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Протести због
тровања животиња

цена 40 динара
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аутобуских линија
између Београда
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Тетоваже
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Записи

Радисав Лукић Бата:
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ПОСКУПЉУЈЕ ГРЕЈАЊЕ

ТОПЛОТНИ УДАР НА ЏЕП
Све о ценама различитих начина
грејања: струја, дрва, угаљ, пелет...
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

ПРОТЕСТ ИСПРЕД ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Гневни власници и
пријатељи љубимаца
Пружамо пуну подршку
надлежним државним
органима у проналажењу
починилаца кривичних
дела, каже власт
На платоу испред зграде Градске
управе, 4. августа у подне, окупило се
мноштво Панчевки и Панчеваца, у
друштву својих кућних љубимаца,
како би протестовали против систематског и организованог тровања паса и мачака по целом граду, а понајвише на Котежу 2, које не престаје
већ скоро два месеца.
Као што је „Панчевац” писао, садисти су се почетком лета дали у акцију, а резултат тога су лешеви већег
броја паса и мачака на месту које је
предвиђено за њихово извођење – на
травњаку код Дома војске, као и на
травњацима око стамбених зграда на
Котежу 2.
Испуштање душе
На полусатном протесту могло се чути како неко оставља затроване виршле на местима за која зна да ће их
кућни љубимци, и пси и мачке луталице, пронаћи. Несрећне животиње,
пошто поједу отров, одгегају се неколико десетина метара од места злочина и ту премину.

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

Као и сваке године, у последње двадесет и четири, 5. августа регион се дели: Хрватска
слави Дан победе и домовинске захвалности, Србија жали
због убијених и прогнаних, Црна Гора шаље представнике у
Книн на обележавање „Олује”,
Босна и Херцеговина, сама по
себи већ подељена, додатно се
цепа...
Пожар. И то од специјалне
врсте – распирујуће. Јер, с које
год стране погледали, свако
мисли да има довољно јако утемељење да се понаша онако како то чини, а опет баш такво
понашање „пали” оне друге да
им узврате, да баце још литар
бензина у ватру. У круг!
Српска жал због жртава војне акције која је етнички почистила тај део Хрватске „наговара” Хрвате да грађане
Србије питају о чему су мислили док је горео Вуковар и да
још помпензије, уз присуство
целог државног врха, прослављају победу. Боравак црногорских изасланика на централној
прослави и хрватско инсистирање на позитивној величини
5. августа „тера” српске званичнике да реторички звецкају
оружјем бусајући се у јуначка
прса. Две од три најбројније нације у Босни бирају, логично,
своје матице као једине исправне, а трећа се присећа сопствених страдања у ратовима
деведесетих, што сваког 5. августа од те државе ствара садржај лонца који се крчка испод
ватре.
Реваншизам због национализма. Страшна комбинација, с
последицама које су и после
двадесет и четири године ту:
међусобно неразумевање, неуважавање ставова и емоција
оних других, немоћ да се бар
ослушне како други, трећи и
четврти мисле.
Све погрешно! Контра од
исправног!
Уз то, преко свег тог лошег
чињења, лицемерно се навлачи костим патриотизма и родољубља. А маса воли празне
приче и да јој се подгрева оно
што јој се сервира – ма ко нормалан једе ’ладну сарму!? Неукима су закон демагози, који
непросвећенима најлакше манипулишу. Милина. И идила.
Грађанска свест, уређена
друштва, правне државе које ће
у домаћим судовима на робију
слати своје држављане због
ратних злочина – незамисливо. Не у овом крају света.

СТАТИ НА ПУТ УБИЦАМА ЖИВОТИЊА

Могло би да дође и до праве катастрофе: отрована храна бацана је тик уз дечија игралишта!
иако постоји законско решење и одлука локалних власти да се сви пси морају чиповати како би се, пошто се појаве у градским и приградским
насељима, знало ко им је власник – оно
се не поштује. То је довело до тога да
штенце, али и одрасле псе, људи, који
су их држали у становима и кућама,
масовно напуштају и избацују на улице.

МИ ШЉЕ ЊЕ ВЕ ТЕ РИ НА РА
Александар Живуљ, ветеринар специјалиста за заразне и паразитске болести у Ветеринарско-специјалистичком институту Панчево, каже да су
неки лешеви обдуковани у лабораторији ВСИ Панчево под сумњом на
тровање. Он додаје:
– По променама би се могло посумњати да су у питању родентициди –
отрови за пацове и мишеве, но то ипак захтева много озбиљнију анализу. Родентицид се уноси преко дигестивног тракта – опасан је за људе
ако га поједу. Апсорпција преко коже није пут деловања, али због могућности спонтаног уношења, руке се морају заштитити. Међутим, и други,
много јачи, отрови могу дати слику крварења у дигестивном тракту, па
се не може са сигурношћу тврдити да је то само родентицид. У сваком
случају, јесте отровно за људе.
Савет: превентивно, власници треба да воде рачуна да пас ништа не
једе у шетњи и по парковима, већ само у свом амбијенту (у дворишту,
стану). Ако се сумња да су пас или мачка унели отров, грађани треба да
се обрате ветеринару, а у случају да у околини има и остатака затроване
хране, важно је, уз опрез и мере заштите руку, понети и њих.
Мртве псе, на чијим су устима биле видне пена и крв, могуће је пребројати – засад се ради о неколико десетина паса – али не и мачке, јер се
оне сакривају по недоступним местима, као што су шахтови и подруми кућа и зграда, пре него што испусте душу. У сваком случају, ради се о
огромном броју мртвих мачака.
На протест су гневни власници и љубитељи животиња дошли из два разлога: први је заједнички захтев упућен
надлежним инспекцијама и институцијама система да пронађу и казне троваче, а други је чиповање паса. Наиме,

Предах.
Центар града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Систематско тровање најзаступљеније је на Котежу 2, што би могло да
значи, али наравно и не мора, да је
неко из тог насеља, ко очигледно има
психичке проблеме и веома развијену мржњу према животињама, починилац ових недела. Уколико се овај
проблем убрзо не реши, могло би да
дође и до праве катастрофе: отрована
храна бацана је тик уз дечија игралишта! Сада је починилац почео да „шара”, па се на виршле са смртоносним
састојцима може наићи у свим деловима великог панчевачког насеља.
Један од говорника изнео је своје
мишљење да „Зоохигијена”, у чијем
је опису посла и брига о псима луталицама, није адекватно реаговала поводом ових случајева тровања и тражио од управе града да јој определе
више новца. Његов захтев био је и да
се формира „полиција за животиње”,
што су окупљени гласно поздравили.
На крају протеста, власници паса и
мачака тражили су да се потпише петиција која би садржала захтеве упућене градској власти, а најавили су и
да ће се окупљати на овај начин све
док се проблеми не реше, а починилац не ухвати и казни.
Реакција власти
Градска власт брзо је реаговала већ
сутрадан, у понедељак, 5. августа, саопштењем за медије. У њему се каже:
„Град Пан че во – гра до на чел ник
Панчева, Саша Павлов, и Градско веће града Панчева, поводом случаја
тровања уличних паса, упућују јавни апел и најоштрије осуђују овакво
кривично деловање, које је потресло
јавност и грађане Панчева и пружају пуну подршку надлежним државним органима у проналажењу почини ла ца кри вич них де ла тро ва ња,

убијања и сваког облика злостављања животиња.
Не смемо дозволити овакве негативне појаве у нашем граду и морамо
их јавно осудити и учинити све да се
овакве криминалне радње зауставе,
како у смислу превентивног деловања, тако и у активном и ефикасном
решавању, уколико се догоде. Град
Панчево је пример друштвено-одговорног града у овој области, град који
ради на подизању друштвене свести
и бриге о животињама, и због тога овакав ужасан чин мора бити најоштрије осуђен и мора бити послата порука
свима да волимо животиње, бринемо
о њима и да треба да им помажемо”.
Комплексан проблем
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” поздравило је реакцију градске власти. Иван Курајов, председник
„Љубимаца”, каже да је неопходно да
државни органи, а пре свега полиција, одреагују у складу са својим надлежностима и да подробно истраже
цео случај и пронађу починиоце ових
кривичних дела.
– Исто тако, позивамо све суграђане да пријаве сумњиве активности
које могу довести до привођења тровача који угрожавају здравље људи
и животиња, али их и молимо да се

Он додаје да је програм који се примењује у нашем граду направљен на
основу препорука релевантних светских организација и да подразумева
да се одређени број животиња враћа
на јавне површине након тријаже, стерилизације, чиповања и вакцинације.
– На свим грађанима је да се према неагресивним животињама понашају хумано и да покушамо да их
интегришемо у средину у којој сви
заједно живимо. Сви они који брину
о њима морају се потрудити да на
што бо љи на чин у све ово укљу че
своје комшије, пријатеље, децу, чак
и оне који не воле животиње, или их
се пла ше, ка ко би про грам био и
остао одржив. Исто тако, на свима
нама је да пријављујемо оне који избацију животиње, који их муче и злостављају, ако очекујемо да их има
мање агресивних или да их буде мање на улицама града. Државни органи, са дру ге стра не, ду жни су да
спроводе законске прописе и да врше ригорознију контролу власничких кућних љубимаца, нарочито у
погледу обележавања, вакцинације и
услова њиховог држања – поручио је
Курајов.
Да подсетимо: прво је на случајеве
убијања паса и мачака реаговало Друштво за заштиту животиња и природе

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

Подгревање
празног

Петак, 9. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Овако је лепше
уздрже од пласирања непроверених
или злонамерних информација о томе како је тровање „организовано”
или „наређено” с било ког нивоа државне управе. Подсећамо да је проблем напуштених животиња изузетно ком плек сан и за то га не тре ба
посматрати само из угла проблема
ко је на пу ште ни пси и мач ке мо гу
изазвати у јавном простору, што је
често случај на друштвеним мрежама у последње време. Исто тако, немогуће је очекивати да се сви грађани са гла се са свим про пи си ма и
програмима које спроводи Градска
упра ва или не ки дру ги др жав ни
орган, али се важећих прописа сви
мо ра мо при др жа ва ти – ре као је
Курајов.

„Еколибријум”, које је пре нешто више од месец дана поднело кривичну
пријаву против Н. Н. лица због тровања животиња, а Основно јавно тужилаштво проследило ју је полицији како би био утврђен идентитет
починилаца. „Љубимци” су потом позвали све који имају било каква сазнања, уз гарантовану анонимност, у
вези с тровањем напуштених и власничких животиња да им информације доставе путем друштвених мрежа или имејла ljubimci@gmail.com.
Јавност очекује детаљну истрагу полиције и других надлежних органа, јер
су угрожени и јавна безбедност грађана
и здравље људи и животиња и почињено је неколико кривичних дела.
С. Трајковић
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АКТУЕЛНО

Петак, 9. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

УПОЗОРЕЊА ИЗ РХМЗ-а И „БАТУТА”

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ВРЕЛИ ТАЛАС – ПАНЧЕВО НАРАНЏАСТО

Завод „Панчевац”
први у свему

Угрожени хронични
болесници, деца,
стари и труднице
Највише дневне температуре
ће се наредних дана, све до среде, 14. августа, у целој Србији
кретати од 34 до 38 степени
Целзијуса, па ће на нивоу целе
државе на снази бити наранџасти метеоаларм, који указује на
опасну временску ситуацију –
упозоравају из Републичког хидрометеоролошког завода.
У РХМЗ-у објашњавају да се
температура изнад 35 степени
сматра опасном, нарочито када траје неколико узастопних
дана, као што ће то сада бити
случај.
– Најугроженији су хронични болесници, лица под терапијом, труднице, деца, стари и
метеоропате. Временска ситуација неће погодовати ни животињама. Велике врућине неретко утичу на појаву шумских
или других пожара, а могу отежати снабдевање електричном
енергијом и проузроковати проблеме у саобраћају – наводи се
у саопштењу РХМЗ-а.

Важни савети
У Институту за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић

Батут” кажу да здравим особама топло време не би требало
да изазове тегобе, изузев субјективног осећаја непријатности.
Стручњаци из „Батута” саветују да стално расхлађујете свој
дом и да одржавате собну температуру испод 32 степена током дана, односно испод 24
степена током ноћи. Избегавајте напорне физичке активности, а ако морате да их обављате, чините то у току најхладнијег дела дана – између

ДО ДАТ НИ БРО ЈЕ ВИ ХИТ НЕ ПО МО ЋИ
Панчевачка Служба хитне помоћи имала је ових дана проблем са бројем 194: телефон у Хитној се није оглашавао, иако су грађани који су звали имали сигнал да телефон звони.
Надлежни су обавештени и квар би требало да је отклоњен.
Уколико се слична ситуација понови, Хитну помоћ можете добити и на бројеве 345-369 и 062 80 48 573.

4 и 7 сати ујутру. Не остављајте децу и животиње у паркираним возилима. Пре уласка у
возило које је стајало на сунцу, отворите прозоре и врата.
Расхлађујте тело и хидрирајте организам. Туширајте се млаком водом неколико пута на
дан. Можете да примењујете и
хладне облоге и купке за стопала. Редовно уносите течност,
пре свега воду, без обзира на
евентуално одсуство осећаја жеђи. Избегавајте напитке који
садрже алкохол, кофеин и шећер. Узимајте мање, а чешће
оброке. Не препоручује се тешка висококалорична храна.

Шта ако вам позли
Ако пијете лекове, проверите с
лекаром да ли они утичу на
терморегулацију. Затражите медицински савет ако патите од
неког хроничног обољења или

истовремено узимате више различитих лекова.
Потражите помоћ ако осећате вртоглавицу, слабост, узнемиреност, интензивну жеђ
или имате главобољу. Пређите
у охлађен простор што је пре
могуће и измерите телесну температуру. Попијте неколико гутљаја воде или воћног сока собне температуре. Обратите се
лекару ако осетите неуобичајене симптоме или ако симптоми дуго трају. Ако код особе
којој позли приметите топлу,
суву кожу и/или бунцање, појаву грчева и/или несвестицу,
односно губитак свести, одмах
позовите Хитну помоћ. Док чекате да стигне медицинска екипа, покушајте да човека расхладите хладним облогама, дајте му да пије течност и ослободите га вишка одеће.
Д. Кожан

Син није убио оца

ОПШТA БОЛНИЦA

Стигао нови
видео-гастроскоп
Крајем прошле недеље на
Oдељење за ендоскопију Опште болнице Панчево стигао је нови видео-гастроскоп, вредан преко 2 милиона динара. Гастроскоп је
донирала Комерцијална банка, а поводом овог поклона
директор болнице, др Слободан Овука, каже:
– Гастроскоп је у нашој
болници био „хронична бољка”: имали смо само један
који је више био у квару него што је радио. Овај апарат,
иначе, представља златни
стандард за дијагностику
обољења једњака и желуца.
Уз нову опрему, имамо и
могућност обухвата већег
броја пацијената и њиховог
правовременог лечења – истакао је Овука.
На ста ром га стро ско пу
прегледано је и по 15 пацијената дневно, а на годишњем нивоу и по 2.000 људи. Сада ће, будући да ће
се гастроскопија радити на
оба апарата, дијагностика
бити бржа, те ће се смањити и ли сте че ка ња на
преглед.
Д. К.

ром на то да је био срчани
болесник, тада му је позлило, па су други чланови породице позвали Хитну помоћ
и полицију.
Миленко је био у тешком
стању, због чега је екипа Хитне помоћи која је интервенисала одлучила да га одмах превезе у Општу болницу. Међутим, на путу до те здравствене
установе, он је преминуо.
У почетку је изгледало као
да се то десило због повреда
које је задобио када га је син
гурнуо. Због тога је неколико

сати касније полиција, по налогу тужиоца, привела његовог сина Небојшу и одредила
му дводневни притвор. У среду
је Никола С. због сумње да је
извршио кривично дело насиље у породици на штету сада
покојног М. С, у среду уз кривичну пријаву спроведен на
саслушање у Основно јавно тужилаштво у Панчеву.
Нажалост, ово није једини догађај због кога се Панчево ових
дана спомињало у црним хроникама. Министарство унутрашњих послова Србије је 2. ав-

уролошки преглед стаје такође 2.000, док обе ове услуге у пакету коштају 3.600
динара.
Сви набројани специјалистички прегледи обављају
се само суботом, а заказују
се радним данима путем теле фо на 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 хематолошкобиохемијској лабораторији
те установе пацијенти већину верификованих, контро-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

ОБРТ ПОСЛЕ ТРАГЕДИЈЕ НА СТАРОМ ТАМИШУ
Резултати обдукције тела
Миленка С. (56), за кога се у
почетку мислило да је 6. августа умро као жртва породичног насиља, и да га је усмртио
ње гов син Не бој ша (33),
показали су да је преминуо
услед инфаркта срца.
Подсећамо, Миленко и Небојша су се најпре у понедељак увече, 5.августа, око 22
сата, посвађали, након чега
је њихов вербални сукоб прерастао у тучу. У једном тренутку, Небојша је гурнуо оца,
због чега је он пао. С обзи-

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
становника јужног Баната.
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.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Ла зић из Кли нич ког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

Цена: 2.000 дин.
густа саопштило да су припадници панчевачке по лиције
ухапсили С. М. (1966) из околине Опова због постојања основа сумње да је извршио кривична дела насиље у породици
и изазивање опште опасности.
Он се сумњичи да је претио
бившој партнерки, као и да је
запалио аутомобил у њеном
дворишту. Због тога му је одређено 48-часовно задржавање у притвору, а по истеку ће
уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву
у Панчеву.
М.Г.

ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ДАВАОЦИ КРВИ

„ЕКС-ЈУ РОК ФЕСТ”

Вода свуда
добра за купање

Трансфузиомобил
код „Грејања”

„ЈУ група” и
„Нервозни поштар”

Купалишта на Тамишу (у Панчеву, Јабуци и Глогоњу), на Дунаву (Бела стена, лево и десно
од шпица), на Поњавици (у
Омољици и Банатском Брестовцу), као и купалишта у Иванову и на језеру у Качареву, могу
да се користе за купање и рекреацију, пише у трећем овогодишњем извештају о испитивању квалитета површинских
вода, које су 31. јула спровели
стручњаци Завода за јавно здравље у Панчеву.
Они су утврдили да вода у
Тамишу спада у 3. класу, што
значи да није опасна за људско здравље, ако се користи само за купање. Исте класе је,
односно исте особине, има и
вода у Дунаву.
Испитивањем узорака воде
из Поњавице утврђено је да и
она може без страха да се користи за купање и спортску
рекреацију.
У најбољем стању је вода на
језеру у Качареву, јер је, након
испитивања узорка узетог на
том месту, утврђено да спада у
другу класу.
М. Г.

Цр ве ни крст Пан че во, у
сарад њи са За во дом за
трансфузију крви Војводине, организоваће у понедељак, 12. авуста, од 9 до 12
сати, акцију добровољног
давања крви испред ЈКП-а
„Гре ја ње” у ули ци Ца ра
Душана.
Грађани Панчева и запосле ни у „Гре ја њу” има ће
прилику да крв дају у трансфузиомобилу – наменском
возилу за давање крви. Ово
возило, које је на терену од
јула, поседује четири столице за даваоце, опремљено је најсавременијом опремом и пружа сву потребну
удобност.
Осим у понедељак, крв
можете дати и на редовним
градским акцијама у Црвеном крсту, сваке среде од 9
до 12 сати. Из Завода за
трансфузију апелују на грађане да се у што већем броју одазову овим акцијама,
будући да су у летњем периоду несташице крви честа појава.
Д. К.

