

СЛОБОДАНУ
ЕРДЕЉАНУ
23. X 1937 – 28. VI 2019.

Сахрана ће се обавити 4. јула 2019. године, у 14 сати, на Новом
гробљу у Панчеву.

Твоји: сестра ЈЕЛЕНА,
зет СЛОБОДАН, сестрићи БРАНИСЛАВ и ВЛАДИМИР са породицом

(96/279777)

(63/279644)

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Последњи поздрав чичи

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат. парцели бр.11750/5 К.О.Панчево, ул.Скадарска бр.73, Панчево, за изградњу складишта, Пр,
израђен од стране „Арт Ројал”, Панчево, за инвеститорa „Техномаркет” ДОО из Панчева.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у згради Градске управе Града Панчева, Трг
Краља Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI
спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној
презентацији можете добити на телефон
013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену
од 10 до13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 05. 07. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу
поднети примедбе на Нацрт урбанистичког
пројекта, за време трајања јавне презентације,
у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове, путем писарнице
Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

СЛОБОДАН
ЕРДЕЉАН
Последњи поздрав од
брата БОЖИДАРА, снаје ГИЗЕЛЕ, братанице
МАРИЈАНЕ и братанца
МИОДРАГА са породицом

СЛОБОДАНУ
ЕРДЕЉАНУ
23. X 1937 – 28. VI 2019.
Твоје братанице
ЗОРАНА и ДАНИЈЕЛА
са породицом

(78/279697)

БОГОЉУБ СТОЈАНОВИЋ
1946–2019.

Последњи поздрав најбољем тати на свету.
Заувек ћеш ми недостајати.
Твоја ћерка
(97/279777)

(62/279643)

Умро је наш диван пријатељ и сарадник

СТЕВАН ЖИВАНОВИЋ

Последњи поздрав свом мајстору

Последњи поздрав.
Ђерка НАТАША са породицом

СОКОБАЊА, издајем
апартмане центар, кабловска, паркинг. Слике погледајте на: www.sokobanjaapartmanimira.com Тел.
063/485-829, Мира. (и)

(27/279564)

Последњи поздрав нашем драгом оцу и деди

БОГОЉУБ СТОЈАНОВИЋ БОБА
Дугогодишњи рад у РНП наставио је у Удружењу
пензионера.
Прерано смо изгубили сјајног човека, искреног
пријатеља и цењеног сарадника.
Управни одбор пензионера
Рафинерије нафте Панчево

БАЊА ВРУЈЦИ, одличан
смештај код Слобе.
064/438-12-35. (279272)

(91/279756)

БУДВА, издајем стан, 43
квм, фул намештен, 10 минута пешака до плаже.
065/214-00-49. (279576)
СОКОБАЊА, апартман,
центар, комплетно опремљен. Вибер и број:
065/205-45-48. Виолета.
(279582)

СТЕВАНУ ЖИВАНОВИЋУ

СРБИ

1953–2019.
Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те сачувати од заборава.
Син НЕБОЈША са породиоцм

од СЛОБОДАНА и ВЛАДИМИРА
ВУЈОВИЋА са породицама

Последњи поздрав драгом пријатељу

БОБА
СТОЈАНОВИЋ

(102/ф)

27. јуна преминула је наша вољена мајка и бака

Од пријатеља ЗОРАНА и ВЕСНЕ ПРЕЛИЋ
(39/279600)

(90/279754)

(65/279649)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав пријатељу

СТЕВАНУ
ЖИВАНОВИЋУ

СТЕВАНУ
ЖИВАНОВИЋУ

ПОВОЉНО летовање, Шушањ – пун пансион, са превозом фудекс. 064/193-1592, 069/193-15-92. (279709)

Последњи поздрав комшији

Рођ. Радошевић
14. IX 1961 – 10. VII 2018.

СТОЈКА
АРСИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Сестре МИЛЕНА
и БРАНКА и брат
МИЛАДИН
са породицама

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији: ћерка
СЛАВИЦА, зет ГОРАН
и унук ЊЕГОШ

(6/279511)

(4/279498)

од КАЋЕ, ЈЕЛЕНЕ
и ТАРЕ

Неверица... туга... бол...
Твоји: БРАНА, ДРАГА,
САЛЕ и МИША
СТОЈАНОВИЋ

СТЕВАНУ ЖИВАНОВИЋУ
Остаћеш заувек у нашим срцима.

ВЕРА
МЕЋАВИН

БОБИ

1946–2019.

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
са три лежаја у Херцег Новом. 064/047-35-18.
(279637)

СОКОБАЊА, издајем нове
апартмане код борића, резервишите на време. Тел.
064/507-20-84, 064/993-7207. (279739)

Последњи поздрав

(38/279600)

ИЗДАВАЊЕ апартмана у
Врњачкој бањи, на 120 м од
шеталишта. Www/smeštajvrnjackabanja.rs апартмани
Bella 064/180-59-39.
(279626)

ИЗДАЈЕМ апартман у Бањи
Врујци. Тел. 064/368-80-19.
(279733)

Драгом брату деверу и
стрицу

СТЕВИ
од станара зграде у Ђуре Даничића 8
(40/279600)

АНДРИЈАНА и ГОРАН

ЕМА и ДРАГУТИН

(53/279632)

(54/279632)

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо ПО ПУСТ свим радним данима осим средом.
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Петак, 5. јул 2019.

После краће и тешке болести, 3. јула 2019.
преминула је наша вољена

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

2. јула 2019. преминуо је наш драги супруг отац и деда

МИЛИЦА МАТИЈЕВИЋ МИЦА
Вељина – Кордун
1939–2019.