Једанаести „Екс-Ју рок фест”
биће одржан предстојећег
викенда на старчевачком Тргу
неолита, уз бесплатан улаз за
све посетиоце.
Прво вече, у суботу, 10. августа, отвориће у 21 сат крагујевачки састав „Веселе осамдесете”, а сат касније наступиће
једна од првих рок група која
је направила микс урбане и
народне музике на један шаљив
начин. Реч је о сарајевском бенду „Нервозни поштар”, који ће
предводити оригинални вокални солиста, Нуки, уз препoзнатљиве веселе нумере као што су
„Циркус Колорадо” и „Нова
година”.
Сутрадан, у недељу, 11. августа, у исто време, свираће панчевачки састав „Синдром”, последњи победник фестивала
акустичне гитаре „Гашини
акорди”. Завесу на овогодишњу
манифестацију спустиће легендарна „ЈУ група” и сасвим
је извесно да ће бројна публика, заједно са браћом Јелић,
хорски певати хитове „Чудна
шума”, „Морнар”, „Црни
лептир”...
Ј. Ф.

УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заинте- лисаних и сумираних резулресовани могу да ураде и тата могу добити за свега
све врсте ултразвучних пре- сат времена.
У Заводу ће ускоро почегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити ти да се проводи и амбуи преглед сондом преко јед- лант на хи рур ги ја, а све
њака (ТЕЕ). И за ове услуге интервенције, као и додатангажован је један од воде- не хируршке и консултативћих стручњака у тој обла- не прегледе обављаће др Гости – dr sc. med. Слободан ран Додевски, специјалиста
абдоминалне
Томић, кардихи рур ги је из
о лог, док тор
Опште болнице
ме ди цин ских
Панчево.
наука и магиЗато не чуди
стар кардиолошто све ве ћи
гије са Инсти- Телефон за
број Панчеваца
тута „Дедиње”. информације:
би ра
За вод
Специјалистич- 013/21-90-900
„Панчевац”, каки пре глед и
да треба урадиЕКГ код овог
лекара коштају 3.000 дина- ти прегледе и анализе на
ра, цена ултразвука срца је једном месту. Треба знати
4.000 динара, а могуће је да се у Заводу све врсте леурадити и специјалистички карских уверења издају за
преглед и ултразвук срца по максимално два сата.
И овог месеца су у Заводу
цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистич- за клијенте осмишљени и
ке ОРЛ прегледе ради др нови пакети услуга по изуГоран Митевски из панче- зетно повољним ценама, а
вачке Опште болнице, ен- више о томе, као и о додатдокринолошке др Гордана ним по год но сти ма ко је
Вељовић, такође из Опште остварују сви они који посеболнице, а уролошке њи- дују лојалти картице Аутохов колега из исте устано- -центра „Зоки”, погледајте
ве др Небојша Тасић, док на рекламним странама акје за прегледе из области туелног броја нашег листа.
Додатне информације моги не ко ло ги је за ду жен др
Јован Рудић из ГАК „На- жете добити путем телефородни фронт”. Треба напо- на За во да „Пан че вац”
менути да су прегледи код 013/21-90-900 и 013/21-90др Небојше Тасића тренут- 903, а новости пратите и на
но на акцији, па тако ком- сајту www.zavodpancevac.rs,
плетан уролошки преглед као и на „Фејсбук” страникошта 2.000, ултразвучни ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Дијана Будисављевић, Aустријанка из Инзбрука, која
се 1919. године доселила у Загреб након удаје за Србина Јулија Будисављевића, заслужна је за једну од највећих хуманитарних акција Другог светског рата. За четири године она је, према доступним подацима, из логора НДХ спасила више од 10.000 деце. Дијанина прича показује да је сарадња могућа без обзира на идеолошке границе и религије. Уколико је то могуће у времену рата и мржње, онда је могуће да радимо заједно и у
миру. Уколико ми одлучимо да од Дијане направимо
хероину и пример како би требало да се понашамо једни према другима, промена је могућа. Међутим, живећемо у свету мржње и сукоба докле год су у центру пажње они који хушкају на рат. Чудно је, али сви политички системи деценијама су покушавали да негирају
Дијану и њен рад. Без обзира на идеологију, сви који су
имали некакву политичку моћ, нису хтели да јој одају
почаст.
(Аустријски публициста Вилхелм Куес, BBC, 02. август)
***
Неки од захтева опозиције, што се тиче изборних услова, можда и буду испуњени, али проблем је лош изборни амбијент. Јер, највећи део тога не захтева преговоре. Не може да се преговара о томе да ли ће Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ) да поступа по закону и поштује закон. Не може да се преговара да ли ће
Радио телевизија Србије (РТС) у свом информативном
програму поштовати закон. Избори се овде добијају
пре изборног дана и зато упозоравам на лош изборни
амбијент.
(Социолог Зоран Гавриловић, DW, 3. август)
***
У време комунизма нису могли да се „обрађују” живи
политичари са њиховим ликовима. Тек деведесетих
била је прилика да сликам живе људе, и после тих карикатура нема апелације, то је њихова пресуда и тако
ће остати заувек. Доживеће судбину као Хитлер и Мусолини. Невероватне глупости дешавају се сваког дана,
од Скупштине, отварања већ отворених путева, певајућих фонтана, до таблоида, и понекад одустанем од
прекомерне глупости, јер то ниједна карикатура не може да обухвати. На карикатурама се све врти у истом
кругу, исте фаце и исте глупости. Коме ништа није јасно после овога, томе помоћи нема.
(Карикатуриста Предраг Кораксић Коракс, „Подрињске”, 2. август)
***

***
Не раздвајам економско сиромаштво од моралног и
духовног. Тамо где нема морала и етике, тешко да се
може говорити о успешном и просперитетном друштву. Једна од великих опасности по српско друштво
јесте епидемија простаклука и примитивизма. Ријалити програми који се даноноћно приказују на најгледанијим телевизијама са националним фреквенцијама
обилују речником који се састоји од најгнуснијих псовки и од сцена отворене порнографије. То постаје образац свакодневног понашања. Наравно, ријалитија има
и другде, али је код нас та врста програма постала доминантна, постала је начин живота, начин понашања,
преноси се као заразна болест.
(Писац Филип Давид, „Побједа”, 4. август)
***
У тренутку у коме је свет постао много боље место за
живот, када је пао Берлински зид, кренули су ратови
на нашим просторима и дигли су се зидови. Од два
града, два Берлина, настао је један Берлин, а од једне
државе је овде настало седам држава. Ми у региону у
суштини немамо комуникацију од ратова. Композитори из Београда немају појма шта раде њихове колеге
из Приштине. Композитори из Загреба не знају шта
раде њихове колеге у Скопљу. Дакле, нама је била идеја да позовемо те људе да се сретну и упознају, да имају могућност да буду представљени, не само на локалној или националној сцени, него и на регионалној и
европској сцени, да се покрене дијалог међу тим људима. Мислим да су продукција, па и сам живот бољи
уколико смо заједно. Мислим да сви људи, нарочито
они који се баве јавним послом, нечим што је видљиво, као што је уметност, имају одговорност да нешто
ураде за друштво у коме живе или одакле долазе. Страшно много је потребно да се људи повежу. Апсолутно
сам антинационалиста. Било ми је важно да повежемо
музичаре, Албанце са Косова и из Србије, да покажемо да они не само да могу да свирају добро заједно него да могу да буду и пријатељи. Исто тако и Хрвати, и
Бошњаци, и Словенци, и Македонци. Сви заједно. За
мене је то врло једноставна и јасна порука да можемо
да будемо заједно, да то заједништво има најдиректније последице по квалитет ансамбла. Чак мислим да
не можемо ништа врхунско да постигнемо уколико не
сарађујемо са другима.
(Уметнички водитељ и диригент „No Borders Orchestra”, Премил Петровић, „Слободна Европа”, 5. август)
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НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

АРХИВИРАЊЕ ГРАЂЕ И ЈАВНИ ПОЗИВИ
Санација зграде
Музеја подељена
у три фазе
Конкурисаће се за
средства за пројекат
„Смарт Панчево
2020”
Чланови локалне владе састали су се 7. августа како би обрадили 13 тачака дневног реда. Пред њима су били планови и програми установа културе, измене финансијских планова, раскиди уговора...
Седницу је водио градоначелник Саша Павлов.

Крило по крило
Најпре је било речи о Пројекту јавно-приватног партнерства без елемената концесије
за финансирање, изградњу и
одржавање локалне путне инфраструктуре на територији
града Панчева са јавним плаћа њем. Тим за ре а ли за ци ју
пројекта, у сарадњи с консултантом, доставио је овај акт
комисији Владе Србије, која
је дала позитивно мишљење о
њему. Предмет сада иде пред
одборнике Скупштине града,
а потом ће бити изабран најбо љи по ну ђач (по гле да ти
оквир).

Утврђено је да је у Банатском Новом Селу узурпирано 1,4 хектара
Немања Ротар, већник задужен за културу, говорио је о
програмима рада и финансијским плановима две градске и
једне сеоске установе културе
за 2020. Говорећи о Народном
музеју, истакао је да су у току
разговори о улагањима.
– Требало је да ове године
почне санација зграде Музеја,
али дошло је до промене плана

ПА ВЛОВ: УСКО РО 65 КИ ЛО МЕ ТА РА
НО ВИХ ПУ ТЕ ВА
О пројекту јавно-приватног партнерства за финансирање,
изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на
територији Панчева, на седници Већа градоначелник Саша
Павлов рекао је да је веома обиман, а да је његова суштина у томе што мора да се размишља о инвеститорима који
су већ дошли и тек долазе у наш град. Додао је:
– Страни инвеститор је послао писмо о намерама, а планирана улагања, како у финансијском смислу, тако и у погледу отварања радних места, дупло су већа од оних у ЗФ-у
(ZF), у северној индустријској зони. То ће довести до повећане мобилности, кретања грађана, а и већег коришћења
путне инфраструктуре, када се ради о инвеститорима. Да би
се повећала конкурентност града, потребно је у веома кратком року урадити озбиљну дужину улица – око 65 километара локалних путева. Вредност те инвестиције је око пет
милијарди динара. После анализе, закључили смо да је примена Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
најбољи модел решавања ситуације у Панчеву: у кратком
року добићемо нешто вредно и неопходно, што ћемо отплаћивати у дугом року.

реализације, па ће кренути 2020.
Санација је подељена у три фазе, а очекујемо да ћемо постићи договор око средстава с Министарством за културу, јер подршку Покрајинске владе већ
имамо. Радиће се крило по крило, динамика радова зависи од
количине новца коју обезбедимо, а укупна процењена вредност санације је 300 милиона
динара – рекао је Ротар.
У Историјском архиву већ
годинама нема довољно простора за одлагање грађе. У најави је подизање монтажно-демонтажног објекта у дворишту
Установе, где би се преместио
канцеларијски простор, који би
онда послужио за депоновање
историјске грађе. У Дому културе „3. октобар” из Банатског
Новог Села, дошло је до промене директора. По Ротаровим
речима, дугогодишњи директор Сорин Бољанац, после великих успеха у раду и одличног вођења установе, помало
се заситио овог посла, па је његово место заузео Бојан Бољанац, чији је ентузијазам сада
на испиту.
Финансијски извештај ЈП-а
„ГСА” за 2018. годину каже да
је предузеће остварило пословни при ход у из но су од
96.537.000 и рас ход од
91.666.000 динара. Све је протекло по плану, осим у вези с
инвестицијом у Улици Светозара Милетића, која је пребачена за ову годину због нерешених имовинских односа.

Иновациони капацитети

Саша Павлов за говорницом Скупштине града

Усвојен је предлог закључка у
вези с учествовањем Панчева
на Јавном конкурсу за доделу
бесповратних средстава у оквиру програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на
територији Србије, министра
без портфеља, задуженог за иновације и технолошки развој –

с предлогом пројекта „Смарт
Панчево 2020”. Тема је праћење квалитета ваздуха у граду
на више локација, а тражени
износ је 7.623.000 динара.
Већник Зоран Грба известио
је колегинице и колеге о томе
како је – након што је правовремено спроведен први и други круг лицитације државног
пољопривредног земљишта, а
95 одсто земље дато у закуп –
констатовано да се узурпирана
површина од 1,4 хектара налази на територији катастарске
општине Банатско Ново Село,
па ће усеви бити скинути с тог
плаца. У складу с тим, потребно је расписати јавни позив за
комбајнере за скидање усева,
као и за складиштаре и откуп.
Незнатно су измењени финансијски планови месних заједница Глогоњ, Долово и Тесла за ову годину, што је у складу с ребалансом градског буџета и ради се о усаглашавању
с њим. Извршене су пренамене средстава.
Споразумно с пројектантима, биће раскинут уговор о изради техничке документације
за потребе изградње „Цикло
мотела” на СРЦ „Стрелиште”,
а једнострано уговор о изради
главног пројекта реконструкције објекта „Црвени магацин”.
Први објекат није у складу с
планском документацијом, па
је покренута иницијатива за
измену плана генералне регулације Стрелишта. Уз то, измењен је Закон о становању. О
„Цр ве ном ма га ци ну” је још
2010. године почело да се пројектантски размишља, а у међувремену се штошта променило у планској документацији града, државној законској
регулативи и концепцији целе
приче. Измена пројектног задатка није могућа, па се с послом стало.
Буџетом града не планирају
се средства за ове намене.

НА ГЛОГОЊСКОМ ГРОБЉУ

Завршени објекти вредни 14,5 милиона
У Глогоњу је од 5. августа у
употреби капела на сеоском
гробљу. Вредност радова, који
су трајали две године, износи
14,5 милиона динара, површина објекта је 190 метара квадратних, а инвеститор је Град
Панчево.
Град ска ме на џер ка, Ма ја
Витман, обишла је капелу да
се увери у квалитет изведених
радова. Изјавила је:

Страну припремио

Синиша
Трајковић

– Објекат је направљен на
основу канона СПЦ-а. Поред
капеле изграђен је и пратећи
помоћни објекат са надстрешницом. Буџет места за следећу годину односиће се на
побољшање путне инфраструктуре и канализационе мреже,
као и уре ђе ња школ ског
простора.
Славко Јовановски, председник Савета МЗ-а Глогоњ, захвалио је Граду Панчеву и рекао да ће овај објекат много
значити породицама преминулих, јер отвара могућност да
се цео обред обави на једном
месту, па више неће бити дугих поворки кроз село.
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ПРОСЕЧНА ЦЕНА ГРЕЈАЊА ЗА СЕЗОНУ 2019/2020

ВЕЛИКА МАТУРА

ТОПЛОТНИ УДАР НА ЏЕП

Испит на језицима
националних заједница

Најскупље грејање
на струјне котлове
Стабилне цене огрева
ЈКП „Грејање” је прошле недеље најавило поскупљење централног грејања за 6,2 одсто, тако да ће Панчевци
за грејање квадратног метра стамбеног простора убудуће издвајати 109,97
динара, уместо досадашњих 103,55.
Ово значи да ће грејање просечног
стана величине 60 квадрата коштати
6.594 динара. На годишњем нивоу то
је 79. 000 динара, што је повољно, у
поређењу са ценама за друге видове
грејања.
Најниже трошкове грејања и ове
зиме имаће домаћинства која користе дрва, и то она најјефтинија, којима ће за грејну сезону бити потребно
око 39.000 динара. Најскупље ће опет
проћи они који користе струју за котлове и грејна тела за етажно грејање
– њих ће сезона коштати око 150.000
динара.

Још мало, па као Београд
Тренутно је још увек исплативо и грејање на природни гас и, у просеку,
оно износи око 42.000 динара годишње за стан од 60 квадрата. У односу
на гас, нешто су виши трошкови грејања на угаљ (од 48.000 до 51.000 динара за исту квадратуру), потом следи грејање на струју, под условом да
се ТА пећ укључује само ноћу (око
50.000 динара). Пуњење пећи, макар
и на само два сата дању, цех повећава

ГАС НЕ ЋЕ ПО СКУ ПЕ ТИ
Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Ненад Грбић, изјавио је
прошле недеље да, упркос постојању бројних потешкоћа у области
дистрибуције природног гаса, у
предстојећој грејној сезони неће
доћи до промене цене гаса, те ће
она износити актуелних 40 динара. Он је је истакао да Војвођани
треба да уложе труд да одређеним мерама самостално уштеде и
унапреде грејни потенцијал у својим стамбеним јединицама.

на око 70.000 динара. Занимљиво је
да је овакав вид грејања јефтинији од
даљинског грејања у Београду. Власници просечног стана од 60 квадрата у престоници годишње плаћају око
100.000 динара по грејној сезони.
Цене огрева се у односу на прошлу
годину нису битније мењале, али ће
за нијансу мање пара, судећи према
тренутним ценовницима на тржишту,
издвајати они грађани који се греју
на пелет или пропан-бутан, који су
нешто јефтинији него лане.

Дрво најпопуларније
Грејање на чврста горива и даље је
најраспрострањеније у панчевачким
насељима. Цепанице букве, храста
или багрема држе на стовариштима
прошлогодишњу цену, од 4.500 до
9.900 динара по кубику. Са угљем је
слична ситуација, најјефтинији је
сирови лигнит, чија је просечна цена 7.500 динара за тону, затим сушени 13.800, а најскупљи али и најквалитетнији јесте мрки угаљ, који

ЛЕ ТИ ЈЕ ЈЕФ ТИ НИ ЈЕ
Повољнија цена није једина корист набавке огрева, нарочито дрвета, током лета – постоје бар још три добра разлога за то. Стручњаци кажу да
огревно дрво треба куповати у периоду од априла до јуна како би се оставило време да се дрво просуши до почетка грејне сезоне.
Суво дрво боље гори и даје веће количине топлотне енергије и самим
тим се троши мање огрева. Истраживања Шумарског факултета из Београда показују да домаћинства која користе суво и просушено дрво потроше много мање дрвета за грејну сезону – између 16 и 21 одсто мање за
исту грејну површину, него да су користили сирово дрво. Вреди истаћи да
сирово дрво, док гори, отпушта већу количину паре која изазива корозију
на грејним уређајима, те они много брже страдају.
у просеку кошта 16.500 динара по
тони.
Када је реч о трошковима грајања
на пелет, велику улогу игра чињеница када је купљен и ког је квалитета.
Грађани су се протеклих грејних сезона жалили на лош квалитет, а проблем представља то што се он увози
неконтролисано, без адекватних процедура и контроле квалитета. У Србији

има око 70 произвођача дрвног пелета, од којих тек десетак има одговарајуће европске сертификате, и њихов производ је, према речима корисника, врхунског квалитета. Наравно, и цена је већа – од 190 евра, па
чак до 210 евра по тони, а обичан је
између 160 и 180 евра. За загревање
60 квадрата током сезоне, потребне
су четири тоне овог енергента.

MADE IN SERBIA

РУСКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПАНЧЕВУ

Најбољи
бицикл
на свету

Гаснотурбинска опрема у ТЕТО-у

Tим студената са Електротехничког
факултета у Београду овогодишњи је
победник престижног међународног
студентског такмичења у области иновативних и енергетски ефикасних решења. Њихов пројекат бицикла на
електрични погон оцењен је као најбољи на свету.
Ове године, организатори су пред
учеснике ставили изазов конструисања електропогона за бицикл и додатно их мотивисали, да своје изуме усаврше до крајњих граница, новчаним
наградама у вредности од 10.000, 5.000,
3.000 и 1.000 долара. Вреди истаћи да
су наши студенти направили прототип уређаја који спаја батерију с мотором бицикла у лабораторији за дигитално управљање и електрична возила на свом Факултету.
У финалу, супарници студената из
Србије били су из различитих крајева света – од Индије, преко Уједињених Арапских Емирата, до Тајвана.
Од десет финалиста, једино је наш
тим успешно прошао свих 15 тестова
без казнених поена, а српско решење
показало се као најбоље – постигнута
је енергетска ефикасност од чак 98,7
посто.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Прошле недеље, у Термоелектранитоплани Панчево, завршено је постављање две гасне турбине (ГТУ-65) и
генератора. Реч је о производима италијанске фирме „Ансалдо енергија”
која је у Панчево допремљена поморским путем, од луке у Ђенови до луке
у Констанци у Румунији, а одатле даље Дунавом до нашег града.
– Избор је пао на гаснотурбинска
постројења италијанског произвођача, јер су ефикасна и поуздана. Искуства групе „Газпром енергохолдинг”
при коришћењу таквих турбина у електранама у Русији веома су позитивна.
Коефицијент корисног дејства уграђене опреме електране са комбинованим циклусом парне и гасних турбина премашиће 50 одсто – рекао је тим
поводом директор „Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о.”,
Александар Варнавски. Према његовим речима, у наредном периоду
биће испоручена два котла-утилизатора, парне турбине и генератор парне турбине.