РОСА МЕСАРОШ
Сахрана ће бити обављена на гробљу Котеж, 4. јула 2019, у 13 сати.
С љубављу: ћерка САНА, унуци
НЕБОЈША, ВЛАДИМИР, ГАБРИЕЛ,
ДАВИД, ГЕОРГИЈЕ, ЕВГЕНИЈА
и СИМОНА, праунука САРА,
зет ДРАГАН и НЕДА

МИЛОЈЕ МИЛОШЕВИЋ
1939–2019.
Остајеш заувек у сећању и мислима твоје породице.
Твоји најмилији

Твоје кћери: НАДА и СЊЕЖАНА са породицама
(84/279732)

(86/279740)

Е, сада нам више никад нећеш доћи

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав

МИТРУ ГАГИЋУ
1951–2019.

МИТАР ГАГИЋ
1951–2019.
У мислима са тобом супруга РАДОЈКА,
син МАРКО, кћи МИЛИЦА,
таст СЛОБОДАН и шурак ЖАРКО

Био си диван брат, стриц и диван човек.
Недостајаћеш нам много. Почивај у миру, драги
брате Митре.
Брат МИЛЕ, снаја ЗАГОРКА, синовци ТОМИСЛАВ и НЕДЕЉКО са породицама

МИТРУ
ГАГИЋУ

МИТРУ ГАГИЋУ
1951–2019.
Увек ћеш живети у нашим срцима и никада те
нећемо заборавити.
Хвала ти за све.
Твоји: ВЕСНА, НЕША, СНЕЖАНА и МАРИНА

последњи поздрв од сина БРАНКА, ћерки
ЈАСМИНЕ и ДУШАНКЕ
(57/279635)

(95/279769)

ЗАГИ

МИЦИ

(92/279764)

(87/279743)

(33/279584)

Твоје велико срце заслужује наше вечно сећање на тебе.
Твоја тетка ЉИЉА са
ћерком ЈОВАНОМ
и сином МАРКОМ
са породицама

23. јуна 2019. преминула је наша драга мајка

ЗАГОРКА ГАВРИЋ
Сахрана је обављена 25. јуна 2019.
Од наше драге мајке, бабе и прабабе опростили су се
ћерка СЛОБОДАНКА, зет ЈАНКО, унуци ДАРКО и
ЖЕЉКО, син СЛОБОДАН, снаја ГОРДАНА, унук РАЈАН
и унука РАЈКА са породиоцм, остала родбина као и
комшије у Улици Браће Јовановић 104.
Хвала јој за све што је учинила за нас.
(32/279586)

(13/279126)

Последњи поздрав драгој
баки

Заувек у нашим срцима

Последњи поздрав брату у ујаку

Драгој сестри

од колектива
„Градинг”

МИРЈАНИ

ДАРИ ЧОРБИЋ

Последњи поздрав
драгој снаји

последњи тужни поздрав од сестре ЈЕЛЕ
и зета РАЈКА из Сарајева

Последњи поздрав мојој
сестричини

Драгој мајци и баби

(88/279343)

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Заове АНКА
и МИЛИЦА
са породицама

(93/279767)
(101/279791)

Последњи поздрав драгом оцу и деди

Зашто нас је тако раставило???
Зовемо те тихо, одговора нема, твоја уста су нема.
Пролази време, туга је све већа.
Туга не брише сећање на тебе, већ боли све више.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћутимо..., одговори брзо стижу, дела се показују,
резултати прави стижу, много показују зашто одговора нема... каква је грешка на линији.

ДАРИ ЧОРБИЋ
од унуке АНДРИЈАНЕ и
зета МИЛОША

Последњи поздрав поштованом колеги

СРБИ ДУБИЋУ
Удружење занатлија Панчево
(98/ф)

(56/279634)

МИТРУ ГАГИЋУ

ДАРА ЧОРБИЋ
Последњи поздрав баба

од сестре МИЛКЕ, сестричине КОКАНЕ
са породицом и сестрића ЛУКЕ

Последњи поздрав драгом

последњи поздрав од ЉУБИЦЕ и ВАЛЕРИА

(100/279790)

(59/279636)

Последњи поздрав брату

ДАРИ ЧОРБИЋ

ДРАГАНУ КОЗИНЦУ
ДАЧИ

од ЛЕНЕ
(58/279636)

С љубављу и поштовањем чуваћемо те
од заборава.

ДАРА ЧОРБИЋ

МИТРУ ГАГИЋУ

1929–2019.

Био си човек којег је било лако волети. Почивај у миру.
РАДАН МИЛОВАНОВИЋ са породицом
(94/279768)

Последњи поздрав мајци од ћерке ДУШАНКЕ и зета
СЛАВКА

(55/270633)

Колегинице и колеге из „Азотаре”

300-820, 300-830
(47/279617)

Петак, 5. јул 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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С великом тугом обавештавамо да је 1. јула 2019. преминула наша мама, баба и
прабаба

30. јуна 2019, у 67. години изненада је преминула наша драга

БЛОНД ЈОХАНА

ЈЕЛИЦА ПАУНОВИЋ

рођ. Ritzmann
1934–2019.

24. јуна преминула је наша драга

рођ. Станчул
1952–2019.

Последњи поздрав нашој драгој мами, баби, прабаби.

Сахрањена је 2. јула 2019. на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерке, зетови, снаје, унуци
и праунуци

Заувек нас је задужила својом љубављу, бригом и пожртвованошћу.

(64/279647)

Почивај у миру, драга Јејо!

МИРЈАНА РАШКОВ
1949–2019.

Супруг МОМИР, кћерка СВЕТЛАНА са породицом,
брат СЛОБОДАН са породицом, остала родбина и пријатељи

Вечно ћеш нам недостајати.
Твоји: ћерка ДАНИЈЕЛА, син ДАРКО,
снаја БИЉАНА и унука МИЛИЦА

(23/279548)

Последњи поздрав нашој драгој

Последњи поздрав

(72/279681)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

СЛАВИЦА ХРЖИНА
1958–2019.
Утехе нема, живећеш у свима нама вечно.

ЈЕЛИЦИ

Последњи поздрав најмилијој мами, баки,
сестри и тетки

Породица ТАСО

ЈЕЛИЦИ

(7/279512)

(9/279514)

НАДЕЖДИ НАДИ ПОПОВИЋ
1935–2019.

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој Славици

СЛАВИЦА ХРЖИНА
од НИКОЛЕ, МАРИЈЕ и КЛАУСА
(67/279669)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Од кћерке ЗОРИЦЕ и унука
ИВАНЕ и ИВОНЕ са породицама

(42/279602)

(41/2179609)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да је 28. јуна 2019, изненада престало да куца срце наше
драге

Последњи поздрав

ЈЕЛИЦИ ПАУНОВИЋ

1958–2019.

од СМИЉЕ
и СТАНИМИРА

од њених колегиница ДРАГИЦЕ, ЈЕЛИЦЕ, РАДЕ
и МИРЕ
(46/279614)

Последњи поздрав драгој

ЈЕЛИЦИ ПАУНОВИЋ
СЛАВИЦИ
ХРЖИНИ
од ДРАГАНА
(10/279480)

Последњи поздрав

СЛАВИЦИ ХРЖИНИ

ЈЕЛИЦИ ПАУНОВИЋ
СЛАВИЦИ
ХРЖИНИ
Удружење пензионера
Рафинерије нафте
Панчево

С љубављу и поштовањем породица МОРИШАН

од комшија „Стамбена заједница”
Војвођански булевар 26
(73/279691)

(68/279663)

Последњи поздрав
драгом супругу

Последњи поздрав
тати

Последњи поздрав
драгом оцу, деди и
прадеди

Последњи поздрав
другару

ДАРИНКЕ
МИЛУТИНОВИЋ
28. VI 1934 – 28. VI 2019.
Сахрана је обављена 1.
јула 2019.
Син ПЕТАР, снаја
ЗДРАВКА, унуци
ГОРАН и ДЕЈАН
са породицама

(16/279523)

(36/279543)

Последњи поздрав течи

После краће болести
преминуо је

БОЦИ

од АНЕ, СИЛВИЈЕ,
КРЛЕТА и ДАРЈАНА
(12/279480)

Последњи поздрав

СТЕВИ
КНЕЖЕВИЋУ

СТЕВИ
КНЕЖЕВИЋУ

1932–2019.

1932–2019.

Толике године смо
провели заједно, делили и добро и зло.
Никада те нећу заборавити.

Твојим одласком остала је велика рана у
мом срцу.
Почивај у миру драги
мој тајо.

Твоја супруга
ДУШАНКА

Твоја ћерка ЉИЉА
СТАНИСЛАВА
и зет ДУШАН

(74/279694)

(75/279695)

од МИШЕ МЕСАРА и
ПЕРЕ ПОЉАКА
(71/279669)

СТЕВИ
КНЕЖЕВИЋУ

Последњи поздрав другу

1932–2019.

СТЕВИ
КНЕЖЕВИЋУ
1932–2019.

од КРЛЕТА и СНЕЖЕ

Твоју доброту никада
нећемо заборавити
ЉУБИЦА
и НИКОЛИНА

(11/279480)

(77/279695)

СЛАВИЦИ
ХРЖИНИ

ЗДРАВКО
ВИДИЦ

Никада те нећемо заборавити.
Ћерка МИРА
са породицом

1948–2019.

БОЦИ
од ЗОКИЈА и НЕШЕ

(76/279694)

(5/279500)

Ожалошћени: супруга
МАРИЈА, син ЗОРАН с
породицом, родбина и
пријатељи
(3/279479)
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Прошло је петнаест година како нас је
напустила наша добра мама и бака

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

7. јула 2019. навршава се тринаест година откад није са нама наш

ЖИВОЈИНУ
МАЂАРОВУ
ЖИВАНКУ

МИЛАН ВУЈОВИЋ

АНЂА ТОКИН

У суботу, 6. јула 2019.
даваћемо шестомесечни помен

Време пролази, али туга
за тобом не пролази.
Супруга ДЕСАНКА

рођ. Бјелогрлић

(81/279705)

С љубављу њена деца: МИША и БЕЦА,
зет ДРАГАН и унуке ЈАСМИНА
и НЕВЕНА

Никада те нећемо заборавити.
Брат СЛОБОДАН са породиоцм

(50/279622)

У суботу, 6. јула 2019, се навршава десет година откако није са нама наш

Шестомесечни помен

РАДИВОЈ СТРАЈИНОВИЋ
2. IX 1949 – 7. VII 1999.

Двадесет тужих година откако ниси са нама.
Можда спаваш са очима
изван сваког зла,
изван ствари, илузија,
изван живота
и с тобом спава твоја доброта.
Можда живиш и доћи ћеш после овог сна...
Твоји најмилији

(29/ф)

У суботу, 6. јула 2019, у 11 сати, на Православном гробљу у Старчеву, обележићемо
годишњи помен нашем драгом

(34/279588)

У суботу, 6. јула 2019. године даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој Мајци

ЖИВОЈИНУ
МАЂАРОВУ
ЖИВАНКУ
Нека те анђели чувају
као што си ти нас.
Ћерка ЉИЉАНА
са породицом
(79/279703)

ЉУБИНКО МАРЈАНОВ

БОСИЉКИ ЗЕЉКОВИЋ

2009–2019.
Успомену на њега чувају његови: син СРЂАН,
снаја ЗОРАНА и унук ДЕНИС

БРАНИСЛАВУ
АНТОНИЈЕВИЋУ

(35/279589)

12. VII 2018 – 12. VII 2019.

Прошло је тужних шест
месеци откако није са
нама

(17/279530)

Прошла је година туге и бола, а сећање на
тебе и твоју доброту живи и живеће вечно,
јер имаш нас који те чувамо од заборава.
Твоји најмилији: супруга ВОЈИНКА,
син и ћерка са породицама
(70/1279666)