Пројекат изградње
Термоелектране-топлане
заједнички реализују
група „Газпром
енергохолдинг” и „НИС”.
Да подсетимо, пролетос је званично
почела изградња Термоелектране-топлане Панчево, електричне снаге око
200 мегавата, и реч је о првом про-

Прошле недеље одржан је састанак представника Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Центра за
осигурање квалитета образовања.
Разговарало се о образовању ученика на језицима националних
мањина и, према речима званичника, образовни систем Републике Србије већ дуги низ година примењује највише стандарде када је
реч о обра зо ва њу на ци о нал них
заједница.
Најављено је да ће и ове године
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања – у сарадњи с Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе,
управу и националне мањине –
националне заједнице и Педагошким заводом Војводине – органи зо ва ти обу ку на став ни ка за
примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег
и средњестручног образовања и
васпитања за предмет Матерњи
језик и књижевност. Обука је намењена свим наставницима који
предају овај предмет и наставу
изводе на језицима националних
заједница с територије АП Војводине.и биће одржана 29. августа
у Новом Саду.

Било је речи и о будућој великој матури. Да подсетимо, од ове
школске године, ђаци трогодишњих смерова средњих стручних
школа полагаће завршни испит
по новом моделу, стога је договорено да се у наредном периоду
интезивира рад на реализацији
пројекта државне матуре – посебан акценат стављен је на полагање матуре на језицима националних заједница.

АГЕНЦИЈСКО
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Услуга послодавцима
Влада Републике Србије послала
је на скупштинско усвајање Предлог закона о агенцијском запошљавању који на нов начин регулише изнајмљивање радника. Уводи се ограничење броја запослених на одређено време које може
да има једaн послодавац – мора
да буде мањи од 10 одсто од укупног броја запослених. Послодавцима се новим одредбама даје могућност да ово ограничење заобиђу запошљавањем радника преко
агенција. Наиме, за њих ограничења не постоје.

јекту групе „Газпром енергохолдинг”,
који се реализује ван граница Руске
Федерације. Уједно, ово ће бити прва
у низу парно-гасних електрана у Србији – према најавама министра Антића, планира се изградња најмање
четири енергетска комплекса овог типа. Када је реч о ТЕТО-у у нашем граду, произведена топлотна енергија биће усмерена на задовољење потреба
Рафинерије нафте Панчево, док ће се
електрична енергија пласирати на енергетском тржишту Србије и других земаља балканског региона.
Пројекат изградње Термоелектране-то пла не Пан че во за јед нич ким
снагама реализују група „Газпром
енергохолдинг” и компанија „НИС”.

На основу резултата спроведене тендерске процедуре, за извођача радова на изградњи парно-гасног енергет ског по стро је ња, по прин ци пу
„кључ у руке”, изабрана је кинеска
компанија „Шангај електрик груп”.
Вреди истаћи да парно-гасна енергет ска по стро је ња има ју зна чај не
економске и еколошке предности у
односу на традиционалну опрему на
пару и угаљ. Наиме, у поређењу са
тра ди ци о нал ним енер гет ским по стројењима, која у Србији раде на
мрки угаљ, њихово функционисање
не доводи до формирања вишетонског отпада у виду пепела, нити до
емисије чврстих материја и сумпорних оксида у атмосферу.

Поређења ради, у Европској унији удео аген циј ских рад ни ка у
укупном броју запослених износи
у просеку 1,6 одсто, док је у Немачкој 2,2 одсто.
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ЗДРАВЉЕ
Х РАНА З А Д У Ш У

Ограде
корену. Ићи утабаном стазом
и доказаном професијом својих родитеља једини је прави
пут. Нека деца, на њихову срећу, добију ограде одржаване
на висини која не заклања поглед. Она имају привилегију
да бирају и креирају свој живот. Ако се на свом путу повреде (а невоље нас уче лекцијама), устану и пробају поново, уз охрабрење одраслих.
Уколико сте помислили да
сада знате „ко је крив” за то
што се нема, не зна, пати,
Пише: Марија Достић,
брине... да су вам родитељи
психолог
криви (поставили су ограде),
Драги моји, свако од нас је погрешили сте! Радили су најдо шесте године свог живота боље што су знали. Да су знадобио од својих родитеља, вас- ли боље, урадили би боље, да
питача, тренера... поставље- су могли да виде преко ивине ограде које треба да нас ца својих ограда, не би вам
штите од свих овоземаљских их постављали. Неки људи
неприлика. Као деца „упија- живе у свету љубави, добромо свет”, жељни да сазнамо те, благостања – само зато
све о свему и да то и разуме- што су тако изабрали. Изамо. Но знање које стичемо, шли су из зоне комфора, раздвојили ограније безграничде и би ли
но: сва ко од
спрем ни да
нас мо же да
ура де не што
проширује сводругачије.
је видике само
Огра де ко је
до висине огра- Ограде које имамо
имамо заклада које су по- заклањају нам
њају нам поставили „најваглед: не видижнији” људи у поглед, па од њих
мо све могућнашим живо- не видимо све
ности, пролатима.
могућ
но
сти.
зе дани у томе
Ако не ком
да радимо увек
детету буду „саграђене” ограде од бодљика- исто, а очекујемо другачије
ве жице, уз стално понавља- резултате, но јасно је да то
ње да је глупо, смотано и не- није могуће. У зони комфора
способно, да од њега ништа је топло, ушушкано, мало пленеће постати – тачно тако и сниво и устајало, али познабуде. Како такво дете може то, и зато се осећамо непризнати да иза његових ограда јатно када само помислимо
постоји један другачији свет? на другачије окружење. ПроПоједини родитељи се баш блем видимо као препреку, а
потруде, па свом чеду напра- треба да нам буде изазов.
Промена настаје са излаве предивне ограде с мирисним ружама пузавицама и ском из зоне комфора и подебелом изолацијом ка спољ- чиње само преокретом мисли
ном свету. Ту унутра се сва из „ја не могу” у „ја могу, само
правила добра знају: дете са- још не знам како”! Страх од
мо треба да буде послушно, успеха је јак колико и страх
да учи и постане оно што му од неуспеха. Ако поновимо семама и тата кажу. Ако има би да је страх само мисао, множељу да слика или свира ви- го лакше, брже и успешније
олину, нема проблема – та- размичемо ограде. А ван њих
кве непожељности се секу у почиње истински живот.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нега лица у
двадесетим

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Децу одмалена треба учити
томе колико је брига о кожи
важна, уз нагласак да је то
улагање не само у естетику
већ и у здравље. Све што урадимо, или не урадимо, данас
оставиће траг. Он можда неће бити видљив одмах, али за
неколико година сигурно хоће.
У двадесетим годинама наша кожа је права фабрика
колагена, али већ у тридесетим морамо сами да подстакнемо њен рад. Зато је важно
рано почети негу и усвојити

Страну
припремила
Драгана

Кожан

нека правила која ће успорити старење. Најважније је
да се у кревет не иде прљавог лица, било да је реч о
шминки или нечистоћи од
зноја, прашине и дувана. У
зависности од типа коже, можете користити благе сапуне или пене за младу или акнозну кожу. Пожељан је тоник за балансирање pH вредности коже или пак онај за
чишћење акнозне коже. Након чишћења лица, на суву
кожу наноси се дневна или
ноћна крема. Обавезно је да
дневна крема садржи УВ заштиту, док ноћна треба да
буде хидратантна или намењена лечењу акни. Пилинг
треба радити једном у десетак дана, како би се прочистиле поре и да би се скинуо
изумрли слој ћелија.
Заборавите на сунчање, јер
кожа памти и у надолазећим
годинама може доћи до појаве флека или превременог
старења коже – фотостарења.
Исхрана је изузетно важна,
не само за кожу већ и за цело куп но здра вље. Млеч ни
производи, шећери, засићене
масти и газирана пића најпогубнији су за кожу. Избегавајте и пушење, јер због њега
ћелије коже остају без кисеони ка, па ће вам ли це из гледати сиво, а поре ће бити
запушене.

Петак, 9. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗБЕГНИТЕ ЗАМКЕ ТЕТОВИРАЊА

КАЈАЊЕ ЗБОГ СВАКЕ ТАЧКЕ
У последњих неколико деценија тетовирање је постало толико популарно да је готово
немогуће да међу пријатељима или познаницима немате
бар једну особу која је неки део
свог тела претворила у сликарско платно. Кроз своју историју дугу скоро колико и само
човечанство, тетоважа је била
различито доживљавана, а неретко и забрањивана. Но, никада није имала већу популарност него што је то сада случај.
Веровали или не, тетовирање је данас шести по реду растући бизнис на свету! Скоро
половина популације између
18 и 35 година (око 60 милиона људи), барем се једном истетовирала. Међутим, постоји
и друга страна медаље: скоро
свака четврта особа из те групе
се због тог чина – покајала.
Ако решите да се тетовирате,
размислите двапут: нову тетоважу можете добити за петнаестак минута (ако је мања) или
за неколико сати, а кајање може трајати далеко дуже – понекад и цео живот. Притом је
слика која није испала онако
како сте ви замислили заправо
најмање од свих потенцијалних зала. Здравствени ризици
су оно што вам заправо може
направити пакао од живота.

КО ЛИ КО КО ШТА
Цене тетовирања зависе
од много фактора, а пре
свега од сложености тетоваже и реномеа самог мајстора.
У регистрованим студијима крећу се од 30 до 70
евра за 1-3 слова, од 70 до
130 евра за слику величине 8х8 цм, па до 500 и више евра за захтевније
радове попут портрета.
При процесу тетовира ња,
иглом из tattoo машине, кожа
може бити убодена од 50 до
3.000 пута у минути. Током те
интервенције, око 70% тетовираних крвари, а ситне ранице
које ствара игла заправо су улазна врата за бројне инфективне
болести. Ствар додатно компликује то што је тетовирање у већини земаља недовољно законски регулисано, па постоје широке могућности за манипулације и злоупотребе, пре свега, у
смислу коришћења нестерилног материјала и прибора.

Случај Памеле Андерсон
Нестерилан прибор и игле за
тетоважу могу пренети инфективне болести, као што је хепатитис Б и Ц, ХИВ, тетанус,
туберкулоза, сифилис и друге.
Сигурно се сећате случаја чувене холивудске глумице Памеле Андерсон која је приликом тетовирања пет слова на
малом прсту заражена управо
хепатитисом Ц.
Осим заразе, тетовирање носи
и ризик од алергијских реакција.

НЕ ГА НА КОН
ТЕТОВИ РА ЊА
Веома је важно да након
интервенције негујете кожу
у складу са упутствима која ће вам дати tattoo мајстор. Нормално је да се
првих дана јаве бол, оток и
црвенило. Након 3-4 дана
кожа се љушти и сврби.
Купање, спорт, сауна и
јаче знојење нису пожељни
10-14 дана, а сунчање 4
недеље (користити крему
са УВ фактором 50). У случају инфекције, без одлагања се јавите лекару.

Кад боја уђе под кожу, заиграли сте руски рулет
Оне су ретке, али када се десе,
могу бити значајан и дуготрајан проблем зато што је тешко
у потпуности уклонити алерген – боју за тетоваже. Дерматолози кажу да се најчешће
алергијске реакције јављају на
црвену, зелену, жуту и плаву
боју, а обично реакцију карактерише осип праћен сврабом.
Након тетовирања могу настати и грануломи – чворићи
око пигмента за боју, и келоиди – ожиљци изнад равни коже, који настају као последица
посекотина, огреботина и сличних повреда коже у периоду
зарастања. Процес тетовирања
може узроковати и фотосензитивне реакције, реактивацију
или прво појављивање псоријазе, па чак и бенигне и малигне туморе.

ЗА ВИ РИ ТЕ У ТО А ЛЕТ
За тетовирање одаберите лиценцираног мајстора са искуством и препорукама од особа које познајете. Ово није тренутак да се штеди новац, јер се ради о вашем здрављу.
Стога, клоните се аматера.
Проверите да ли је мајстор пре интервенције опрао руке
и ставио нови пар заштитних рукавица. Уверите се да користи стерилисани прибор и стерилну иглу, коју би требало да
отпакује из оригиналне амбалаже пред вама. Хигијена је овде на првом месту. Ево малог савета: проверите у каквом је
стању тоалет у tattoo студију. Ако је прљав – бежите.

ГДЕ НАЈ ВИ ШЕ БО ЛИ
Колико ће вас тетовирање болети зависи од тога колико лако
иначе подносите бол, али и од тога који део тела тетовирате.

Тешко скидање
Ипак, од свих проблема који
могу стићи у пакету с новом
тетоважом, најчешћи су и даље они који се тичу техничких
грешака при тетовирању или
незадовољавајућег и неочекива ног ре зул та та ра да tatoo
мајстора.
Дешава се чак и да се тетоважа, која је у почетку била
задовољавајућа, после неког
вре ме на за ма гли и за му ти.
Управо из ових разлога, скоро
половина тетовираних одлучи
се за одстрањивање тетоваже,
па не чуди чињеница да је и
тржиште за ласерско уклањање тетоважа једно од најбрже
ра сту ћих у дер ма то ло шкој
индустрији.
Ипак, знајте да ћете се тетоваже тешко отарасити. Ласерско скидање кошта бар десет
пута више него тетовирање, боли и мора да се понавља више
пута. Притом је то још и најбоља опција. Друге две су стругање коже (дермоабразија) и хируршко одстрањивање дела коже. У сваком случају, за успомену вам остаје мањи или већи ожиљак.

Мали подсетник
Ако сте, упркос свему, одлучили да се истетовирате, онда нека то буде неко место на ком
ће слика добро изгледати и после две, три или четири деценије, када вам тело више не
буде изгледало савршено. Такође, имајте на уму да већина
људи и даље има предрасуде о
тетовирању, па будите спремни на непријатне коментаре.
Сетите се и да tattoo једног дана може пресудити против вас
на конкурсу за посао, па добро
размислите о одабраној „локацији” за тај украс.
На тетовирање немојте ићи
ако сте болесни, поготово ако
имате температуру. Пре интервенције се наспавајте и једите. Ако вам је пало на ум да
попијете и коју ракијицу да
бисте се опустили, на то одмах

Најмање боле: рамена, спољни део руке, подлактице, горњи део рамена, задњица, доњи део леђа, листови. Умерено
боле лопатице и спољашњи део бутине.
Највише боли тетовирање места где се одмах испод коже
налази кост: главе, врата, зглобова, ребара, руку, кичме, колена, унутрашњег дела бутине и стопала.
заборавите: алкохол је пре тетовирања најстроже забрањен,
јер ши ри пе ри фер не крв не

судове, па може појачати крварење и закомпликовати читав процес.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Руски лек
за амброзију
Сваке године, у августу и септембру, велики број особа суочава се са непријатним симптомима алергије на амброзију,
као што су кијање, свраб носа
и очију, цурење из носа, кашаљ... У тежим случајевима,
удисање полена амброзије може изазвати чак и астматични
напад.
Ова једногодишња коровска биљка може да произведе чак и до
милијарду честица полена, а средином августа је у свом пуном цвату. Врућина, влага и ветар доприносе ширењу полена, који може путовати и преко 50 км. Највећа концентрација полена амброзије у ваздуху је у периоду од 10 до 16 сати.
Ако сте алергични на амброзију, пре почетка њеног цветања, почните са превентивном терапијом коју ће вам преписати лекар. Овај
природни напитак биће вам и одличан савезник у борби против нежељених симптома.
Исцедите бистар сок од свежег лишћа и корена целера. Сипајте
сок у теглу и додајте исто толико меда. Смесу добро промешајте дрвеном или пластичном кашиком. Теглу држите добро затворену у
фрижидеру, најдуже недељу дана. Овај сок са медом пије се три пута дневно: узима се по једна кашика пола сата пре јела. Пијте га свакодневно, током целе сезоне цветања амброзије (у периоду од јула
до краја септембра). Овај народни руски лек одлично чисти организам и делотворан је и за друге врсте алергија.
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О САОБРАЋАЈУ ИЗМЕЂУ ПАНЧЕВА И БЕОГРАДА

ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ КАО РАМПА
На релацији између
нашег и главног
града и назад
дневно се обави
7.331 вожњи
По садашњим
прописима,
не може се физички
и тарифно
интегрисати систем
Сто јиш пре ко пу та не ка да шњег хотела „Тамиш” и чекаш бус до Београда. У неком
моменту наиђе – али је пун,
пошто је саобраћајни шпиц,
па мораш да седиш некоме на
глави. Мада, дешава се и да
га нема читаву вечност, па се
онда решиш да уђеш у „алтернативу” – у ауто „дивљег”
превозника, ког могу да зауставе инспекција или полиција, а друга опција је да стопираш. Многи су факултете завршили путујући „стопом” без
икаквих проблема, али, нажалост, има и трагичних и ружних прича у вези с овим; уме
да буде опасно.
Каква је будућност аутобуског превоза до Београда и назад? Тешко питање. Зато, завиримо мало у прошлост.

Историја
Априла 2016. године тадашњи
градоначелник Београда, Синиша Мали, и садашњи и ондашњи први човек Панчева,
Саша Павлов, после потписивања Споразума о унапређењу
јавног превоза између два града,

најавили су да ће он ускоро бити интегрисан. Мали је рекао
да се прво морају израдити студије оправданости и изводљивости, након чега ће бити познато колико ће аутобуса превозити грађане и у којим терминима.
Градоначелник престонице
изјавио је и да иза свега стоји
„наша жеља да олакшамо живот људима који живе у околини града Београда, а раде у њему – зато је ту идеја да покушамо да интегришемо јавни
превоз с Панчевом”. Додао је
тада да све то „омогућава Закон о комуналним делатностима, који управо стимулише сарадњу двеју јединица локалне
самоуправе у реализацији комуналних делатности као што
је јавни превоз”.
Павлов је изјављивао да у
разговорима с београдским колегом није било речи само о
аутобуском јавном превозу већ
и о железници и „Беовозу”. У
вези с аутобусима, поменуо је
две опције: продужење београдских градских линија до
Панчева и да ЈКП АТП саобраћа и по одређеним деловима Београда. Градоначелници су закључили да је најбоље ангажовати стручњаке из
области економије и саобраћаја који би урадили детаљну
анализу.
Прав не слу жбе оба гра да
упозоравале су да је иницијатива проблематична још 2017.
године, јер Град Београд има
посебан статус у Србији, а Панчево је град у Војводини. Упркос томе, наша Градска управа расписала је тендер на коме је тражила стручну кућу
која би израдила студију оправданости заједничког обављања комуналне функције јавног превоза.
У децембру 2017. године, Саобраћајни факултет и фирма
ПТЦ за о кру жи ли су из ра ду

Перони постоје, добра воља – не
Студије оправданости успостављања заједничког превоза путника између Града Панчева и
Града Београда.