АЛЕКСАНДАР
ЂЕРФИ
1975–2017.
Време пролази, али
бол и туга у срцу не јењава.
Твоја сестра ОЉА,
зет БАТА и
сестричина ГОГА

АЛЕКСАНДАР
ЂЕРФИ

Прошло је девет година
од смрти мог драгог тате

3. јула 2019. навршавају
се три године откако нас
је напустио наш вољени

ЖИВОЈИН
МАЂАРОВ
АКИ
Много нам недостајеш.
ИРИНА, ШАНДОР
и ДРАГАНА

9. јула навршава се десет тужних година откако није са нама наша

Твоја БИКИЦА
(89/279748)

СЕЋАЊЕ

СЛАВКА
ИВАНОВИЋА
Сећамо га се са радошћу и чувамо успомену
на њега.
Ћерка БИЉАНА
са породицом

НЕВЕНКА МИЈАТОВИЋ
1941–2008.
Заувек захвални породица МИЈАТОВИЋ

ЈОВО РАЂЕНОВИЋ
Љубав и сећање на тебе остаће заувек у нашим
срцима.
Твоји најмилији
(37/279595)

ДУШАН
ВУКОЈЕВИЋ

ПОМЕН

С љубављу и тугом твоје: супруга ДРАГИЦА и
ћерка ЈЕЛЕНА са породицом

(31/2790584)

(1/279488)

6. јула навршавају се
четири тужне године
откада није са нама

Прошло је годину дана откако нас је напустила наша драга

КАРБУНАР
МИЛЕНА
ВЕСЕЛИНОВИЋ
2009–2019.
Време пролази а ти ћеш
увек бити са нама.
Твоји најмилији
(30/279657)

(83/279727)

5. јула навршава се
шест месеци откако није са нама наша драга

7. јула 2019. навршава се двадесет пет година
откако ниси са нама

(80/279704)

Љубави, недостајеш
сваким даном све више и више...
Увек ћу те волети.

(51/279629)

Њени синови: ЗОРАН, ТОДЕ, ВЕСЕЛКО,
МИЛАН и ДРАГАН

Тринаест годна од смрти нашег драгог

Трогодишњи помен

ОЛГИЦА

БРАНКА

1958–1982.

1939–2010.

Пролази само време, празнина и туга остају увек
у мислима, никад незаобрављене и вечно вољене
Отац и супруг МИЛАН

МОМЧИЛО
КУЗМАНОВИЋ
МОША
ДАРИНКА
УСКОКОВИЋ
1934–2019.
С љубављу и поштовањем.
Твоја ћерка СЛАВИЦА
са породицом
(25/279558)

АЦКА
СЕКУЛОСКИ

Супруга и син
са породицом
(82/279722)

(8/279513)

ЈЕЛЕНА
СЕФКЕРИНАЦ
Вечно захвална деца
(99/279786)

6. VII 2006 – 6. VII 2019.
Увек ћемо се сећати
твог драгог лика и чувати га од заборава.
С љубављу и поштовањем
твоји најмилији (48/279617)

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

СИНИШИ
МАРИНКОВИЋУ
САШИ
1967–2016.
Отишао си на пут без
повратка и оставио твоју мајку ЈЕЛИЦУ и сина
АЛЕКСАНДРА да вечно
тугују за тобом.
(61/279642)

ОЛГИЦА КАРБУНАР
1982–2019.
Све твоје врлине - успешност, упорност, храброст, доброта обавезују да те никада не заборавимо.
Ујак БОЖА са породицом
(15/279522)

Петак, 5. јул 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 6. јула 2019. године, у 10 сати, на Новом
гробљу, давати једногодишњи помен нашој вољеној
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Четрдесетодневни помен

ГРОЗДАНИ НАКОМЧИЋ

ДРАГИЦА ДУНДОВИЋ

22. II 1948 – 7. VII 2018.

1933–2019.

Вољени никад не умиру, без обзира што твоје
срце више не куца, ми који смо остали вечно ћемо те волети и чувати као најдражу успомену.
Твоји најмилији: супруг СЛОБОДАН, син МИЋА,
ћерка НАЦА, унуке, праунуци, снаја и зетови
(44/279608)

Годишњи помен
сестри

У суботу, 6. јула 2019.
дајемо шестомесечни помен нашем вољеном

У понедељак, 8. јула 2019, у 11 сати, одржаћемо четрдесетодневни помен, на гробљу у Качареву, нашој вољеној супрузи, мајци, сестри,
снаји, тетки, стрини, свекрви и баки

Мојој мајци
нашој баки-нани
С љубављу и поштовањем што смо те имали, чувамо све успомене на тебе, твој лик и твоју љубав.
Знала си колико те волимо али никад нећеш знати колико нам
недостајеш.
Твоја ћерка ГОРДАНА, унук ГОРАН, МИА и AMY, унука
КАТАРИНА са JURGENOM, праунука СИЛВИА и праунук НИКО
(60/279634)

7. јула навршава се
десет година од смрти наше вољене мајке и супруге

ГРОЗДАНИ

4. јула 2019. навршава се четрдесет дана од смрти наше баке и таште

СЛОБОДАНКИ БОДИ
ВУЧКОВИЋ
Знала си колико те волимо али никада нећеш
сазнати колико нам недостајеш.
Са љубављу и поносом ћемо те помињати и у
мислима и срцима чувати.
Твоји најмилији
(69/279665)

„Мицо”, отишла си
заувек, али си још у
нашим мислима.
ДРАГАН и ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ
са породицом

АЛЕКСАНДРУ
ЈОВАНОВИЋУ
Његови најмилији

ДРАГИЦЕ ДУНДОВИЋ

(43/279606)

(24/279553)

5. јула навршава се четрнаест година откако није са нама наш

СЛАВИЦЕ
АНЂЕЛОВИЋ
Твоји најмилији
БОЈАН и ЋИРА

1933–2019.
Остаћеш вечно у срцима твог унука МИКИЈА и
зета ПИШТЕ

СТЕВА МАРЈАНОВИЋ
1957–2019.