Студија
Према проценама изнетим у
овом документу, на релацији
Пан че во –Бе о град –Пан че во
дневно се обави 7.331 вожњи,
од чега аутобусом око 6.700.
Анкета је показала да би 90 одсто испитаника волело да саобраћај буде интегрисан, а једнако толико путника ка главном граду истовремено кори-

ЗА ШТО СУ ВА ЖНЕ ВЕ ЗЕ

Озбиљно истраживање показало је да је чак
83 одсто путника од Панчева ка Београду, и
обрнуто, у дневним миграцијама – путује на
посао, у школу или на факултет. То би могло
да значи да ову релацију користе само они
који морају, те да постоји, како стручњаци то
кажу, велика потиснута тражња. А какав је
превоз?
Иако бројни Београђани раде у нашој Јужној зони, не постоји аутобуска веза између
главног града и фабрика. Због тога иду на посао колима, јер би иначе морали да користе
три превоза – ГСП, међуградски и локални у
Панчеву. То не само да је скупље већ и много дуже траје; уз то, додатно се оптерећује
већ преоптерећени Панчевачки мост.
Апсурдно је да ГСП-ова „стоосмица” иде
од Богословије па скоро до Панчева, а АТП
вози од Панчева само до „Дунав станице”.
Сви студенти који из Панчева путују до

Београда морају да плаћају минимално два
превоза: међуградски и ГСП. Зато се често и
шверцују у београдском превозу: не желе или
не могу да издвоје додатних 2.000 динара за
три-четири станице од Панчевачког моста до
факултета. Не треба заборавити ни то да неки наши суграђани плаћају и локални, АТП
превоз.
Уједињавање панчевачког и београдских
превозника око важних заједничких питања
било би добар потез – месечне карте би могле да важе у оба града и у међуградском
превозу; увођењем неких нових линија уштедео би се новац, али и време путницима,
смањио би се број аутомобила на путу и у
градовима, као и дивљих линијских таксиста
који сада навелико „оперишу”.
Најважније је, или би бар требало да буде, прилагођавање потребама корисника
превоза.

сти и београдске линије превоза. У Студији се констатује
да путници ка Београду плаћају две карте за неинтегрисани систем, што је више него да
плаћају трећу зону београдског
превоза, у коме би била линија
Панчево–Београд, ако би била
успостављена.

Градови су урадили
шта је до њих,
сада Министарство
саобраћаја треба
да нађе законски
модус.
Занимљиве су још неке бројке из Студије: шпиц на овој релацији је између 6 и 8 сати
радним данима, када путује око
1.140 путника; предложена је
линија Главна аутобуска станица Панчево–Београд (Панчевачки мост), која би на траси има ла шест ста ја ли шта;
предвиђено је 87 полазака по
смеру – први би био у 4.45, а
последњи полазак ка Панчеву
у 00.22 сати; месечна карта коштала би 4.490 динара за запослене, 2.000 динара за студенте, а за појединачну карту требало би издвојити 179 динара.
Све ово добро звучи, укључујући и цене. Али стручна јавност на различите начине коментарисала је Студију. Било
је одобравања и позитивних реакција, али и оних супротних.
У дискусији на интернету
која се развила овим поводом,
саобраћајни инжењер, са много година радног искуства, замерио је потписницима Студије на томе што су закључили да је исплативије у „Бус
Плус” укључити аутобуску линију Панчево центар–Панчевачки мост, него продужити
„БГ воз” од Овче до станице
„Панчево Војловица”. Он напомиње да је израчунато да је
трошак за 7.300 путовања аутобусом 9,6 милиона динара,
а возом 18 милиона, што је
скоро двапут више, при чему
се при об ра чу ну тро шко ва
предвиђа приближно осам пута већи капацитет места у возовима. То није потребно, а уз
то ниједна пруга источно од
станице „Панчево Главна” нема толики капацитет.

Овај стручњак додаје да су,
у целом систему „Бус Плуса”,
једина места где је успостављена потпуно ефикасна наплата карата станице градске
железнице: Панчевачки мост,
Вуков споменик и Карађорђев
парк. Саобраћајни инжењер
пита: да ли возови или аутобуси улазе у застоје; који вид
саобраћаја чини већ загушене
улице загушенијим, а загађен
ваздух још загађенијим; да ли
се возом или аутобусом брже
путује, поготово после реконструкције пруге за Панчево...

Министарство
Не знамо, наравно, да ли је ова
запажања неко пренео или не
Зорани Михајловић, потпредседници Владе Србије и министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, али она
је 27. марта у Панчеву истакла
да ће само у путну инфраструктуру округа бити уложена 1,5
милијарда динара у 2019, уз

реализује продужење линије
„БГ воза” до Панчева, што је,
према њеним речима, договорено приликом посете нашем
граду.
Елем, студија оправданости
успостављања заједничког аутобуског превоза путника између двају градова показала је
да би економска исплативост
могла да постоји, мада није
потпуно јасно како би се расподељивао приход. То је важно посебно Панчевцима, јер
АТП линију ка Београду сматра најкомерцијалнијом. У међувремену, почетком ове године, одлукама Градског већа
и Скупштине града Панчева,
зва нич но је за по чет про цес
стварања јавно-приватног партнерства који се, уз још неколико области, тиче и јавног
превоза. Изгледа да ће ускоро
неки приватник имати одлучујући глас када се ради о исплативости овог вида сарадње
с Београдом.

Фото: Википедија

Градоначелници
априла 2016. године
потписали Споразум
о унапређењу јавног
превоза

Широк Дунав, не може се прегазити
500 милиона за редовно одржавање путне мреже.
Поред овога, као главну тему разговора с начелницом и
председницима локалних самоуправа Јужнобанатског округа, апострофирала је железничку инфраструктуру и рекла да
је „много посла пред ’Путевима Србије’, железничким предузећима и локалним самоуправама, а једино заједничким радом могућа је реализација великих пројеката”. Три недеље
касније, на састанку с представницима Града Београда и
ди рек то ри ма же ле знич ких
предузећа, рекла је да је иницијатива која би требало да се

Уз то, оно што је на почетку
потенцирано као ослонац кооперације – Закон о комуналним делатностима – изгледа да
баш и не омогућава функционисање целе идеје у пракси.
Градови су урадили шта је до
њих, сада поменуто Министарство треба да нађе законски модус како да „повеже” ова два
града. Јер, по садашњим прописима, не може се физички и
тарифно интегрисати систем.
Из врхова власти незванично сазнајемо да је наставак преговора и договора свих страна
најављен за септембар, када
прођу годишњи одмори.
С. Трајковић
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Какве су казне за кашњење у
плаћању пореза на имовину
Секретаријат за пореску администрацију Града Панчева саопштио је да за
грађане, односно за пореске обвезнике који не воде пословне књиге, у
среду, 14. августа, стиже трећа рата
за порез на имовину за 2019. годину.
Порез је могуће платити платним
картицама у шалтер сали Градског
услужног центра, уз најниже провизије, без одласка у банку или пошту.
Уплатнице са износом
дуга одштампане су и
достављене обвезницима – додаје се у
саопштењу.
Поводом овога, редакцији „Панчевца”
јавио се наш суграђанин Момчило П.
који је питао какве
су казне за кашњење. О томе смо питали Милицу Марјано вић, се кре тар ку

Секретаријата за пореску администрацију Града Панчева. Она нам је
рекла следеће:
– Ако грађанин не плати порез на
време, обрачунава се камата, која износи 12,75 одсто на годишњем нивоу, и евентуално се покреће прекршајни поступак. На ваше питање како се обрачунава камата могу да кажем да је то нормирано чланом
75 Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији. Њиме је прецизирано да
камата за неплаћене
јавне приходе износи 10 одсто и да је
уве ћа на за ре фе рентну каматну стопу Народне банке
Србије. Од 11. јула
ове године она износи 2,75 одсто –
каже она.
М. Г.

Петак, 9. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ШТА СВЕ МОРАШ КАД ИМАШ АУТО У ПАНЧЕВУ

ГДЕ ГОД НАЂЕШ ЗГОДНО МЕСТО
Недостатак места за паркирање бољка је готово свих градова, па ни Панчево није изузетак. Код нас је посебно изражен недостатак паркинг места у III зони, у време одржавања јавних манифестација. Задржавање у I
и II зони, наиме, ограничено је на
два сата, те једино у III зони ауто можете да оставите током целог дана –
наравно, ако пронађете место!
Проблеме, наравно, тада немају само учесници и посетиоци ових догађања. Радница на тезги на Корзоу,
Мирјана Ваштаг, каже нам да су паркинг места у III зони предалеко за
оне који морају да доносе робу.
– Имамо много робе коју носимо у
рукама, па би трећа зона требало да
је ближе центру. Прва и друга зона
нама не одговарају, јер су нам возила
паркирана по читав дан. Зими се дешава да паркиралиште не буде очишћено, а то је исто као и да нема паркинга. Ми радимо и зими – рекла је
Ваштаг.

динара, у II, удаљенијој, 30 динара,
а сат паркирања у III зони, ка периферији, износи 20, СМС поруком. У

МУ КА У УЛИ ЦИ МО ШЕ ПИ ЈА ДЕ

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Без казни за цурење воде
из клима уређаја

У Панчеву има доста оних који сматрају да није у реду то што на многим
местима у граду на пролазнике капље вода из клима уређаја, и што се
они монтирају без икаквог реда! Они
наводе да је у другим градовима то
санкционисано у одредбама о кућном
реду и да су за прекршиоце предвиђене строге казне. Поводом тога, нас
је интересовало да ли је тако у Панчеву, па смо затражили изјаву од Бобана Ђурђева, секретара градског Секретаријата за инспекцијске послове.
– Нажалост, у Панчеву цурење из
клима уређаја и њихово правилно
монтирање није прописано ни једном
градском одлуком. У више наврата
сам тражио да се то промени и да ви-

ше не буде тако, али ништа није учињено. Због тога, нема никаквих правних основа за кажњавање – одговорио је он.
У другим градовима није тако. У
важећој Одлуци о комуналном реду
Града Београда пише да појединци
из чијих клима уређаја вода капље на
улицу плаћају казне у износу од 5.000
динара, предузетници 25.000, а фирме 50.000 динара. У истој Одлуци наглашено је да се клима уређаји постављају тако да се онемогући изливање кондензата (воде) на спољне делове зграде, суседне зграде и на површине јавне намене. Црева за одвод
воде не смеју да се постављају у олуке, као ни до тротоара.

Панчевци настањени у Улици Моше Пијаде пре месец дана упутили су
отворено писмо градским властима и полицијској управи, с питањем: где
могу да паркирају своје аутомобиле, ако им се већ забрањује и интензивно се кажњавају када паркирају испред својих зграда? Они напомињу да у њиховој улици паркирање није дозвољено, да је у суседним
улицама неуређена зелена површина – јер су је својим возилима заузели власници приватних кућа, а у Карађорђевој нема места чак ни за тамошње станаре.

Проблем делимично може да се реши дневним закупом паркинг места,
који је намењен гостима, посетиоцима
и учесницима културних манифестација, извођачима радова... Ова карта
кошта 80 динара у III зони, или 420,
односно 490, ако хоћете I или II зону.
На паркиралиштима која нису јавна, сат времена задржавања у I зони, самом центру града, кошта 35

првој зони могуће је уплатити максимално два сата, а у другој четири
(120 динара). Једино у трећој зони
мо же те да оста не те цео дан. Ова
дневна карта је 80 динара. У центру
града је и старо градско језгро (историјски део града) у којем се паркинг
не наплаћује.
Ако се не држите ових прописа, добијате налог да накнадно платите

Контролора на
паркинзима је све више,
а уочено је да на свом
апарату проверавају да ли
сте платили и док седите
у колима.
дневну карту – условно речено – „казну”. Дневне карте су 700, односно
1.000 динара, у складу са тим да ли
сте премашили сат или нисте платили ништа. Уколико се ова обавеза измири у року од осам дана, добија се
попуст, када дневни паркинг плаћате
упола мање, 350, то јест 500 динара.
У ЈКП „Паркинг сервису“ истакли су
да је Панчево један од градова са најјефтинијим картама за паркирање у
Србији. Могуће је и сторнирање дневних карата, у случајевима када погрешите у куцању, или промашите зону у којој се налазите.
Грађанима су на располагању и месечне карте. Претплатне карте за станаре у зонама износе 350 динара
месечно, а они који не живе у зонираним деловима града, за прву зону
плаћају 1300, за другу 900 динара, а
комбинована месечна карта за прву и
трећу зону кошта 1600 динара.
Прекршаји у паркирању се дешавају често, а мало коме се није десило да једноставно заборави да пошаље СМС поруку. Због тога је контролора на паркинзима све више, а
уочено је да на свом апарату проверавају да ли сте платили и док седите у колима.
Ј. Катана

НАША АНКЕТА
ШТА МИСЛИТЕ О ЗОНАМА НАПЛАТЕ НА ПАРКИНЗИМА?

Места углавном има, али не увек у право време

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Идућег понедељка
више искључења
У петак, 9. августа, од 8.30 до 10.30,
неће бити струје у улицама Доктора
Жарка Фогараша (непарна страна од
броја 3 до броја 5), Доктора Светислава Касапиновића (број 2 и број 4),
Петра Бојовића (од Жарка Фогараша
до „Снежане”, парна страна, и од Жарка Фогараша до Доктора Светислава
Касапиновића, непарна страна), као
ни у улици Кеј Радоја Дакића 1.
Истог дана, али од 11 до 13 сати,
електрична енергија ће бити искључена у улицама Кеј Радоја Дакића (од
броја 3 до броја 15) и Доктора Жарка
Фогараша (од броја 2 до броја 14).
У понедељак, 12. августа, од 8 до
11 сати, неће бити струје у Книћаниновој улици (од Славка Бокшана до
Јовице Безуљевића, и од Светог Саве
до Синђелићеве). Искључење је предвиђено и у улици Светог Саве (oд

Светозара Шемића до Танаска Рајића), Танаска Рајића (од Јовице Безуљевића до Синђелићеве), у Синђелићевој (од Танаска Рајића до Светозара Шемића) и у Светозара Шемића
(од Светог Саве до Синђелићеве) .
Истог дана, али од 9.30 до 11.30,
биће искључена електрична енергија
у улицама Жарка Зрењанина (од броја 24 ка Војводе Радомира Путника),
Жарка Фогараша (од Жарка Зрењанина до Војводе Петра Бојовића), Војводе Петра Бојовића (од броја 19 до
улице доктора Жарка Фогараша).
Искључење је предвиђено и од 10
до 11.30, и то у Козарачкој улици (2.
и 3. просек лево од пруге). „Електровојводина” је саопштила и да ће, у
слу ча ју вре мен ских не при ли ка,
радови на електричној мрежи бити
отказани.

А. ДОКИЋ

П. ТАНДИ

Недостатак паркинг места, непрописно паркирање, слање СМС порука,
издавање налога за накнадну уплату,
неуређеност паркиралишта, неки су
од проблема са којима се грађани
приликом паркирања сусрећу. Проверили смо да ли и како излазе на
крај са тим и интересантно је да су
мишљења сасвим супротна. Неки кажу да има довољно паркинг места,
док према речима других, то свакако
није случај.
АЛЕКСАНДАР ДОКИЋ,
техничар биотехнологије:
– У Панчеву има проблема око паркирања. Гужве су огромне, често има
радова у саобраћају. Нема довољно
простора. Управа би требало да се бави тим проблемом и да направи више паркинг места. Не плаћају сви

Р. ТАНДИ

А. ФРАНЦ

М. ВАШТАГ

Ј. ЗАРИЋ

паркинг, често се пишу налози за
уплату.

се нађе, ујутру поготово, али како дан
одмиче, све мање.

ПЕРИЦА ТАНДИ, приватник:
– Углавном немам проблем са паркирањем, јер има довољно места. Једино има сувише бахатих возача. По
мом мишљењу, нису скупе карте за
паркирање.

МИРЈАНА ВАШТАГ, пензионер:
– Мало је паркинг места у граду,
могло би да буде мало више. Има бахатих возача, то се види, али се и решава. Паук их носи. Доста је возила
на зеленим површинама, што заиста
не би требало да се дешава. Зими често паркинг не буде очишћен, а то је
исто као и да нема паркинга.

РУЖИЦА ТАНДИ, хемијски техничар:
– Довољно је паркинг места у граду, па немамо те проблеме. Увек плаћам паркинг, јер је бесмислено плаћати казне.
АЛЕКСАНДАР ФРАНЦ, студент:
– Има до вољ но пар кинг ме ста,
углавном. Једино у вечерњим сатима
и викендом се дешава да немате где
да се паркирате. Током дана може да

ЈЕЛЕНА ЗАРИЋ,
саобраћајни техничар:
– Дешава се да нема места, али не
тако често. Цене паркирања нису страшне, али за наш стандард, све је много. Не жалим се посебно због паркирања. Сналазимо се.
Анкетирала Јелена Катана
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 9. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ КОЈЕ СВИ ЗНАЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЛЕГЕНДЕ КОЈЕ ХОДАЈУ ГРАДОМ
Једноставно ћале
Јовица Раодичић Шуки (75) постао
је наш суграђанин када је имао четири године. У Панчеву је завршио
основну школу, а средњу Шумарску
у свом родном Краљеву. У том граду
почео је да се бави фотографијом,
учио је на секцијама, а стечено знање усавршавао је на радним акцијама које су тада биле у пуном замаху.

Врло брзо је постао један од званичних фотографа радних акција широм
бивше СФРЈ. Сваке године сликао је
по више хиљада људи и прелазио ондашњу Југославију уздуж и попреко.
На овим дружењима упознао је и Милована Илића Минимакса и Љубу
Мољца. Са Љубом је често седео у
аутобусу и шалио се, а пошто је био
познат као веома духовит, сви су мислили да он помаже Мољцу да смишља своје наступе.
Уз фотографисање као хоби, радио
је као шумар у државном предузећу
које је, каже, мењало име тринаест
пута.
У граду га сви знају као Ћалета. Најчешће га тако зову фотографи који су
учили од њега. Шуки је редовно свраћао у њихове радње да размени речдве, да провери да ли је све добро и дâ
им неки савет како да раде још боље.
Каже, многе је учио како се ради, а
сада су га, наравно, сви превазишли.
– Сада су сви бољи од мене – каже
Ћале.
Људи који се с њим друже причају
како је увек волео да смишља песмице о шуми и шумарству. Нема особе
којој није барем једном измамио осмех
на лице, па и да је само то радио, било би сасвим довољно да га сматрамо
легендом.

Уметност креације
Бранислав Путић (62) већ тридесет
осам година бави се фризерским занатом. Убрзо након што је, сасвим
случајно, ушао у ову професију, постао је један од најбољих!
– Моје амбиције су биле, као и код
већине мојих другара, да одем у иностранство и зарадим пуно пара. А да
тамо не бих радио неке глупе послове који ми се не свиђају, ја сам се
определио да будем фризер – прича
нам Бранислав.
Пр ви учи тељ био му је Ан тон
Барабаш, власник салона у хотелу
„Тамиш”.
– Пронашао сам себе у овом креативном занату, понео ме је, брзо сам

учио и после само пет-шест месеци
био сам као атомска бомба у Панчеву
– шишао сам пола града – прича сада, објашњавајући да је имао много
муштерија јер је познавао „цео град”
и зато што је био „дете улице”...
Од Антона је отишао у Фризерску
задругу, а затим код чувеног београдског фризера Мишела, који је међу
првима отворио унисекс салон. Мишел се усавршавао у Лондону, па је
од њега научио много, а посебно женско шишање. У Мишеловом салону
упознао је и многе естрадне личности и политичаре. После неког времена, срећу је потражио у Немачкој.
– Тамо сам упознао фризерски свет
на вишем нивоу и видео да и ја могу
да из не сем те
ства ри. Охра брен, вратио сам
се у Панчево, и
више није било
граница за мене
– ка же Бра ни слав.
Откако је дошао, отварао је
своје салоне, а
овај који сада води, постоји већ
двадесет година.
Многе естрадне
личности из Београда, које су
некад долазиле,
Јовица Радоичић долазе и данас
код њега: група
„ТАП 011”, „Неверне бебе”, браћа Теофиловић, Сандра из тадашње групе
„Моделс”, данас удата за руског милијардера... Радио је занимљиве ревије и фризуре за многе музичке спотове и ТВ емисије.
– Од сва ког
занимања може
ре ли ги ја да се
на пра ви. Ка да
радиш неки посао по све ће но,
ти у ствари улажеш у самог себе и заузврат добијаш енергију
коју после опет
улажеш... То једноставно зрачи
из тебе. Фризерски занат, као и
сваки други креа ти ван по сао,
омогућава човеку који се њиме
бави да од свог
живота направи уметничко дело. И
то је циљ – закључује Бранислав.