Хвала ти на свему што си учинила за нас
(66/279650)

(22/279546)

СЕЋАЊЕ

12. јула навршава се годину дана како нас је напустила наша драга

10. јула 2019, у 11 сати, на старчевачком православном гробљу одржаће се четрдесетодневни помен
нашем вољеном супругу, оцу и деди.
Никад нећеш бити заборављен. Не постоје речи који би описале колико нам недостајеш.
Ожалошћени: супруга ЈАСМИНА, син МИЛУТИН,
ћерке ВЕРИЦА и ВЕСНА, унучићи и родбина

РАДИВОЈ ДАМЊАНОВИЋ РАДЕ

(52/279630)

1945–2005.
Са тугом у срцу и осмехом на лицу чувамо успомену на тебе.
Твоји: НАДА, ТАЊА, ЛЕЛА, ЗОРАН,
ФИЛИП, ЕМА и УНА
(20/279536)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
3. јула 2019. године било је осам година како сам остао
без мајке

СЛОБОДАН
НЕСТОРОВСКИ

МАРИЈА ЋУЛИБРК
2018–2019.
Ми који те волимо, чувамо те са љубављу коју
смрт не прекида и тугом коју време не лечи. У
нашим срцима си вечно и у нашем сећању.
Твоји најмилији: ћерке ЈАСМИНА и МАРИЈА,
унуци НИКОЛА, НЕМАЊА и КАТАРИНА (26/279563)

СЕЋАЊЕ

2014–2019.
Заувек у нашим срцима
и сећању.
С љубављу
и поштовањем воле те
твоји најмилији
(85/279737)

АНА БЕРАЦКА
18. VI 1936 – 3. VII 2011 – 3. VII 2019.

Шестомесечни помен

8. јула навршава се пет година од смрти мога брата

РАДЕ ДАМЊАНОВИЋ
Успомену на тебе чувају твоја браћа СРЕЈА и
БОЈА са породицама
(28/279/279579)

4. јула навршиће се четрдесет дана откако нас
је напустио наш

(19/274541)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН НЕСТОРОВСКИ ЦОБА
ЗОРКИ
ЈОВАНОВИЋ

БОРИВОЈ
КРСТИН – БОБАН
1969–2019.
„Вољени никад не умиру”.
Ожалошћени: мајка НАДА, супруга БИЉАНА и
ћерке МИЛАНА и ТАМАРА
(21/279543)

Мајко, видим како је живот суров без тебе и мог тате.
Али док сам ја жив чуваћу вас у свом срцу.
Никада вас неће заборавити ваш син Мирко који стално мисли на вас. Нека вас анђели чувају.
Заувек ожалошћени ваш син МИРКО

ПАЛ
ЈОЖЕФ
4. VII 2004 – 4. VII 2019.
Увек си са нама.
Породица
(18/279531)

Била си нам љубав,
заштита и понос.
Остаје нам само дивно сећање на тебе,
сета и бол што смо те
изугубили.
Живећеш вечно у нашим срцима.
С љубављу твоја
ћерка ГОРДАНА
са породицом
(2/279496)

КОЧОБА

8. VII 2014 – 2019.
АЦА и ДАЦА
(14/279519)

И после четрдесет година у нашим срцима и мислима

ВЕСНА
НИКОЛИЋ

БРАНКО
ЈОКАНОВИЋ

6. јула, у 10 сати, посетиће гроб неутешна мама НЕДА
и њихови другови
(45/27609)

АНЂЕЛКО

ДОНКА

1932–1999.

1931–2011.

Недостајете нам...
Време не брише тугу, не умањује бол.
Ваше ћерке МИЛАНА и СЛОБОДАНКА
са породицама
(49/279621)
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ПРИОБАЉЕ ТАМИША У НЕДЕЉУ БИЛО СТЕЦИШТЕ БРОЈНИХ ЉУДИ

РЕКА ЗА РАЗНЕ ДОБРЕ НАМЕНЕ И НАМЕРЕ
Тамиш је оаза природе којом
се многи Панчевци веома поносе. Ако „запрашивачке службе” ваљано обаве свој посао
у сузбијању комараца, у овој
прелепој банатској реци уживају многобројни грађани, макар као шетачи којима овај
водоток добро дође за променаду и освежење у вечерњим
сатима.
Упадљиво је и присуство рекреативаца – од оних који џогирају обалом, преко корисника разних видова пловила, до
риболоваца.
Најмање је купача или пливача. Али разлог је јасан – загађење. Или је у питању само
фама о томе, јер све више људи не мисли тако, будући да се
многи не либе, нарочито ових
врелих дана, да скоче у Тамиш.
И, како кажу, никада никакве
последице нису имали.
Када је реч о наведеним спортско-рекреативним категоријама људи који користе ову прелепу банатску реку, протеклог
викенда била је права милина
видети на кеју безброј насмејаних појединаца који у здравом телу негују здрав дух.
У овом случају радило се о
спортским риболовцима, као
и о акватлонцима, то јест они-

ма који комбинују пливање и
трчање.
А поред љубави према природи, за оба та клуба, који су у
недељу, 30. јуна, организовали
атрактивна надметања, заједничко је и то што носе истоветан назив. Тамиш – подразумева се...