Симбол Панчестера
Упечатљив лик Бранислава Ђековића Ђеке (65) сви знају. Неки га памте још из времена када је као гимназијалац организовао игранке, а већина са мото-скупова, чији је почетак најављивао својим оригиналним
говорима.
Ђека је један од оснивача Дома
омладине Панчево, и скоро тридесет
пет година водио је чувене „Гитаријаде”. Радио је као ди-џеј у „Рафинерцу” четири године, па у дискотеци у
Студентском, затим у оној која се налазила у хотелу „Тамиш”, а као веома
значајну ствар у свом животу сматра
то што је држао кафе „Вирџинија” у
Његошевој улици, који је важио за
право бајкерско-рокерско место. Један је од оснивача Мото-клуба „Којоти”, а већ двадесет година води емисију на Радио Панчеву „All you need
is rock’n’roll”. Последње две године
има и своју емисију на интернет
телевизији, кроз
коју је прошло
две ста пе де сет
гостију.
Свима упада у
очи његов аутентичан стил облачења.
– Одувек сам
тежио индивидуалности. Носим минђушу и
имам дугу косу
од 1972. године.
То ми је симбол
слободе – откриБранислав Путић ва Ђека.

Никада се није превише обазирао на комента ре по во дом
свог изгледа, али
генерално никада није ни било
проблема око тога. Док је био
млад, неке девојке нису желеле да га упознају са родитељима због дуге косе, али су, у
прин ци пу, сви
прихватали његов начин живота. Највише Дада, његова супруга, са којом је у браку
тридесет и пет година. Сматра да је
остао овакав какав је, баш захваљјући
њој, која му је и најбољи друг. Имају
две ћерке Вирџинију и Џорџију, а сада и унуку Милицу, која је понела
име Алабама.
Имена су инспирисана америчким
државама јер је Ђека боравио у САД
као младић. Тамо је радио као спасилац на хотелској плажи, али је успео
да присуствује и легендарном мотоскупу „Hells Angels” на плажи Дејтона, као и сахрани краља рок музике –
Елвиса Прислија.
– Многи су на основу мојих прича
оданде одлучили да оду, а неки су и
остали. Ја сам отишао да видим Америку и оданде сам донео осећај привржености послу. Тамо многа деца
имућних људи преко лета раде у хотелима и ресторанима, и сви то раде
веома озбиљно, без обзира на то што
све имају код куће – испричао нам је
Ђека.

Фото: М. Ћосић

Постоје људи које „сви у граду знају”.
Некада је разлог за то само појава,
или их професија којом се баве истакне у први план, а некада је једноставно у питању харизма којом зраче.
Једно им је заједничко, људи не могу
да их не примете и не заволе…

„Опекотине”
Лоре Липман

Иван Филиферовић
да је то заправо даска, искористио
сам врата од своје собе као материјал. Морао сам да преместим врата
са вешернице у згради како родитељи не би приметили – прича нам Фифи и додаје:
– Жао ми је што нисам завршио
Музичку школу, јер ме је музика одувек занимала. „Гитаре и мотори” –
одувек фурам тај фазон, па сам зато
ваљда и интересантан људима – каже
Фифи.
Оно што га данас издваја је мотоцикл „Харли Дејвидсон”. У граду их
сада укупно има око двадесетак, али
се њих десетак пријатеља окупља и
заједно путују на мото-скупове обожаватеља „Харлија”, као што је онај
на Балатону у Мађарској.
Свој први мотор купио је 1971. године, новцем који му је дала сестра.
Од тада их је променио много, али је
„Харли” онај са којим ће да се „пензионише”.
– Овај мотор се разликује по звуку.
То је прави гвоздени мотор, даје осећај моћи и снаге – закључује Иван.

Банатски кицош

Бранислав Ђековић
Он мисли да је ипак свима најпрепознатљивији по томе што је стално
на бициклу, а да ће га памтити и по
томе што је оставио велики печат на
друштеној сцени града, а посебно у
раду са младима.

Добродошли у „Харли” клуб
Ивана Филиферовића Фифија (63)
сви познају као старог бајкера, музичара и љубитеља рокенрола и доброг
мајстора. Он је скоро пола века провео на мотору,
десет година на
чувеном „Харли
Дејвидсону” који се, каже, вози
са уживањем.
– То је стил
жи во та. Пра ви
бајкер ради преко недеље, а кад
дође викенд, све
за тва ра, си па
бензин у резервоар и почиње
један нови живот. Пу ту је се,
дружи и ужива
– прича Иван.
Ро кен рол је
за во лео уз оца
који је поправљао радио апарате и
грамофоне.
– Старије сестре су куповале плоче
„Битлса” и „Би Џиза”, а онда сам почео и ја да их скупљам. Сада имам
преко хиљаду и по комада – каже
Иван.
На једној свирци у Студентском
одушевио се бендовима „Хаски” и
„Феникси”, па је одлучио да себи направи електричну гитару.
– Фотографисао сам праву гитару
и увеличао снимак. Пошто сам схватио

Драган Живковић Бале (71) више од
четрдесет година члан је тамбурашког
састава „Банатски кицоши”. Као мали учио је виолину, али га је животни
пут одвео гитари и контрабасу.
Од када зна за себе, скупља плоче.
Годинама је аутостопом путовао по
свету, па је већи део своје збирке донео са тих авантура. Каже да је из
ранца избацивао гардеробу да би имао
места за купљене плоче. Сада има око
шеснаест хиљада лонг-плејки!
Био је члан чувеног панчевачког
рок састава „Хаски”, који је четири
го ди не сва ког ви кен да сви рао у
Студентском, и први је радник запослен у та да но во о тво ре ном До му
омладине.
Састав „Банатски кицоши”, у ком и
даље свира, настао је у оквиру Атељеа младих. У почетку су били музичка пратња глумцима у представама, а да би могли да их најаве на плакатима, требало је да имају неко име.
Кум им је био чувени панчевачки сликар, Миле Ђорђевић. „Кицоши” су и
дан-данас један је омиљенијих ансамбала у нашем граду. Прву плочу

Упознали
су се у бару
у градићу
Белвил, у
Делаверу.
Поли је намерила да
оде на Запад. Адам
каже да је
и он у пролазу. Међутим, она
остаје у граду, а остаје
и он – не може да се одвоји од те
тајанствене риђокосе жене, чија га
несвакидашња тишина и смиреност узнемиравају и узбуђују. Како лето одмиче, Поли и Адам се
упуштају у бурну, сензуалну везу.
А ипак, обоје понешто крију – опасне, чак и смртоносне тајне. Онда
једна особа умре. Да ли је то био
несрећан случај или део плана?
Два читаоца који до 14. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Како се штитите од јаког
сунца?”, 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

„Зен: једноставно
срећан живот”
Шунмјоа Масуноа
Прослављени буди стич ки
свештеник от крива како уживати у животу. Једноставни, јасни савети
ко је
свако може да следи и улепша своју свакодневицу. Ако свет
не функционише онако како сте
замислили, можда је најбоље да
промените себе. Тада, са чим год
се суочили, изаћи ћете на крај с
тим лагано и без тешкоћа. Зен чине навике, идеје и савети. Он је
ризница дубоке а опет једноставне
мудрости.
Два читаоца који до 14. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Како бити једноставно срећан?” наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
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

Драган Живковић
снимили су 1980, за једно поподне,
захваљујући Драгану Кнежевићу, шефу оркестра у „Абрашевићу”, а другу
1982. Након тога, снимили су још пар
албума.
Ба ле, ау тен ти чан ба нат ски и
панчевачки кицош дуге косе, коју
носи још од седамдесетих, музичар
је који и даље пева и свира са истим
жаром.
Неодвојиви је део лепих успомена
читавих генерација наших суграђана.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали у
којој мери је човек човеку вук.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„У малој мери, јер је оваца за
шишање много, па су вуци више
сити него гладни.” 063/3750...
„У оној мери у којој човек човеку није јагње.” 064/2903...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање „Шта је за вас рај?”:
„Рај је кад отвориш фрижидер,
а у ње му ’лад на лу бе ни ца.”
064/1590...
„За мене је рај плажа, море и тамо моја жена и свекрва уживају. А
ја у Панчеву.” 063/3012...
Д. К.
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КУЛТУРА

МУЗИКА
Петак, 9. август, 21 сат, башта Дома омладине: концерт групе „Самостални референти”.
Субота, 10. август, 21 сат, плато Културног центра: концерт
састава „Salsa y punto”.
Понедељак, 12. август, 21 сат, плато Културног центра: концерт трибјут бенда „Amy’s house”.

ИЗЛОЖБА СЛИКА МИЛОША КАЛИШКОГ

Неподељено искуство

У петак, 2. августа, у Народном музеју Панчево отворена је изложба слика вршачког уметника Милоша Калишког под називом „Неподељено присуство”.
Млади уметник из Вршца
представио се нашим суграђанима по други пут, након
бројних изложби широм земље. Његова прва изложба у
Пан че ву одр жа на је 2017.

МОЈ

године у Историјском архиву. Oвог пута изложене су
неке старе слике, али и много нових уља на платну, као
и ра до ва на кар то ну и
папиру.
Милош Калишки (30) дипломирао је на Факултету
ликовних уметности у Београду на Одсеку за сликарство, где је завршио и Мастер студије.

избор

МОЈ

Небо и песак
Милош Вујовић, инжењер
информационих технологија,
музички продуцент и ди-џеј
МУЗИКА: У електронској музици не може да се наведе тачан број веома квалитетних и
талентованих извођача/продуцената. Од великих „андерграунд” имена, па до комерцијалне EDM (електронске
денс музике), ко год би да зарони у те воде мало дубље, сигуран сам да би нашао нешто
лепо за себе, без обзира на то
из ког другог музичког правца долази и шта слуша. Моја
препорука за све који би да
завире у тај свет, а нису раније, свакако је немачки продуцент Паул Калкбренер (Paul
Kalkbrenner), који је својом
фузијом електронике и поп
културе успео да приближи
хаус и техно ритмове ширем
аудиторијуму. Код нас и у свету највише јe познат по хитовима као што су „Sky And
Sand”, „Aaron” и „Cloud Rider”. Изгуглајте га и преслушајте његове песме, ако нисте
раније, нећете се покајати.
КЊИГА: „Elektrochoc” написао је легендардни француски ди-џеј и продуцент Лаурент Гарнијер (Laurent Garnier). То је својеврсно аутобиографско дело која описује саме почетке целокупне
глобалне електронске сцене
у свету, почетком осамдесетих година. Многи је описују
као праву малу Библију, где
нам Лаурент кроз мноштво

Страну припремила

Мирјана
Марић

анегдота и цртица из живота
прича о настанку техно и хаус покрета и његове еволуције у Европи, и о томе како је
тај правац постао глобални
феномен, чак и тамо где се
није тицао само музике већ и
бизниса и многих других сфера живота.
СЕРИЈА: Будући да нисам
скоро гледао било какав квалитетан филм вредан помена, препоручићу серију „Озарк”, која ускоро добија наставак у виду друге сезоне. Ради
се о једном финансијском саветнику из Чикага, и његовој
фамилији, који се уплиће у
мафијашке послове и, да би
сачувао свој живот и живот
ближњих, мора да „опере”
петсто милиона долара мафији за пет година. Оно што
карактерише ову серију и издваја је од осталих, поред феноменалне глуме, јесте и сурово реалистичан опис некога ко се увукао у радње са
„оне стране” закона. Константна тензија и напетост карактера у оквиру серије дефинитивно ће вас натерати да одгледате све из цуга.

РАЗГОВОР: ДР ИВА УГРЧИЋ, ФЛАУТИСТКИЊА

СЛОБОДАН ЛЕТ ТАЛЕНТОВАНЕ ПАНЧЕВКЕ
Након завршених студија на
Музичкој академији, др Ива
Угрчић, флаутисткиња из Панчева, одселила се у Париз, где
је уз пуну стипендију завршила Студије флауте и камерне
музике на академији „Алфред
Корто” (ENMP) и студије на
Одсеку за музику, плес и драмску уметност на „Конзерваторијуму Марсел Дади”. У Америку, где живи и дан-данас,
отишла је 2014. године... Талентована музичарка се у својој каријери опробала и као
професор, уметнички директор
и предузетник, а о свему томе
говорила је за „Панчевац”, током недавне посете свом граду.
ПАНЧЕВАЦ: Бавили сте се балетом осам година и тако се
упознали и са флаутом. Како
памтите то време?
ИВА УГРЧИЋ: То је незабораван осећај! Први звуци флауте које сам чула потпуно су
ме омамили и обавили плаштом магије. Била је то љубав
на први поглед и дефинитивно један од најемотивнијих
момената мог детињства. Међутим, од момента када сам
се заљубила у флауту, до момента када сам почела да похађам часове, прошло је пуне
две године. Било ми је нуђено
да идем на виолину, виолончело и клавир, али то није долазило у обзир. Стрпљиво сам
чекала и коначно се уписала у
Музичку школу „Јован Бандур” у петом разреду основне
школе.
l Како је текао ваш академски пут?
– Прво сам уписала Музичку академију и Правни факултет у Београду, међутим, убрзо
се показало да немам никаквог
афинитета за правне науке. При
упису на трећу годину Академије, решила сам упишем ФОН.
Након завршетка друге године
ФОН-а, дипломирала сам на
Академији и добила понуду да
идем на даље усавршавање у
Париз. У том моменту, више
није било дилеме где ме каријера води и којим путем треба
да идем. Без размишљања сам
спаковала кофере и преселила
се у Париз, где сам провела наредне три године.
l Колико се разликују студије у Србији и Паризу?
– Свака земља, свака школа,
сваки професор, учили су ме и
мотивисали на посебан начин.
Та разноврсност и широка палета искуства оно је што ме
данас чини оваквом каква јесам. Прошла сам од широког
основног музичког образовања
у средњој школи и на Академији у Београду, преко фокусираног и извођачки-оријентисаног тренинга у Паризу, до
истраживачког и високоакадемског бављења уметношћу у
Америци. Да не причам о богатству које сам стекла само
перфектним познавањем два
страна језика.

ФОТО: МАРГИ РЕНТИС

Културни телекс
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Успех преко океана
l Када је уследио одлазак у
Америку?
– Позив за студирање у Америци уследио је 2013. године
када ме је чула моја будућа
манторка Стефани Јут. Јануара 2014. године отишла сам на
аудицију и била примљена на
докторске студије. У августу
2014. преселила сам се за САД
(Медисон, Висконсин) као добитница престижне „Паул Колинс” стипендије која је обухватала комплетно покривене
трошкове студија и живота током студија. Главне студије биле су ми на Одсеку за флауту,
а споредне Бизнис у уметности.
l Колико је одлазак у Америку значио за твој успон у
каријери?
– Морам признати да је то
најбољи корак који сам направила у свом животу. Овде се
осећам добродошло, цењено и
поштовано. За ових пет година
могу на прсте да набројим моменте када сам се осетила физички небезбедно или етнички
издвојено, за разлику од Париза, где је то била свакодневна
појава. Знање, рад и таленат су
на високој цени и могућности
су на сваком кораку, мораш само знати како да их препознаш
и уграбиш. Оно што ја лично
највише ценим јесте осећај слободе! Као што сам рекла, могућности су неограничене, тако да креативност може да дође до изражаја! Америка ми
није само помогла да напредујем у својој каријери већ да
упознам себе и своје могућности. Тек када сам се преселила
овде, схватила сам колико могу више да пружим и учиним,
да могу своја крила да раширим и слободно летим!
l Како изгледају докторске
студије тамо?
– Овај Универзитет познат
је по истраживачком раду, тако да су моје докторске студије биле подједнако прожете

теоријским и практичним радом. Од историје, теорије уметности, музике и страних језика, до праксе у области извођаштва и предавања. Ја сам,
као истакнути „Паул Колинс”
стипендиста, имала невероватне могућности. Три године сам
водила и била први флаутиста
симфонијског оркестра и опере, била члан барокног и модерног састава, где смо сарађивали са савременим композиторима. Држала сам приватне и групне часове флауте студентима основних и мастер
студија и тиме помагала својој менторки у вођењу студија
и представљала школу на конференцијама, великим догађајима и свечаностима, што је
била посебна част. Наш Факултет исто тако захтева да
одабереш област која није твој
главни фокус како би ти проширили видике. Моја област
била је Бизнис у уметности,
где сам морала једну целу годину да будем на стручној пракси и радим за уметничку организацију. Исто тако, велики
део времена проводила сам на
предавањима из области бизниса, анализе тржишта, административног дела вођења
фестивала или било које организације, као што су опера или
позориште. Непроцењиво искуство и знање!
l Шта је уследило након докторских студија?
– Докторирала сам у мају
2017. године. У истој недељи
прославила сам свој рођендан
и удала се. Наредних осам месеци провела сам без наступа
и у тишини, јер сам аплицирала за зелену карту. То ми је
у почетку тешко пало, али сам
убр зо окре ну ла си ту а ци ју у
своју корист и почела са радом на пројекту који ми је дуго лежао на срцу. Користећи
знање које сам стекла и мотивисана личним искуством и
жељом да учиним овај свет

бољим и равноправнијим, покренула сам интернационални фестивал „LunART”, који
је посвећен подршци и промовисању жена у свим областима уметности.
Убрзо сам добила и фантастичну понуду да будем уметнич ки ди рек тор фе сти ва ла
„Spring Green”, а тренутно сам
на позицији Сарадника за међуодборска питања и стратешке иницијативе у Центру за
уметност „Overture”, највећој
уметничкој организацији у овој
држави и околини.
l Снимила си музичке албуме и добила нека престижна
признања?
– Од када сам дипломирала, добила сам титулу Музичара године 2018, наступала
као солиста са оркестром више пута, добила прву награду
на Националној флаутској конференцији у Орланду 2018,
прву награду за најбоље камерно извођење од „The American Prize”, другу награду на
„Такмичењу за уметничко пословање Универзитета у Висконсину”, другу награду на
„Првом бечком интернационал ном так ми че њу” и би ла
сам финалиста на „Pro-Musicis International Award”. Снимила сам „Cries & Whispers –
Flute Works by Doina Rotaru”.
Исто тако, била сам гост на
многим другим албумима и у
процесу сам снимања најновије музике за дувачки квинтет коју је моја група премијерно извела.
l Хоћеш ли имати неки наступ у Србији?
– Искрено, волим да, када
дођем у Србију, своје време посветим само фамилији и најближим пријатељима. Тако да,
до сада нисам прихватала ништа од наступа или послова.
Сигурна сам да ће се и то десити, пре или касније, када се
створе прави услови за то. Унапред се радујем том тренутку!

НА ПЛАТОУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Трибјут великој певачици
У понедељак, 12. августа, од 21
сат, на Платоу испред Културног центра биће одржан концерт у част великој џез и соул
певачици Ејми Вајнхаус.
Група „Amy’s House” настала је у Београду крајем 2015.
године. Чини je седам врхунских музичара који иза себе
имају велики број сценских наступа и студијских сати. Њихова жеља је да слушаоцима,
пратиоцима и обожаваоцима
дочарају стваралаштво једне од
најнаграђиванијих и најпризнатијих певачица и ауторки
новог доба. Окупљена око звука који је, у свом кратком стваралачком животу, Ејми Вајнхаус урезала у светску музичку

сцену, група „Amy’s House” креирала је јединствен и непоновљив звучно-визуелни спектакл.
Наступали су на многобројним фестивалским и познатим
клупским бинама Србије, Црне Горе, Македоније, Бугарске
и Хрватске. Својим концертом
затворили су један од највећих
и најстаријих фестивала у Белгији „Fonnefeesten” 2018. пред
10.000 људи. У Панчеву су наступали пре две године у оквиру фестивала „FreeDom Art”
који организује Дом омладине
Панчево.
Састав чине Невена Филиповић (вокал), Андреј Мартиновић (клавијатуре), Новак Савић (бас гитара), Радивоје Бо-

јановски (гитара), Гафор Ћирић (бубњеви), Душко Трнавац

(саксофон) и Младен Лукић
(тромбон).
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НАШ ГОСТ: РАДИСАВ ЛУКИЋ БАТА, СПОРТСКИ РАДНИК

ЗАКОВА КУЋА

СА ВЕРОМ У СЕБЕ И У ГВОЗДЕНИ ПУК

Кућа великог
жупана

Рођен је 9. августа 1948. године у Гају. Девет лета касније преселио се у Панчево и –
постао је легенда. Бавио се
гимнастиком и атлетиком, тренирао је фудбал у „Железничару”, али је највећи део свог
живота посветио рукомету. Читаву деценију био је активан
у качаревачком „Јединству”,
а онда је постао први оперативац РК-а „Динамо”. Некако
увек у сенци, али без њега клуб
јед но став но ни је мо гао да
функционише. Ово је прича о
Ра ди са ву Лу ки ћу, или јед ностав но Ба ти, ду го го ди шњем секретару панчевачких
„жуто-црних”.
Наш саговорник је спорт заволео још у Основној школи
„Ђура Јакшић”, а главни „кривац” за то био је чувени наставник физичког васпитања,
Драги Јелић.
– Бавили смо се готово свим
спортским гранама. Ја сам некако највише заволео гимнастику на почетку, али нисам
пропуштао тренинге фудбала
и рукомета. Ух, било је то безбрижно време, а утакмице против екипа из „Змајеве” школе
биле су посебан ривалитет –
присећа се Бата својих спортских почетака.
Рукометом је озбиљније почео да се бави у млађим селекцијама „Динама”, а онда је на
позив пријатеља из Качарева
прешао у „Јединство”, где је,
са прекидом од једне сезоне,
провео читаву деценију – од
1971. до 1981. године.