Спортски риболовци
пецали на пловак
Тако је у горњем делу Тамиша
истоимено удружење спортских
риболоваца и наутичара, поштујући вишедеценијску традицију, приредило педесет први Куп Панчева у пецању на
пловак.
Према речима организатора,
посета је била већа него икад,
јер је стаза покрај „Бродоремонта” била пуна до последњег места. По лепом дану пецало се
на мамце попут ларви комараца и црва, као и на штап „такмичарац” дужине три метра, и
то махом на дубини од метар и
по. Нажалост, због брзине и мутноће Тамиша, крупнијих комада није било превише. Такмичари су забацивали и даље и дубље, али су се убрзо фокусирали на обалу, где је најинтензивније радила млађ шарана.
Напослетку међу шеснаест
трочланих постава највише уло-

ва у „чу вар ка ма” има ли су
„Штука” из Доњег Милановца,
па ковински „Дунав” и зрењанински „Банат”. Екипа УСРНа „Тамиш”, коју су чинили Никола Димић, Петар Марчета и
Никола Тинтор, овог пута није
се прославила и заузела је девето место.
С друге стране, домаћини су
се, као и увек, истакли у погледу гостољубивости, а све се
завршило уз иће, пиће и доделу награда на чувеној тераси
удружења.
Та организација, која постоји још од 1926. године, окупља
на десетине чланова и све време успешно функционише, стављајући акценат пре свега на
очување тамишке природе.
Њихов председник Александар Вујисић навео је да ни овог
пута није било примедби на
регуларност такмичења, што
подразумева и то да се, након
мерења, сав улов враћа у воду.
– Појава шаранске млађи за
нас је знак да се ове године та
племенита риба солидно измрестила и постоји озбиљна
нада да ће је у озбиљнијој количини бити у нашим водама.
То је малтене суштина и нашег постојања – да сачувамо
рибљи фонд и природу у најширем смислу. Стога је већина наших активности усмерена ка томе, у чему нам помаже
наша рибочуварска служба, с
којом изузетно добро сарађујемо у последње време – наводи Вујисић.

Акватлонци се борили и
против струје

Ања Давидовић супериорна и на земљи и у води

Недалеко одатле истовремено
се одржавао Девети панчевачки акватлон, у организацији
Триатлон клуба „Тамиш”. Такмичари су били распоређени у
више узрасних категорија – најмлађи су пливали педесет метара и трчали двеста метара, а
старији су се надметали на дис-

Борба снажних људи и јаке струје
танцама од једног километра
и пет километара.
Овог пута учествовало је преко сто двадесет такмичара свих
узраста, а апсолутни победник
у мушкој конкуренцији био је
Милан Томин из Новог Сада,
који је постигао време од 27
минута, што је врхунски резултат, док је у женској конкуренцији победила Миона Бошковић из Сремске Митровице.
Панчевци су освојили тринаест медаља, а најбоља је била Ања Давидовић, као првопласирана међу старијим јуниоркама. Алекса Кежић и Лука
Глигорић победили су међу
млађим и старијим кадетима,
што су учинили и Немања Кораћ и Марјан Лукић у категоријама преко тридесет и четрдесет година старости. Друга
места у својим конкуренцијама освојили су Војин Давидовић, Вла ди мир Ко ка нов и
Филип Рудаковић, а бронзе –

Душан Лукић, Петар Савић и
Виктор Ратков.
Секретар панчевачког клуба
и један од прекаљенијих триатлонаца, Марјан Лукић, каже
да на ову трку многи радо долазе пре свега због брзине реке у ово време.
– На другим местима оваква так ми че ња се углав ном
одржавају на мирним односно стајаћим водама. Али овде је свима изазов да се окушају на готово муњевитом току, јер је према неким мишљењима овог пута вода протицала до шест километара на
сат, што је за пливање неверо ват но на пор но. Због то га
смо морали и да мењамо трасу, па уместо по петсто метара узводно и низводно, пливало се осамсто и двеста. Јака
струја је претила да људи буквално пливају у месту, па смо
два дана пре трке у консултацијама са судијама направили

корекцију стазе. Но и овако је
велики број такмичара имао
проблема, па је њих петорошесторо, након 15-20 минута
лавовске борбе, морало да одустане. Код млађих категорија било је нешто лакше, јер се
пливало педесет, двеста и чети ри сто ме та ра, па је би ло
лакше обезбедити да то буде
само низводно. Међутим, ту
је главни проблем био извлачење деце из воде, у чему су
нам веома помогли кајакаши
и људи из УСРН-а „Тамиш” –
истиче Лукић.
С друге стране, он је додао
да, док је пливао, није имао
никакве замерке ни у погледу
мириса воде, нити када је реч
о видљивости, и притом напоменуо да за двадесет шест
година одржавања триатлонских такмичења ни код једног учесника није било никаквих последица због контакта
с реком.

ЈЕЗЕРО НАДОМАК ДЕЛИБЛАТА ЗАНИМЉИВО И ПАНЧЕВЦИМА

„КРАЉЕВАЧКИ” УЖИТАК У ПРЕЛЕПОМ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ
Једно од примамљивих одредишта за релаксацију, које испуњава услове као што су мир,
тишина и издашно зеленило,
свакако је језеро Краљевац,
надомак Делиблата, удаљено
че тр де се так ки ло ме та ра од
Панчева.
Ово место је већ петнаест година специјални резерват природе и често га посећују љубитељи ретких животињских врста, а оно је у последње време
и мека за спортске риболовце.
То се пре свега односи на
шаранџије, а није реткост ни
да се тамо организују такмичења, па је недавно на Краљевцу одржана Лига НИС-а, на којој су учествовали и Панчевци.
Специјални резерват природе
Краљевац, који обухвата истои-

мено језеро и оближње шуме и
пашњаке, налази се у околини
Делиблата. Према речима људи који брину о тој бујној природи, на том месту, под утицајем ветра, некада давно формирана је лесна тераса, у коју су
током времена ерозијом тла постојеће речице усецале долине.
Кључна промена догодила се
1983. године, када су након подизања насипа и изградње преливне бране ти водотокови претворени у језеро.