ГВО ЗДЕ НИ ПУК
Једна од омиљених узречица Бате Лукића, поготово
када се сретне са пријатељима је: „Где сте јунаци
Гвозденог пука?”.
– Да, потомак сам јунака Гвозденог пука. Можда
сам и због тога издржао
све ове године. Мој деда
Радисав, по коме сам и добио име, био је члан овог
славног пука српске војске. Бугарски војници убили су и њега и бабу,
спалили су им кућу, а седморо деце одрастало је само у подруму рушевине –
поносно истиче Бата.
– Заиста један предиван период живота. Играо сам на левом крилу, а у екипи су били и
Ненад Кецман, Драган Лечић,
Србољуб Рапајић и многи други асови рукомета. „Јединство”
је тада играло у Другој савезној лиги СФРЈ. У то време сам
упознао и своју животну сапутницу, Радмилу, тада Абрамовић, једну од најефикаснијих
рукометашица „Динама” свих
времена; играла је на левом беку – добро се сналази наш саговорник по мору сећања.
У сезони 1973/74 играо је и
у „Динаму”, дошао је као замена чувеном Покрајцу који је
отишао на служење војног рока. Доживео је тешку повреду
вилице која га је мало омела у

И КУ ЋА ЗА КЛУБ
После
бомбардовања,
1999. године, „Динамо” је
остао без играча, спонзора, а требало је враћати
позајмице...
– Уз разумевање породице, а како би клуб могао
да врати дугове, продао
сам породичну кућу и већи
део тог новца усмерио на
повраћај клупских позајмица. Желео сам по сваку цену да спасим спортску
икону нашег града. Ипак,
стрес је узео свој данак.
Инфаркт сам имао 2005, а
операцију срца 2010. године. Сада је све добро, хвала богу – додаје Бата.

тренинзима, а већ 1975. године засновао је и радни однос у
„Конструктору”, где је радио
до 1990.
– Када сам завршио играчку
каријеру у „Јединству” био сам
„технико” Богосаву Перићу у
женском „Динаму”; имао сам
жељу да постанем тренер, али
сам већ 1983. године са „Конструктором” отишао у Алжир,
па је та идеја пропала – додаје
Лукић.
Уследиле су године растурања Југославије, грађански рат,
санкције... Било је то веома тешко време за све, нарочито за
опстанак спортских колектива.
– „Динамо” се 1990. борио
да преживи. Играчки кадар је
ка ко-та ко и по сто јао, али
управни одбор био је у расулу.
Само Љубиша Кесић, Мики
Марјановић и Илија Вигњевић остали су у „Динаму” као
тренери. Прикључио сам им
се са жељом да спасемо клуб.
„Жуто-црни” су тада били у
Републичкој лиги, а јесењи део
првенства завршили су на претпоследњем месту. Ипак, успели смо да се консолидујемо.
Одиграли смо сјајно у наставку шампионата, чак смо савладали и до тада непоражени „Партизан”, и то са четири
гола разлике. Публика се вратила у халу, „жути” су поново
постали актуелни... Тада сам
био технички руководилац екипе и у тандему са Илијом припремао сваку наредну утакмицу – с поносом истиче популарни Лукара.
На предлог играча, тадашњи
председник „Динама”, Љубиша Кесић, замолио га је 1991.
да прихвати улогу секретара
клуба. Од тада, па све до 2013.
године, Радисав Лукић Бата

ЛА СТА
Наш саговорник имао је много успеха и на гимнастичким
справама, на почетку своје каријере.
– Био сам један од најбољих, без лажне скромности. Тако сам наступио и на прослави дана Гимназије, својевремено, на приредби у Дому културе. Почео сам вежбу на
разбоју и, у заносу, направио сам једну безвезну грешку.
Како бих што пре исправио утисак код препуног гледалишта, желео сам да прескочим ред шведских клупа које су
биле поређане према публици. Залатео сам се, бацио, раширио руке, направио ласту... И завршио сам у наручју професора Моришана који је седео у првом реду – са осмехом
прича Лукић.

био је не за мен љив шраф у
функционисању овог спортског
колектива.
– Јако тешко време. Политика се умешала у све сегменте живота, па и у спорт. Можда и најтеже било је за време
бомбардовања. Рат је спортистима уништио снове, али њихова жеља за рукометом и тада је била за дивљење. Момци
су свакодневно долазили на
тренинге, а РСВ је формирао
Ратну лигу Војводине. Утакмице смо играли у ритму средасубота, морал је био на висини, а жеља играча велика. На
крају, „Динамо” је освојио то
такмичење – са горчином у гласу, препричава Бата догађаје
од пре двадесет година.

више нема, спортске раднике
смо изгубили, мада бих волео
да смо направили искорак ка
будућности. Тешко је предвидети положај клуба у наредним годинама, али свакако се
надам најбољем – Лукић стручно објашњава како су некада
функ ци о ни са ли
спорт ски
колективи.
Као леп сегмент свог бивствовања у „Динаму”, Бата посебно истиче рад са најмлађим
рукометашима.
– Изузетно сам поносан што
смо јако водили рачуна о млађим селекцијама. У ствари, оне
су биле спас за „Динамо”. Ти
дечаци су, када је било најтеже, ускочили у први тим и сачували су клуб. Посебно бих
истакао Владана Видића, за
њега сматрам да би данас био
један од најбољих тренера у
Србији, да је остао у рукомету. Такође, поносан сам на Николу Марковића и Ивана Петковића, на наше момке који
су и као тренери предводили
клуб. Нећу да заборавим ни
Небојшу Жигу, творца свих
млађих селекција „Динама”.
Знао је одабере играча, да препозна таленат и да те дечаке
задржи у рукомету. Баш као и
поменути, треба апострофирати и Милана Крстића, човека

Једна од најлепших грађевина у Панчеву, која плени пажњу специфичним архитектонским стилом којим је саграђена, јесте Закова кућа у
строгом центру града. Налази се на углу главне улице –
Војводе Радомира Путника и
Уског сокачета и готово да
нема фотографије панораме
центра Панчева на којој није
овековечена. Због тога за њу
с пуним правом може да се
каже да је један од симбола
нашег града.
Ову кућу је саградио трговац Милорадовић 1903. године, а потом је продао Милану Заку, великом жупану
Вршца и Панчева, по коме је
касније названа. У приземљу
Закове куће било је више познатих продавница, а простор
на њеном спрату коришћен
је за становање.

Закова кућа била је дуго година једна од најраскошнијих и
најрепрезентативнијих грађевина у центру Панчева. Тако
је било све до 12. октобра 1959.
године када је национализована на основу одлуке тадашњих градских власти. После
тога је годинама пропадала,
до 2004. године, све док тадашња локална власт није уложила у њену обнову и реконструкцију 8,5 милиона динара.
То је омогућило да буду обављени темељни грађевински,
занатски и гипсани радови
на ревитализацији фасаде и
да она буде окречена светлом
и пријатном бојом, а преуређен је и огроман простор на
спрату. Захваљујући томе, Зако ва ку ћа је и дан-да нас,
после толико година од како
је са зи да на, украс цен тра
Панчева.

Панчевачка лепотица
Закову кућу красило је и
велико двориште које је, као
и ајнфор који води до њега,
поплочано коцкама од тзв.
клинкер опеке из Мађарске.
Оне су и још увек изузетно
очуване, иако су постављене
пре више од сто година! Постојана је и велика капија на
улазу у двориште. И поред
тога што је данас прилично
руинирана, види се да је била изузетно лепа када је постављена.

Неке од првих асоцијација
на Закову кућу старијим Панчевцима биле су продавница
„Борово” у њеном приземљу,
као и некадашњи видео-клуб
„Токио”, који је уз „МС” и
„Атлантис” годинама био прво место за изнајмљивање филмова на територији нашег града. У Заковој кући је дуго било и седиште Коалиције „Војводина”, коју је предводио наш
суграђанин и професор, Драган Веселинов.
М.Г.

КАД ДРУЖЕЊЕ ПОСТАНЕ ТРАДИЦИЈА

Најбољи од најбољих
Дани у „Јединству” (Лукић – доле десно)
Током његовог мандата „Динамо” је три пута испадао и
три пута се враћао у елитно
руко мет но так ми че ње на ше
земље.
– Никада нисмо испали ниже од другог ранга такмичења.
Мењали су се тада програми
развоја спорта, мењала се политика и однос градских власти према клубовима. Само сам
ја променио десет „министара” за спорт у нашој општини
и дванаест-тринаест председника клуба. Морали смо да се
прилагођавамо новонасталим
ситуацијама, а не треба заборавити да су клубови тада из
града финансирани са само 35
одсто од свог планираног буџета. Остатак новца морали
смо да проналазимо сами како
знамо и умемо. На сву срећу,
било је пријатеља који су желели да помажу „Динаму”. Сада
је време другачије. Донатора

који се прихватио тренерског
посла када то нико није желео, радио је напорно, без икакве накнаде и сачувао је клуб
од пропадања – не заборавља
Бата људе који су уткали себе
у историју панчевачке спортске иконе.
Много тога је ова, сада седа,
глава претурила преко себе.
После бројних животних искушења, сада може да ужива у
заслуженој пензији.
– Живот спортског радника је као струја. Има прву,
другу и трећу фазу. Када одеш
у пензију сматрају те нулом,
а потом ти следује уземљење
– са широким осмехом на лицу закључује Радисав Лукић
Бата.
Лети време, пролазе године... Вратимо се на прву реченицу овог текста...
Легендо, срећан рођендан!
Александар Живковић

Иако су одавно изашли из
школских клупа и у међувремену постали успешни и образовани људи, они нису заборавили средњошколске дане
и своје тадашње другаре.
Матуранти 106. генерације Гимназије „Урош Предић”
из нашег града најбољи су
пример како се и у овом времену брзине увек може наћи
довољно времена и за искрене пријатеље.

Јубиларно обележавање годишњица од завршетка средње школе, у њиховом случају, убрзо је заменило једномесечно окупљање.
Тако се некадашњи ученици 106. генерације Гимназије
сада састају сваког последњег
петка у месецу и кроз разговоре и дружење евоцирају
успомене на неко лепше време.
Сада се с нестрпљењем очекује 30. август и нови сусрет...
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Петак, 9. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

У ЈАБУЦИ ИСТОВРЕМЕНО ОБЕЛЕЖЕНИ СВЕТИ ИЛИЈА И ИЛИНДЕН

ДАНИ ЗАЈЕДНИШТВА И ВЕСЕЉА
Македонски и српски
празници братски
прослављени
Овогодишњи програм обележавања јабучких слава званично је почео у понедељак, 29.
јула, отварањем дванаесте Међународне дечје ликовне колоније у Дому културе.
Ударног дана, у петак, 2. августа, празновало се на све стране. Кренуло je ујутру литургијом у Храму Светог Илије, а отприлике у исто време стартовао је и дванаести Међународни фестивал етно-јела „Гравче
на тавче”, у организацији домаћег удружења „Илинден”. Поред њих, чувени пикантни специјалитет припремали су и гости из Ниша, Врања, Пирота,
Београда и околних места, а
победило је Удружење „Герман”
из Глогоња, испред Врањанаца
и „Глогоњки”, док је најлепши
штанд имала „Златна Јабука”.
Поводом највећег македонског празника, Илиндена, уприличено је полагање венаца на
бисту Гоце Делчева, које је организовао Национални савет македонске националне мањине.
Председник савета, Борче Величковски, указао је том приликом на важност обележавања
116 година од илиндендског
устанка у Крушеву, као и 65 година од оснивања Антифаши-

Ни представници амбасаде и скупштине нису му одолели

ТАЈ НА „ГРАВ ЧЕ ТА” У ЗА ПР ШЦИ
Славског дана, грађанима је бесплатно подељено на десетине порција специјалитета „гравче на тавче”. Један од главних мајстора за то био је члан удружења „Илинден”,
Милорад Младеновски, који је навео да је најбитнији део –
припремање запршке, који траје и до три сата.
– Најважнији је однос пасуља и лука, који иде у сразмери десет према осам. И ту има неких малих тајни које праве разлику. Неизбежни састојак је и сува паприка, и као
декорација, и као љутика. Припремили смо велику количину „гравчета” за суграђане, а то не би могло без учешћа наших чланова Милке, Анђе и Благоја – навео је кулинар.
стичког собрања народног ослобођења Македоније. Након њега, Марјан Јовановски, први секретар Амбасаде Републике Македоније, подвукао је да је Илинден основа за слободу и незави-

сност и нагласио да треба да живи македонско-српско пријатељство, док је Александар Чотрић,
народни посланик, поред осталог истакао и да нема лепшег
него да се људи и народи овако

друже уз песме и гастрономска
јела. Први човек Јабуке, Слободан Илић, честитао је празник
свим суграђанима и гостима и
назначио никад бољу сарадњу
са македонским и другим локалним удружењима. Нешто касније, он је дочекао бројне званице
у Месној заједници, у којој је
уприличено резање славског колача. Том приликом је Ана Орловић, као најбоља ученица осмог
разреда ОШ „Гоце Делчев”, награђена златником и књигом.
Увече је на платоу испред
школе одржан богат културноуметнички програм, уз учешће
друштва „Васил Хаџиманов”,
„Чигра” из Панчева, као и фолклораша из Глогоња, Сефкерина, Опова и Криве Паланке.
Атмосферу је нарочито подигао легендарни дует Селимова-Желчески, све док киша није прекинула концерт.
Сутрадан је завршен турнир
у малом фудбалу, а најбољи су
били тимови „Лане колор”, „Југославија” и „ДнД X”; у недељу, 4. августа, на такмичењу у
гађању глинених голубова изнад осталих екипа били су Панчевци, Брестовчани и Новосељани, док су појединачно доминирали Чедомир Плејић, Небојша Лоначаревић и Томислав
Брозина. На такмичењу у кувању рибље чорбе прва три места заузели су Матеа Бојковић,
Лука Крстевски и Петар Чајић.

ТРАДИЦИОНАЛНИ СКУП ПЧЕЛАРА У СТАРЧЕВУ

Дружење и размена искустава
Друштво пчелара из Старчева,
у ово доба лета, већ деветнаест
година приређује изложбу меда и других производа својих
чланова на Тргу неолита, а у
последњих девет, и скуп који
су назвали „Дружење јужнобанатских пчелара”. Том приликом, поред опуштања са колегама након завршетка главних
паша, ови предани људи су у
локалном Дому културе разменили мишљења о актуелној,
незадовољавајућој, сезони, будући да су временске неприлике увелико умањиле приносе од багрема и сунцокрета.
Председник друштва, Коста
Аћа, поздравио је госте и чланове и нагласио да се пчелари,
уз бројне недаће, све више суочавају и са свакодневним угинућима пчелињих заједница,

што је последица неконтролисаног и нестручног прскања пољопривредних култура.
Потом је један од гостију, Радиша Танасковић, који има петсто пчелињих друштава, изнео

своје виђење технологије пчеларења у садашњем периоду,
који се сматра можда и најважнијим за припрему друштава.
Он је више година размишљао
о томе како да намести кошни-

це за зиму и уочио да му је и у
ЛР и ДБ кошницама најбоље да
остави само по осам рамова у
плодишту, тако што крајња места у наставку остави празна.
– Тиме се, пре свега, штеди
време. Довољно је да се пчеле
хране све док мед не сиђе до
бочних делова рамова. Притом,
прегледи трају кратко. Тек када видимо заперке, та друштва
ишту нашу помоћ. Иначе, клубе се никад не развија на свих
десет рамова, па пчеле често и
не стигну до све хране, а овако
могу да их дохвате готово у потпуности. Код нас су изнад плодишта полунаставци, из којих
и вадимо мед који иде у извоз –
навео је искусни пчелар.
Након предавања, уследила
је и краћа дискусија, а потом и
неформално дружење.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: У
организaцији ЈКП-а „Кобрест”
посађена је лаванда у центру
села, у чему су волонтерски
помагали многи грађани, а исти

зоваће у четвртак, 15. августа,
од 20.30 часова, позоришни комад под називом „Представа
Хамлета у селу Мрдуша”.
Ива но во: По во дом се о ске
славе Велика Госпојина (или
Кирвај), у четвртак, 15. августа, биће уприличено више
програма.

је случај и када је реч о сређивању капеле. У току је фарбање
клупа у школском дворишту.
Банатско Ново Село: „Тракторијада”, која је првобитно
требало да буде организаована у јулу, биће уприличена у
првој половини септембра.
Фолклорна секција и народни оркестар Дома културе
припремају се за учешће на
предстојећем Великом фестивалу Румуна у Долову.
Долово: У оквиру Студентске
летње праксе одржано је неколико едукативних радионица
за децу основношколског узраста. Манифестација „Научи
да правиш макете” уприличена је у петак, 2. августа, испред Месне заједнице, а истог
дана у Дому културе одржано
је предавање под називом „Гасим светло, јер сам одговоран”.
Лучијан Данилов награђен је
на минулом „Жиселу” за најбољи звук, који је урадио за филм
„Колевка времена”. Теку последње припреме за предстојећи Велики фестивал Румуна.
Глогоњ: Капела на православном гробљу је у понедељак, 5.
августа, пуштена је у функцију
у присуству градског менаџера и свештенства. Месна заједница уредила је кошаркашке терене у селу тако што их
је обележила и поставила нове
табле и обруче. Фолклорна секција Дома културе наступила
је на славама у Јабуци и Сефкерину. Поводом сеоске славе
Кирвај, Дом културе органи-

Јабука: У склопу обележавања
сеоске славе Свети Илија и
празника Илинден, од 2. до 4.
августа, приређен је богат програм. Због невремена једино
није одржан концерт рок-састава „Quart core”, а нови термин биће накнадно утврђен.
Качарево: Удружење Македонаца „Вардар” и ове године
обележило је велики македонски празник Илинден, и то у
четвртак, 1. августа, на платоу испред Месне заједнице,
када су, поред осталих, наступили Дечји театар „Видоје Дојчиновски Даскалот” и Певачка група „Тоше Проески”. Фестивал спорта биће уприличен у суботу, 10. августа, на
СРЦ-у „Језеро”, када ће бити
одржана првенства државе у
крос дуатлону и триатлону,
као и у микс штафетама.
Омољица: Овогодишњи „Жисел” одржан је претходног викенда у Дому културе, а највреднији успех постигао је
Александар Бренђан из Панчева, који је освојио Гран-при
за филм и прву награду за појединачну фотографију. Овогодишњи „Породични дани”
стартовали су у среду, 7. августа, такмичењем младих певачких талената и манифестацијом „Циповке”, а наставиће се бројним програмима,
који ће трајати до 20. августа.
Старчево: На „Данима дружења” преостало је обележавање црквене славе Свети Пантелејмон и још много програма, међу којима је и једанаести „Екс-Ју рок фест”, у оквиру којег првог дана, у суботу
10. августа, од 22 сата, наступа „Нервозни поштар”, а сутрадан у исто време и „ЈУ група”.

ЛЕТЊЕ ДЕЧЈЕ РАДИОНИЦЕ У ДОЛОВУ

О језику и здрављу

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО У ОМОЉИЦИ?

Више садржаја за децу
На питање како проводе најтоплије годишње доба у свом
месту, најчешћи одговор насумично одабраних Омољчана је
да прате Летње програме, али
да би требало порадити на побољшању садржаја за децу, као
и на уређењу Поњавице.

сел” и „Породични дани”. Понекад сврате и до Народне баште, јер, како кажу, у Омољици нема превише тога за малишане. Додају и то да би, поред осталог, добро дошле и
неке дечје радионице, као и
један урбани кафић. Када је о
водама реч, Секулићи радије
оду на Дунав,
не го на обли жњу Поњавицу.
Да ли бор ка
Ве се ли но вић
(36), подржава
идеју да се поправи понуда за
де цу, иа ко су
не дав но код
пар ка по ста Нађа, Олга, Мирослав и Вишња вљене клацкали це и љу ља Тако Секулићи, Мирослав шке. Заједно са четворогоди(35) и Олга (31), због обавеза шњом ћерком Катарином попрема ћеркама – двогодишњој некад оде на приватни базен у
Вишњи и деветомесечној На- селу, на којем су солидни услођи, немају превише слободног ви за релаксацију, уз пристојвремена, али када им се ука- ну цену улаза од двеста динаже прилика, прошетају до пар- ра. Њихов рођак, Петар Бувака и покушавају да пропрате ри (42), каже да локалне вланеке од понуђених програма сти треба више да се посвећуу оквиру манифестација „Жи- ју народу него изборима. Он

сма тра да је
много мање људи на про гра мима него раније. На Поњавицу ретко навраћа, па кад му
се пеца, оде у
Иваново.
Бојан Лазић
(34) слаже се да
поменути водоток није превише употребљив, нарочито за
купање, пре свега зато што
многи несавесни грађани у њега испуштају фекалије. С друге стране, он види да је нешто
и урађено, попут новопоста-

Марко, Виктор, Бојан

вљених игралишта и наводи
да Летњи програми нису лоши, али је штета што мало људи уопште излази из куће. Његов шестогодишњи син Виктор ових летњих дана најрадије игра фудбал у парку, док,
када је код куће, обично гледа те ле ви зи ју,
највише „Нинџа корњаче”, а
воли и да црта
Спај дер ме на.
Насупрот томе,
његовом брату
од тетке, Марку
Петровићу (7),
на па пи ру се
углавном нађу
животиње, наПетар, Далиборка, Катарина рочито лавови.

Доловачки Дом културе и ове
године приређује радионице у
склопу „Студентске летње
праксе”.
Тако је Драгана Ристић са
мастер студија Српског језика и књижевности у Новом
Саду, групу основаца наводила на ширење знања и неговање љубави према српском језику и књижевности. Како деца најрадије уче кроз игру, она
је и ове године направила бициклистичко-лингвистичкокњижевни полигон, који је,
поред физичких препрека, садржао и питања из поменутих
области. У случају погрешног
одговора, тамичарима су одузимани бодови, као и када сруше чуњ или нагазе даску. У
организовању полигона Драгани је помагао Дејан Радивојев, мастер инжењер саобра-

ћаја са Факултета техничких
наука у Новом Саду.
С друге стране, Милана
Станковић, студент Високе
здравствене школе струковних
студија у Београду, радионице
је конципирала тако да деци
од три до дванаест година помогне у савладавању основних
хигијенских навика, а подсетила их је и на правилну исхрану и научила коме могу да
се обрате када се лоше осећају. Уследио је заједнички рад
заснован на цртању и бојењу
омиљеног воћа или поврћа, а
финале је био маскенбал на
тргу испред Дома културе.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Петак, 9. август 2019.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ Дaewoo Nexia
1,5 бензинац 1998 годиште у екстра стању . Повољно. 069/301-17-00.
(СМС)
ХИТНО продајем опел
астру караван, 1.6 бензин,
2007. годиште. 066/52541-00. (280997)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

ДАЧИЈА логан 1.6 МПИ,
бензин, 2005. регистрован, ПОЛО класик 1.9, СДИ,
1999, у првој боји, мотор
први власник, 1.500 евра.
добар. 064/130-36-02.
063/194-82-14. (28024)
ПРОДАЈЕМ четворотактни (281163)
скутер tonys 50 цм, ретро
стил, очуван. 064/188-4439. (281081)

ПРОДАЈЕМ пежо 207,
2010, фиат сиећенто, 2002.
064/337-79-38. (281170)

„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
СКАЛА 55, 2004. годиште,
плин до 22, регистрован,
750 евра. 064/319-35-67.
(281084)
ПРОДАЈЕМ југо корал ин,
2008. годиште са гасом,
прешао 78.000. 064/19589-13. (281112)
ЈУГО 55, 2006, 650 евра,
са плином. 064/907-39-16.
(281114)
ЗАСТАВА 10, 2007, бензин
+ плин + атест. 064/24067-56. (281097)

ЗАСТАВА 101 скала 55,
2003. регистрован, до децембра, 2019. годиште.
Тел. 064/320-80-98.
(281312)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (280830)

ДЕЛОВИ: југо, кец, суза,
мотори, петостепени мењачи, остало. 064/856-6065. (281217)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (281034)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПОВОЉНО на продају пет
одличних друштава пчела“
лр кошнице“. Хитно.
063/832-50-97 (СМС)
БАЛИРАНА детелина и јарад на продају. 060/44455-01. (280682)
МЕШАЛИЦА за бетон, лифамова, прекрупар оџаци
црвени, ауто-приколица
прављена – 175 х 40 х
1.00. 063/755-32-05. (281027)
ПОВОЉНО, горење замрзивач, 310 л, сандучар, у
одличном стању, због пресељења. 064/282-42-38.
(281319)
ПРОДАЈЕМ пећ на чврста
горива „мегал” Бујановац
35 кв, радила две сезоне,
као нова, 500 евра.
069/166-23-40. (281069)
ДА УЛЕПШАТЕ свој дом и
пословни простро. Велики
избор квалитетног цвећа.
064/176-14-20. (281085)

КОМБИНОВАНИ фрижидер с два мотора, уградна
рерна, судо-машина, угаона, трпезаријски сто са
осам столица, Самачки,
кревет, ципеларник. Тел.
063/861-82-66. (271229)

ПОЛО 1.4, 16 В, 203, петора врата, фул опрема на
име. 064/587-50-24.
(1281163)

ПУНТО 1.2, 5 В, 2009, металик сив, одличан, гаражиран. 064/856-60-65.
(282217)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ трајножарећу
пећ, 50 евра, краљицу 30
евра. После 17 сати.
060/163-35-95. (281104)

ПОЛО 1.4, 1.6, 2003, петора врата, фул опрема, на
име. 064/587-50-24.
(281163)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2010,
петора врата, фул опрема,
атестиран плин. 064/13036-02. (281163)

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (280830)

ГАРАЖЕ
КУПУЈЕМ или изнајмљујем
гаражу у близини Кикиндске 15. Тел. 062/779-749.
(281045)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
на Котежу 1. 069/409-8342. (281140)

ПРОДАЈЕМ полован цреп
– кикинда 272., 064/70124-32. (281220)

ПРОДАЈЕМ исечене старе
греде, , погодно за грејање. Звездан. 063/224-435.
(281260)

НОВИ КЛИК-КЛАК лежајеви, нови од 12.900, дрвени кревети од 5.900.
060/600-14-52. (281166)

ШЉИВА, крушка виљамовка, бресква, грожђе,
дуња, за ракију продајем.
Тел. 063/898-53-08. (281234)

НОВ трпезаријски сто од
пуног дрвета 2.00 х 0,85.
065/315-55-14. (281262)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
вертикални замрзивач,
веш-машину, шорет равна
плоча. 064/129-73-60. (281184)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, гаранција. 064/58895-48. (281240)
ПРОДАЈЕМ тросед, чекичар, телевизоре, плинске
боце, бицикли, шпорет,
собни бицикл. 064/187-2013. (281221)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, орман, писаћи сто, кревет,
троседи, фотеље. Тел.
063/754-13-26. (281198)
АДРИА камп приколица и
пента 7 кс, повољно, први
власник. 066/408-426.
(281205)

ПУНТО класик, 1.2 бензинац, 2010. годиште, одличан, једини власник, фиксно 2.500 евра. 063/83956-85. (221273)
ФОЛКСВАГЕН БУБА 1200
Ј, 1976. годиште, у возном
стању, први власник, прва
фарба, прешла 126.000
км. 063/376-400. (281281)
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КУПУЈЕМ аутомобиле у
МЕШАЛИЦА за бетон, тобило ком стању, од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-05. мос – добро стање, 270
евра. 064/319-35-67. (281084)
(281255)

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, регистрован, гаражиран, власник. 063/345837. (281136)

ПУНТО 3, 1.3, мултиџет,
дизел, 2004/5, петора врата, фул опрема. 064/58750-24. (1281163)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ зидану, укњижену гаражу на Тесли, 14
квм. 063/376-400.
(281285)

ПРОДАЈЕМ ковачку ватру
и 209 неонских лампи.
069/213-97-37. (281199)

ПРОДАЈЕМ двогробно место на гробљу Котеж, урађен је оквир, постављене
мермерне плоче, мермерни споменик. 064/499-1304, 061/419-74-40. (281279)
ПРОДАЈЕМ пећ за етажно
грејање, неисправно и
дечји бицикл, крека весо
пећ, кварцне грејалице
два комада. 065/331-8790. (281290)
ПРОДАЈЕМ смедеревац,
дрвену столарију која није
уграђивана, прозоре и
врата. 062/207-004. (281131)
ПРОДАЈЕМ дрвени чамац,
немачке брњице за говеда
три комада, крупара оџаци, моторка за дрва стил,
некоришћена, алуминијумске канте за млеко 25
л. 066/539-68-94. (281133)
ПРОДАЈЕМ веш-машину
wirpool уску, 5 кг, у исправном стању и аутоприколицу. 066/309-996.
(281138)

ПРОДАЈЕМ замрзивач
вертикални, 7 фиока – беПРОДАЈЕМ тросед и две
ко, зидни сат са клатном.
фотеље, очувано. 064/549- 064/398-38-81. (2811549
72-05. (281247)
ПОВОЉНО храстова буУЛАЗНА врата храстова,
рад два од 120 л, и 2 од 60
три комада, собна врата,
л. Тел. 063/307-881. (281162)
четири прозора, мало коРАСПРОДАЈА новог намеришћен. Тел. 063/752-44штаја, столице од 1.600,
20. (281248)
столови од 4.500. 060/600ПРОДАЈЕМ фрижидере,
12 v, 220 v, и комбинова- 14-52. (281166)
ни. Тел. 250-12-28. (281249)
ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер, електрични
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, шпорет, судо-машина,
веш-машина, фелне.
као нови. 371-568,
061/185-43-59. (281176)
063/773-45-97. (281259)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ повољно. 063/733-61-78. (281144)
ПРОДАЈЕМ соковник, повољно, нов. Тел. 063/325566. (281150)

ПЕЋ алфа плам елита 2,
нова, три месеца коришћена. 064/290-46-44.
(281270)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
долазак на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (280184)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
шпорете, бојлере, фрижидере и све остало.
063/196-54-56. (281222)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (281164)
ПРОДФАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2, 3, 4,6 кв), достава, монтажа, гаранција.
335-930, 063/705-18-18.
(281252)
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ОГЛАСИ

ЈАБУКА – двособна 64
квм, 4 ара плаца, чврста
градња, усељива, 19.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (281056)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, старе паре, сатове, сифон флаше,
старо покућство. 335-930,
063/705-18-18. (281252)

СТАРЧЕВО, Шумице, 120
квм, 4 ара, 27.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (281056)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност није битна. 335930, 063/705-18-18. (281252)

КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, веш-машине,
телевизоре, замрзиваче и
све остало. 061/206-26-24.
(281239)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Златибору за некретнину у Панчеву. 069/158-6376. (280592)
ПРОДАЈЕМ кућу. 064/41424-71. (280432)

Стовариште „Близанци”

УКЊИЖЕН грађевински
плац са кућом, 4.5 ари ,
плацеве 3 ара, пут, струја,
вода, техничка вода.
063/812-42-09. (280951)

угља

БАЊА ВРУЈЦИ, 105 квм +
40 квм, тераса, 5 ари, замена Панчево. 063/307816. (28о708)

Прање тепиха

„ Д А Ј Л А”
064/422-52-40
Бесплатан превоз

НА ПРОДАЈУ викендица у
Д. пешчари могуће одложено плаћање и разне
компензације. Тел.
060/622-18-37 (СМС)

СТАРЧЕВО, плац 7 ари,
угао, чист, власник 1/1.
281084)

нуди све врсте
Испорука одмах.

(3/275848)

КУПУЈЕМ гвожђе, олово,
месинг, бакар, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (281239)

ДОЛОВО, хитно кућа на
продају. 063/707-19-64.
(281057)

(3/274498)

КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, олово,
акумулаторе, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
долазим. 061/322-04-94.
(281239)

marketing@pancevac-online.rs

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

ЦЕНТАР, кућа дворишна,
80 квм, 1.5 ари. „Гоца”,
063/899-77-00. (281058)

КУЋА, 49 квм, колонија
Стрелиште, усељива, 2.5
ара, 32.000. 063/852-7772. (281322)

КОТЕЖ 1, 153 квм, 3 ара,
самостална, договор. „Гоца”, 063/899-77-00. (281058)

КУЋА на продају, плац 5,4
ара, Панчево. 064/119656, Доњи Град. (28119)

ПЛАЦ са објектом у Омољици, вода, власник.
064/260-05-34. (281067)

МИСА, 108 квм, две стамбене јединице, на ћошку,
7 ари, 39.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (281125)

ПРОДАЈЕМ 38 ари, викендица, воћњак, виноград,
на тврдом путу Тел.
061/657-70-27. (281068)

КУЋА, Мали рај, 90 квм, 9
ари, продајем/мењам.
011/274-80-67. (281082)

ПЛАЦ продајем 5,5 ари,
Миса, дозвољена градња.
064/866-23-36. (281070)

КУЋА, Бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/мењам. 064/955-51-85. (281082)

ПЛАЦ 9.5 ари, 11,5 х 80 м,
Ул. Скадарска 43, асфалт,
канализација. 064/864-6136. (281093)

САМОПРОДАЈЕМ кућу.
064/414-Ш, кућа 130 квм,
цигла, 15 ари плаца,
атрактивна локација, потребна улагања. 065/60023-84. (281030)

ПАНЧЕВО, Војловица, кућа, продаја, 206 квм, 14.5
ари, Јаношикова, 37.000.
064/683-84-27. (281106)

ГРАЂЕВИНСКО привредно
земљиште, 124 ара, Скоробара. Тел. 063/325-566.
(281150)

КУЋУ продајем са плацем,
без улагања додатног, повољно, власник. Тел.
064/510-67-81. (281226)

СТАРИЈА кућа, 5 ари, амбуланта Горњи град, само
71.000 евра. 069/113-9604. (281153)

ПЛАЦ за инвеститоре, Св.
Саве, 5.3 ара, 20 м фронт,
110.000 . „Кров”, 060/68310-64. (281230)
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, гас, добар објекат,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-6267.
(281190)
ДОЊИ ГРАД, 3 ара, 113
квм, 53.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/1256267. (281190)
КУЋА на продају, Војловица, 93 квм, 19 ари, плус
омоћних објеката.
064/148-15-18. (281194)

ПЛАЦ 6 ари, 7.5 х 80 м.
Ул. Скадарска 43, асфалт,
канализација. 064/864-6136. (281093)

ПОВОЉНО кућа 127 квм,
Стрелиште, само 280 евра
квм. 062/159-11-23.

САМОШ, продајем обрадиво пољопривредно земљиште, 96 ари. Тел.
065/600-23-84. (281030)

ПРОДАЈЕМ кућу на 10
ари, поред јабучког пута,
100.000 евра. 069/213-9737. (281098)

ПЛАЦ, 7 ари, Баваништански пут, 22.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (281125)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице, ЦГ. 013/367-261,
062/348-137.

ДЕО куће са анексом,
Стрелиште, преко пута
„Авива”, укњижена.
064/952-19-80. (281915)

КУЋА 120 квм, два стана,
помоћни објекти, 5,5 ари,
Цара Душана. 064/075-2367. (281105)

ПРОДАЈЕМ нову већу кућу ПРОДАЈЕМ пословнона Тесли. Тел. 063/849-94- стамбену кућу у центру
07. (281134)
Омољице. 066/311-271,
Сава. (281168)
ПРОДАЈЕМ два ланца зе-

ПРОДАЈЕ се усељива кућа
са помоћним објектима у
Јабуци. Тел. 063/825-1862. (281009)

КУЋА, Старчево, Шумице,
на лепом месту и лепо
уређена. 064/202-78-50.
(281049)

КУЋА, центар, 140 квм,
помоћни објекти, 16 ари,
замена Иланџа. 064/07523-67. (281105)

мље у Качареву. 064/17885-36. (28261)

КУЋА на продају, на крају
Ц. Лазара, Панчево.
КУЋА у Иванову, видети,
договор, 063/372-428. (278249) 063/759-07-43. (281016)

ПЛАЦ на продају, Новосељански пут. Тел. 060/05085-37. (281053)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
викенд насељу Јабуков
цвет. 064/384-74-65. (281110)

КУЋА на продају у Иванову. 064/828-36-26,
062/415-359. (280837)
КУЋА 120 квм, подрум,
двориште, 27 ари, 18.500
евра. 065/342-23-91. (280634)

КУЋЕ, Доњи град, 4.6 ари,
110 квм, гас, канализација, замена. (478) „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (281142)

ХЕКТАР земље на асфалту, северна зона, инфраструктура, само 17.000
евра. 069/113-96-04. (281153)

ПРОДАЈЕМ дворишни део
куће, центар. Тео.
063/738-57-79. (281293)
ПРОДАЈЕМ кућу на Јабучком путу, преко Сервиса
„Пивашевић”. 060/348-1988. (281174)

БЛИЗУ центра на два ара
– две стамбене јединице,
60.000, салонска на 5 ари,
115.000. „Лајф”, 061/66291-48. (281204)
ПРОДАЈЕМ кућу 120 квм
+ 80 квм, помоћни објекти, 5.5 ари, легализована.
063/708-68-45. (281233)
ПЛАЦ 6 ари, са три јединице стамбене, 60 квм +
100 квм + 70 квм, миса,
1/1, 55.000 евра. 063/80407-85. (281318)

Петак, 9. август 2019.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

СТАРА МИСА, старија кућа 79 квм, 3,3 ара, 16.500.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281231)
КУЋА, Горњи град, 170
квм, 3,72 ара плаца, укњижена. 066/539-01-88. (281259)
ПРОДАЈЕМ стару и нову
кућу са баштом, Максима
Горког 41. 069/192-95-72.
(281301)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, први спрат, Радова
зграда, 35.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (281056)

МЕЊАМ стан 40 квм, Београд (Борча) за Панчево.
063/470-817. (281744)

КОТЕЖ 1, двособан, 54
квм, ЦГ, високо приземље,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(281056)

064/234-36-01. (281214)
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МЕЊАМ стан у Шапцу за
стан у Панчеву. Тел.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 062/353-283. (281208)
квм, трећи спрат, ЦГ,
КОТЕЖ 2, двоипособан,
31.000. (677), „Нишић”,
72 , V, ЦГ, без улагања,
362-027, 064/206-55-74.
45.000, договор. (336),
(281056)
„Олимп”, 351-061,
ЦЕНТАР, једнособан, 34
квм, IV, ЦГ, усељив, 24.00,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (281214)
ШИРИ ЦЕНТАР, 54 квм,
ВП, без улагања, остаје
кухиња, 38.000. Договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
ТАМИШ капија, 65 квм,
III, ЦГ, 56.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (281214)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, VII , повољно,
25.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(281190)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, 65 квм, 6 ари плаца,
19.000 евра. 066/341-920.
(281298)
СТАРЧЕВО, комфорна кућа, 150 квм, помоћни
објекти, плац 9.3 ара.
063/725-99-37. (2812896)
У ЈАБУЦИ на продају кућа
на парцели од 10 ари.
064/866-23-87. (281310)
КУЋА 100 квм, реновирана, 4 ара, 29.000 евра.
Козарачка 10-б, 063/80407-85. (281318)
КУЋА, 60 квм, 13.000
евра, 2 ара. Козарачка 10а, 063/804-07-85. (281318)
МОНТАЖНА нова кућа,
70 квм, 19.000 евра. Козарачка 10-ц, 063/804-0785. (281318)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПИО бих кућу у центру,
без посредника, и казан за
ракију, од 120 до 200 л.
064/948-71-22. (281126)

СТАНОВИ

МИСА. 64 квм, 20.500;
Маргита 690 евра, 30 квм.
063/377-835. (280499)

ЦЕНТАР, 54 квм, IV, реновиран, 38.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (281190)

IZDAJ STAN ODMAH!