доделила му је статус места од
изузетног значаја.
Председник поменуте локалне организације Александар Сармеш каже да је језеро под истим
називом било уцртано и на картама из 16. века, док данас на
површини од 264 хектара, којом они газдују, постоји огроман биодиверзитет, а ту живе
многе ретке заштићене врсте.
– Реч је о птицама попут еје
мочварице или гњурца, биљкама као што су барска папрат,
ива и коприва и рибама – лиУточиште заштићених врста њаку, злaтном карашу, чикову,
На ини ци ја ти ву Удру же ња а нарочито врсти познатој као
спортских риболоваца „Дели- мргуда или црнка, која носи лаблатско језеро”, надлежни по- тински назив umbra krameri.
крајински завод 2003. године Поред тога, ово језеро одликује
донео је решење о заштити при- се постојањем дванаест извора,
родног добра Краљевац, а шест па немамо проблем са чистогодина касније Влада Србије ћом воде, која спада у категорију другог степена, а то је најквалитетније
што се може наћи у Војводини.
Овде постоје и,
како их ми зовемо, плутајућа
острва, међу којима и једно од
два хектара. Дно
је обложено тресетом, који се
ствара таложењем остатака дрвећа и другог.
Најчешћи посетиоци су нам
спортски риболовци, као и ихтиолози, орнитолози, херпетолоНафташи баш воле спортски риболов зи и други по-

сматрачи флоре и
фауне, па се ових
дана могу видети
гости из Румуније
и чак из Кине –
истиче Сармеш.
Он истиче да на
Кра љев цу не ма
криволова, јер су,
поред волонтера,
ангажована и три
чу ва ра, ко ји су
уједно и рибочувари.
Ина че, од по стојећих двадесет
пет врста риба најбројније су циприниде, то јест шаранке – бабушке,
деверике, крупатице, бодорке, црвен пер ке... Сар меш наводи да су забележени
рекордни примерци племенитих риба – сом од 63 килограма и 2,2 метра; највећи смуђ
имао је 7,7 килограма, док је
капитални шаран тежио 21 килограм, а примера ради недавно су гости из Румуније упецали једног од 11 килограма.

Радо виђени гости
Све то привукло је и раднике
НИС-а, наклоњене спортском
риболову, да овде одрже такмичење.
Ор га ни за тор тог до га ђа ја
Предраг Жикић каже да се ради о једном од најстаријих надметања када је реч о сусретима радника из исте фирме и
привредне гране, чије је прво
коло одржано у недељу, 23. јуна, управо на Краљевцу.

Лепо се пеца, још лепше ужива у природи
– Лига НИС-а стартовала је
шеснаести пут, а окупили су се
радници-пецароши из више фабрика – од Панчева, преко Новог Сада и Србобрана, до Крушевца. Одабрали смо ово језеро, као лепо место за риболов,
где се углавном пеца бела риба, па је била потребна брзина.
Обезбеђене су и разне награде,
поред осталог и за оног ко је
уловио највећи примерак. Морам да нагласим да овог такмичења и дружења не би било
без компаније НИС и синдиката, који су поново имали разумевања за активне раднике,
бивше и пензионере – нагласио је Жикић.
По завршетку трочасовног
надмудривања такмичара и ловине обављено је и мерење, након чега се прешло на друже-

ње, када су проглашени најбољи, а уприличена је и томбола
на којој је свако нешто добио.
И, напослетку, прва три места заузели су „НИС–Нафтагас”, „НИС–Петрол” и „Србијагас”, док су Панчевци били
пети, а наш суграђанин Пера
Марчета, иначе фаворит ове
лиге, освојио је појединачно
треће место у свом сектору.
– Данас очигледно није био
наш дан, јер смо досад увек
били међу три првопласирана.
Али то нам није сметало да се
добро осећамо, зато што су домаћини из Делиблата познати
по гостопримству, као и бризи
о језеру. Ова вода обилује и
квалитетним рибљим фондом,
пре свега шараном, којег у слободно време радо пецам – навео је Марчета.
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ОДРЖАНА ДВАНАЕСТА „БАНАТСКА ТРУБА”

ФАНФАРЕ ОПЛЕМЕНИЛЕ НОВОСЕЉАНСКИ ВАЗДУХ
Већ је постало традиција да
по чет ком ле та, тач ни је по следње суботе у јуну, улицама
Новог Села дефилују музичари одевени у шаролике ношње
с лименим инструментима у
рукама.
А онда се звук фанфара разлегне по целом месту и разгали душе. Потом се сви они врате на почетну позицију, испред
споменика на платоу у центру
села, како би се појединачно
представили са по неколико
нумера.
Тако је било и у суботу, 29.
јуна, када је на овогодишњој
„Банатској труби” наступило
де сет ор ке ста ра из це лог
Баната, по ред оста лог и из
Румуније.
И ове године, на још једној, и
то дванаестој „Банатској труби”, одржаној у суботу, 29. јуна, Новосељани рафинираног
слуха (и њихови драги гости)
могли су да уживају у позитивним вибрацијама које производе дувачки инструменти.
Ова живописна манифестација је, као и досад, стартовала дефилеом свих оркестара
по улицама у близини центра
села, када је стотинак музичара из десет оркестара ваздух
обојило у неописиво ведре ноте. Сви они убрзо су се вратили на плато испред споменика како би презентовали своје
умеће.
Недуго затим топлу добродошлицу најпре им је пожелео

Упечатљив наступ домаћег оркестра „Тинерету”
председник организационог одбора ове манифестације – Пре-

То не треба да чуди, будући
да фестивал „Банатска труба”

Дефиловали и Доловци из КУД-а „Јон Креанге”

ТРЕ ЋИ ПУТ
ЗАРЕДОМ БЕЗ
„КУЛ ТУ РЕ”?!
Друга новосељанска фанфара, под називом „Култура”, још једном није
учествовала на „Банатској
труби”, а напомене ради из
тог састава је пре двадесетак година настао поменути „Тинерету”.
Као ни претходних година не постоји званично објашњење за изостанак
музичара из другог лименог оркестра, који су, према
речима организатора, били
уредно позвани, и не само
то већ су и добродошли, будући да је, поред осталог,
реч о најстаријем активном
новосељанском удружењу,
основаном 1937. године.

драг Шкаљак. Потом се публици и гостима обратио протојереј Георге Јанеш, који већ готово пола века службује у новосељанској румунској православној цркви, да би дванаесту
„Банатску трубу” отворио Георге Дину, генерални конзул
Румуније у Вршцу.

углавном баштини музичку заоставштину народа нашег источног суседа, а пред новосељанском публиком управо су
први засвирали чланови оркестра румунске општине Анина, који су интерпретирали неколико маршева и сплет народних песама.

Након оркестра „Еминеску”
из Куштиља, на задовољство
већине публике, одличан наступ имала је домаћа фанфара
„Тинерету”, која је поред неколико традиционалних нумера
одсвирала и инструменталну
верзију чувеног хита из седамдесетих година прошлог века
„By the Rivers of Babylon”. И
овог пута је, с неизбежном трубом у рукама, члановима новосељанског оркестра дириговао Саша Мандреш.
Један од главних организатора фестивала и овом приликом је нагласио да заједно с
колегама улаже велики труд
ради неговања традиције румунске музике.
– Вредно вежбамо најмање
трипут недељно са жељом да
досегнемо што већи квалитет.
С тим у вези битна је и селекција, па морам да истакнем да
анимирамо децу још од малих
ногу, како бисмо их на време
музички образовали. Поред вежбања, важни су и наступи, попут гостовања по иностранству
или у Гучи. Иначе, готово да
немамо неку институционалну помоћ, већ се углавном сами финансирамо, а када је реч
о набавци веома скупих инструмената, довијамо се на разне начине, што директно из
својих џепова, што свирањем
на весељима или сахранама –
истакао је Мандреш.

да је одржан ниво квалитета
манифестације упркос разним
потешкоћама.
– Без обзира на то што смо
ове године располагали досад
најмањим буџетом, фестивал
је у свим квалитативним сегментима остао на нивоу претходних. Све је протекло у најбољем реду, послужило нас је
и време, а захвалио бих на
помоћи пре свега спонзорима, као што су Месна заједни ца Банатско Ново Село,
фирма „Парилаб” и Национални савет румунске национал не за јед ни це – на вео је
Шкаљак.

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.

Лулу
Ова лепотица има два месеца, очишћена је од паразита и
глиста и ускоро ће примити
прву вакцину.
Зли људи су је избацили на
улицу, али су је хумани суграђани спасли и средили.
Нажалост, они не могу да је задрже јер већ имају два велика пса, па ко може да јој пружи дом пун љубави, мажења и
пажења, хитно нека се јави.
Све информације могу се добити на телефон 069/464-55-17.

Скај
Пуфнасти малиша пронађен је на
Содари и највероватније је жртва
неодговорних власника који су га
оставили и препустили улици.
Скај има око два месеца и веома
је весео и разигран, али мора што
пре да се скући будући да му истиче привремени смештај, да не би
поново био изложен опасностима
спољног света.
Веома брзо учи, а сада му је најпотребнија пажња и време које нови власници морају да му
посвете како би стасао у правог лепотана.

Стране припремио

Јордан
Филиповић

До краја програма ређали
су се оркестри из Јабланке,
Влајковца, Месића, Ритишева, а и овог пута свирале су
комшије из доловачке фанфаре „Јон Креанге”. Сви они су
махом на репертоару имали
ру мун ске на род не пе сме и
маршеве, а из клишеа је једино ис ко чио са став Бо шка
Крџавца из Новог Сада, који
је подигао атмосферу атрактивним нумерама са српског
говорног подручја.
Напослетку је председник
организационог одбора овогодишњег фестивала „Банатска
труба, Предраг Шкаљак навео

Учеснике представљале најмлађе Новосељанке

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

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Долазак
Бучно се рађамо.
У себи тихо, уз гласну подршку најближе околине, правимо
прве кораке.
Нисмо их сасвим свесни, ни корака, ни подршке.
Онда упадљиво корачамо, а (п)одржава нас самољубље.
Када ишчиле звуци, када свесно уронимо у самоодржање,
тада начуљимо уши да спознамо смер.
Нису нам онда потребни рефлектори.
Упечатљивије, јасније је без њих.

P. S. Допишите нам
реченицу-две
како вам је било...

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

Истина је

Топли поздрави с плаже Ми
лос на Лефкади, Грчка.
Жељко Анђеловски, Панчев
о

Пузимо.
И док не научимо да ходамо, али и кад прихватимо неке
вештине.
Дуже у другом случају.
Додуше местимично, не непрестано.
И обично знамо да смо били црви тек кад се усправимо.
Онда је лако, проблем је кад си доле.
Док пузиш, не видиш истину. Ништа.
Чак ни да постоје отворени и затворени прозори.

Одлазак

Поздрав с места између планина и мора,
изнад Милочера, а испод манастира Дуљево.
Божо Достић, Панчево

Бити усправан, корачати слободно – то је циљ.
На путу ка њему ретке су равне површине.
Пошто научиш да вијугаш, ход постаје рутина.
Према учењу осећаш презир.
Јер, рутина постаје циљ.
Долазиш и одлазиш не видевши једноставност.
Тако одлазиш од себе.
Бити усправан, корачати слободно – то је циљ.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО?
Кристина Радић,
гимназијалка:

Немања Вујић,
гимназијалац:

Страхиња Антић,
гимназијалац:

– Тренутно се
одмарам и читам
књиге у слободно
време. Почињем с
тренинзима, а
планирам и одлазак
на море у Грчку.

– Идем на море у
Грчку, са школом. Ићи
ћу и с родитељима на
море, па на рафтинг.
Можда ћу путовати и на
Копаоник. Излазићу по
граду и дружићу се.

– Ово лето ћу
углавном провести
излазећи с друштвом
и дружећи се. У јулу
ћу ићи с породицом
на море.
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