ТЕСЛА, двособан, ТА, ВП,
32.500; једноипособан,
сређен, ВП, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (281204)

Puna pravna sigurnost

AMK
NEKRETNINE
061/262-08-44
КОТЕЖ 1, 57 квм, двособан, ЦГ, лифт. (394), „Гоца”, 063/899-77-00. (281058)
СТРЕЛИШТЕ, 57 квм, двоипособан, реновиран, хитно, 33.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (281058)
МАРГИТА, 56 квм, двособан, новоградња, гас,
41.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (281058)
СОДАРА, 36 квм, једнособан, 25.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (281058)
ТЕСЛА, 64 квм, лифт, Цг,
одличан, комфоран, двособан, 46.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00. (281058)

НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособни лукс стаПРОДАЈЕМ једноипособан нови, завршни радови у
стан у центру Панчева.
току, могућност кредита.
060/505-54-25. (279518)
063/788-68-28. (281040)

СТРОГИ центар, салонски
стан 130 квм, 97.000, центар, нов трособан, 90 квм.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(281204)
ЗЕЛЕНГОРА, мањи двособан, IV, TA, 25.000; Стрелиште, 42 квм, 21.000; нова Миса, 27 квм, 9.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(281204)
ПРОДАЈЕМ једноипособан СТАН на продају, 7. јула,
61 квм. 062/176-64-21. (281149)
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (281252)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, 46 квм на СтрелиСТАН у Тамиш капији, 62
квм, IV спрат. 063/329-340. шту, одлична локација.
065/206-66-32. (281165)
(281274)
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.

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 750
евра/квм. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (281130)
СТРОГИ центар, салонски
стан, 173 квм, тераса 40
квм. (470), „Дива некретнине”, 345-534, 064/24605-71. (281142)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина. Власник.
063/803-05-40. (281090)

ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65
квм, први спрат, укњижено, 27.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (281056)
СЕВЕРНА зона, Скробара,
дворишни стан, повољно.
Тел. 063/325-566. (281150)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
III, 55 квм, ЦГ, 29.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281231)

ПРОДАЈЕМ трособан, одмах усељив стан, преко
пута „Авив парка”.
064/700-13-40. (281060)

ТЕСЛА, двособан, ВПР, 52
квм, ТА, 33.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (281231)

ТРОСОБАН, трпезарија,
кухиња, терасе, IV, власник, договор. 013/331079, 063/770-45-55. (281063)

ДВОСОБАН, сређен, ЦГ,
Котеж 1, 35.000. (470),
„Дива некретнине”, 345534, 064/246-05-71. (281142)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
НОВА МИСА, трособан,
100 квм, реновиран, етажа, ВРП, гаража, подрум,
53.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281231)
МАРГИТА, једнособан, II,
32 квм, гас, 26.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (281231)
ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, у Карађорђевој улици, 58.000 евра. 064/17122-70, 064/090-10-92. (281295)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 61 квм, приземље,
ЦГ, договор. 061/144-4749. (281307)
КОТЕЖ, дворишни, 34,
12.500; Котеж 1, 2.5, IV,
38.000; Sodara 2.0, TA,
23.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (2811179
ПРОДАЈЕ се самостални
стан у заједничком дворишту, центар Панчева.
063/848-33-89. (281124)
КОТЕЖ, 46 квм + 10, двособан, тераса, уредан,
28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(281125)
ПРОДАЈЕМ лепу гарсоњеру, полусутерен, нова Миса, 28 квм, 9.000 евра.
064/665-86-51, 065/23710-68. (281129)

СОДАРА, двоипособан,
ЦГ, II, 75 квм, 42.500.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (281108)

МИСА, једнособан, 27
квм, поткровље, намештен, одмах усељив,
15.000 евра. 063/777-2866. (281149)
СОДАРА, двоипособан,
ЦГ, две терасе, два мокра
чвора, две спаваће собе.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (281108)
СОДАРА, 70 квм, ЦГ,
лифт, жуте зграде, 700
евра по квадрату. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан-двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/20655-74. (281056)
ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза исплата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (281056)

КУПУЈЕМ двособан стан
или мању кућу без посредника. 064/130-69-56,
064/448-71-14. (281101)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(280996)
ЦЕНТАР, једноипособан
140 евра, гарсоњера 100
евра, ТВ, кабловска, клима, интернет. 069/113-0073. (281003)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
44 квм, Војвођански булевар, преко пута дома старих. Тел. 013/251-64-25.
(281011)
ОЗБИЉНОЈ породици потребан једнособан или
једноипособанс тан у Панчеву. 065/687-38-78, после
16 сати. (281171)
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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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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ кућу, Старчево,
68 квм, двориште, засебна, опремљена, 80 евра.
063/738-21-01. (281079)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси за самце,
студенте. 013/370-398,
063/839-56-81. (281039)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 060/441-11-23.
(280955)
ИЗДАЈЕМ стан 50 квм, на
Стрелишту, близу школе.
060/152-10-51. (281008)
ИЗДАЈЕМ полунамештену
кућу у Старчеву, на главном путу. 064/842-91-11,
064/125-86-86. (281059)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, запосленима, одмах усељива, центар.
WI/fi, паркинг. 065/24001-14. (281122)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту од 1. септембра.
061/170-04-40. (1281187()
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан на Котежу
1. Тел. 061/286-67-65. (281213)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
гарсоњеру, намештена/ЦГ. 063/804-15-60. (281132)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, близу бувљака.
064/187-20-13. (281221)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан на Тесли. Тел.
063&849-94-07. (281134)

ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан, приземље, Тесла. 063/613-621. (281196)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у центру гртада
за самце. 063/733-02-53.

ПОТРЕБАН празан двоипособан стан, центар, Котеж, Содара. 064/252-4700. (281202)

ИЗДАЈЕМ кућу на Јабучком путу, близу нове фабрике, може радници.
065/219-14-22. (281174)

ИЗДАЈЕМ стан 53 квм,
опремљен, Котеж 1.
065/665-75-10. (281243)

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
ИЗДАЈЕМ повољно кућу у
центру Мраморка. Тел.
061/185-43-59. (281176)
ОД 1. септембра издајем
једнособан намештен стан
на Содари. 065/832-11-70.
(281096)
КОТЕЖ 1, ј3едноиособан,
полунамештен, ЦГ, II, 140
евра, издајем. 064/888-5960. (2381241)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, до две особе, повољно. 062/856-91-34.
(281245)
ИЗДАЈЕМ стан, једнособан, ЦГ, ученицима, самцима, центар. 063/824-5038, 013/321-499.(2812669
СТУДЕНТИМА издајем намештен стан. 063/864-0797. (281302)

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта „МЕТАЛ – ФОРМА КОС” ДОО
Панчево , Кудељарски насип Прва бр 122-д Панчево, поднео захтев за одлучивање о потреби израде
процене утицаја на животну средину за пројекaт
„Постројење за складиштење опасног отпада ( електрични и електронски отпад и акумулатори )”, на
кат. Парцели 11416/20 К.О. Панчево, на територији
Града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 710
у периоду од 09. до 19. августа 2019. године радним
даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

БЕСПЛАТНО, собу, кухињу, купатило издајем станарки у Иванову. 064/37294-71. (281303)
ИЗДАЈЕМ леп двособан
стан у 7. јула, згрда.
062/609-169. (2813149
ИЗДАЈЕМ стан-кућу, једноипособан, 100 евра, Железничка 3, посебан улаз.
063/135-29-76. (281318)

ЛОКАЛИ
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал од 39 квм, центар
Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (280856)
ПРОДАЈЕМ локал у центру, без улагања, квалитетан, 1/1, 39 квм. 064/21779-88. (280953)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (280782)
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА, локал
25 квм, издајем/продајем/мењам, уз доплату.
064/226-91-30. (280999)
ИЗДАЈЕМ локал од 55 квм,
угао Д. Туцовића и М. Пупина. Тел. 061/607-81-00.
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. 061/200-73-09.
ПОТРЕБНА кућа за приватну делатност. 064/12722-48. (281086)
ЛОКАЛ 30 квм, центар,
новоградња, прометна
улица, за издавање.
062/222-827. (281286)
ПРОДАЈЕМ локал, Димитрија Туцовића 10, 60 квм
+ подрум 65 квм, дворишна гаража 20 квм, таван
погодан за адаптацију за
стан. 063/208-114. (281285)
ИЗДАЈЕМ локал 34 квм,
преко пута Дома здравља.
Тел. 060/333-02-43. (281139)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал 26 квм, Змај Јовина 5,
I спрат. 063/436-682. (281146)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза
Зелене пијаце, близина
три школе. 060/351-03.56.

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН радник за одржавање комплекса и базена на салашу Ћуран у Борћи. Пожељан је радник који ће да борави на салашу.
позвати тел. 0638285775
Бата. (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством за
домаћи транспорт. Пријава, сталан посао .069/30117-00 (СМС)
ПОТРЕБНА жена за рад на
штеперици са искуством.
062/371-19-51. (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије 063/666-755 (СМС)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу рекламног материјала.
060/664-60-06. (280385)
У ОМОЉИЦИ потребна
жена за рад у кући и кројачкој радионици на паковању, плата редовна.
064/147-57-01. (280846)
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ПОСАО

ОГЛАСИ

ПОНУДА

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

ПОТРЕБАН радник, радно
место; монтер централног
грејања, са или без искуства. Јавити се у „Термогас ВМ” од. Телефон:
013/353-792, Адреса –
Книћанинова 101. (280991)

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним
заједницама

КУВАР потребан ресторану. 064/126-83-53. (281007)

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама. 064/062-22-79.
ПОТРЕБНА радница за паковање у шивари.
064/062-22-79. (281083)
ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије, керамичари и
фасадери, за рад у иностранству. 062/183-74-23.
АУТОПРЕВОЗНИКУ потребан возач камиона Ц и Е
категорије. 063/286-914,
Ђорђе. (281057)
ПЕКАРИ потребна продавачица. 063/193-75-30.
РАДНИЦА потребна у пекари. 062/404-144. (281076)

• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

УПРАВЉАЊЕ

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

WEIFERT дистрибуције пића потребни виљушкаристи и возачи Б и Ц категорије.062/446-285.

ДУБИНСКО прање тепиха,
намештаја, душека, аутом.
Наташа, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.

ПОТРЕБНА помоћна радница за рад у кухињи. Кетеринг Ваш Вања.
064/255-84-58. (281291)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.

ПОТРЕБНА радница за
рад у киоску. 064/462-1261. (1281282)

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

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
ПРОДАВАЧИЦА У пекари
потребна. 066/000-456. (281076)
ПОТРЕБНА радница за
рад на рецепцији.
065/464-35-38. (281173)
ПРОДАЈЕМ посао кетеринг сервис са опремом,
договор. 064/128-37-25. (
ПРИВАТНОЈ фирми потребни КВ елекетричари и
приправници за радове у
Београду. 062/847-00-95.
(281211)
ПОТРЕБНА шнајдерка за
рад у салону. Уколико поседујете вештине у шнајдерском послу, креативни
сте и имате радног искуства, онда сте права особа
коју тражимо. За више информација позовите
064/121-54-18. (281250)
КАФИЋУ Крузер потребне
конобарице и конобари.
Плата од 30.000 до 40.000.
064/136-00-27. (281212)

• Наш тим брине за вас 24 сата

ПОТРЕБАН возач за доставу хране, фиксна плата
+ бакшиш. 064/255-84-58.
WORDTRADE тражи водоинсталатере и помоћне
раднике са искуством.
Тел. 061/193-00-09. (281289)
ПОТРЕБНА продавачица
за раду малопродајном
објекту пекаре, возач и
помоћни радник у пекари.
063/680-594. (281305)

ПОТРЕБАН

РАДНИК
на фарми живина
у Панчеву
065/930‐59‐85 (ф)
РОШТИЉЏИНИЦИ код
Тому Лесковчанина потребне раднице са или без
искуства. 065/900-50-08
или доћи лично у локал.

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (279238)
КОСИМ траву тримером,
воћњаке, дворишта, повољно. Зоран, 061/683-6748, 064/438-12-46. (280925)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, квалитетно, уредно и ефикасно. 066/93367-90. (280210)
НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима, преводи, припрема за полагање свих
нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. (281032)
КОМПЈУТЕРИ, сервис, поправка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/35103-54.
ТВ и сателитске антене,
монтажа ИПТВ, антена
плус. 064/866-20-70. (281065)
БРАВАР, заваривач, израда и уградња капија, ограда, надстрешница, заштитних решетака. 062/816-3384. (281078)
СПУШТЕНИ плафони, зидови, глетовање, кречење,
уградња, ламината, прозора, врата. 062/816-33-84.

POCO-LOCO ресторану
ПОСАО
потребне помоћне радниАЛУ ПВЦ столарија, коце, пекар за рад са финим
ПОТРАЖЊА
марници, ролетне, венеципецивом и девојке за рад у
МОЛЕРАЈ, гипс, фасаде,
јанери, уграђујем, попрапродаји. 064/874-03-01.
кровови, рушење. Декора- вљам, замена гуртни.
ТРАФИЦИ у центру потре- тивни камен, хидроизла064/181-25-00. (281044)
бан радник. 063/265-457.
ција. 062/842-20-58 (СМС)
ПОТРЕБАН конобар за
ВОДОИНСТАЛАТЕР поМОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
рад у кафаници. 064/149- правља и реновира комрадови и обрада шпалет99-73. (281209)
плетна купатила, обијање
ни. 065/842-84-29,
плочица, одвоз шута.
063/842-84-29, 013/252РЕСТОРАНУ „ Банатски
062/816-33-84. (281078)
03-86. (281111)
кутак” потребни конобари/це и помоћне раднице
за рад у кухињи. 060/512GARINELLO-BIG Панчево
59-99, 064/988-88-66. (2811201)
тражи
ПОТРЕБНИ продавци и
помоћни радници за ресторан и пицерију у Авив
CV са сликом послати на fasion.form@yahoo.com
парку. 013/377-230,
064/643-41-22. (281292)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поПОТРЕБНИ радници у ку- ШЉУНАК, песак сејанац
хињи на припремању спе- одвоз шута малим кипером правка старих, уградња
до два кубика. 064/664-85- нових цеви, одгушења,
цијалитета за ресторане.
монтажа санитарија.
013/377-230, 064/643-41- 31, 013/342-338 (СМС)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу- 062/382-2394. (281189)
22. (281242)
шења канализације, адапПОТРЕБАН радник/магатације купатила, сервис.
ционер за рад на силосу.
ШЉУНАК, песак, сејанац,
013/377-930, 063/115-71Све информације на
одвоз шута малим кипе67.
060/472-08-14. (281254)
ром до два кубика. Лаза.
КОМБИ превоз робе, наПОТРЕБНЕ конобарице за мештаја, грађевинског ма- 065/334-23-38.
рад у кафе Азуру, насеље
теријала, селидбе. Транспорт, договор. 064/243нова Миса. Контакт
РАДИМО све физичке по82-85. (280155)
063/319-139. (281253)
слове, рушења кућа, бетона, бетонирања, кошење,
ископи. 064/122-69-78.
АУТО ЦЕНТАР ГРАОВАЦ
Тражи:
ЗАВАРИВАЧКЕ услуге, те• контролор техничког прегледа – трећи или четврти степен стручне спреме
ренски излазак, монтажа
• аутомеханичар
• машински техничар (мотори возила)
конструкције, заваривање
• саобраћајни техничар (друмска возила)
прохрома аргоном.
Једна година радног искуства
Контакт: 063/851-18-03
060/424-29-93. (281293)

продавачицу са искуством
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ЧУВАЛА бих дете, старије
од три године, дугогодишње искуство. Тел.
064/387-85-15. /281155)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправке, одмах. 013/331657, 064/495-77-59.

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (4822)
СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако др- СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Срво које вам смета.
бији с комбијима, камио063/364-846. (281158)
нима, екипа радника, куЧИСТИМО таване, подрутије, фолија за заштиту наме, шут, радимо све помештаја, 0-24, сваког дана
слове. 061/321-77-93. (28
и недељом. Бесплатан доМОЛЕРАЈ, фасаде, стола- лазак и процена посла.
рија, гипс, обраде око
Плаћање могуће чековима
прозора, комплетна адап- и преко рачуна. Борис.
тације. 063/893-39-94. (281210) 013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombonЧИСТИМ, одржавам стаcicb@gmail.com, www.seнове, локале, кафиће.
lidbe-bomboncic.com (281216)
Ивана, 061/224-50-39,
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
062/848-97-69. (281220)
ЧИШЋЕЊЊЕ подрума, та- Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
вана, шупа, гаража, двоили без радника. 013/352риште, рушење старих
објеката, повољно. Златко, 536, 063/253-028,
064/444-66-74. (281216)
063/196-54-56. (281222)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
СВЕ врсте физикалија уто- Борис – комбијима, камиовар/истовар, рушење, чинима, професионално, екишћење, разбијање бетона, па радника, све релације
селидбе, одвоз шута и непо Србији, откуп намештапотребних ствари, кошење ја. 013/352-536, 063/253и слично. Дејан, 061/626028, 064/444-66-74. (281216)
14-50. (281191)
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,
ВОДОИНСТАЛАТЕР, израwww.selidbe-bombonда инсталација, адаптациcic.com (281216)
је купатила, реконструкције, поправке. Тел. 063/312БАЛТОКАД када, обнова
26-99. (2811579
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранПревоз шљунка, песка,
ција. www.baltokad.co.rs.
сејанца, одвоз шута.
065/347-55-02, 011/288064/158-44-10, 063/101-11-47
30-18. (и)
СЕЛИДБЕ, превоз робе и
ствари. Утовар-истовар,
монтажа-демонтажа намештаја. Дејан, 061/62614-50. (281191)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03.
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (280269)
БЕТОНИРАЊА, ископи,
рушења, обарање стабала,
одношење ствари, кошење, итд. 060/035-47-40.
ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња, канализационих цеви машинским путем.
062/640-741. (281224)
СЕРВИС и монтажа клима-уређаја. 061/139-9648. (281294)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови на крову.
065/535-24-56. (281309)

УСЛУГЕ
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498.
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи и за
роштиљем.
Плата 40.000, за
раднице са искуством
+ пријава + топли оброк. Плата за раднице
без искуства 33.000 +
пријава + топли оброк.

Тел. 063/897-55-04.
(6/280234)

25 godina iskustva
u prometu nekretnina

AMK
NEKRETNINE
• kupovina • prodaja • najam
• hitne prodaje – brza realizacija
• kupovina nekretnina pod
hipotekom i u otkupu

Nekretnine GRČKA
najam za 12 meseci od 5.000 €
(zakupi i zaradi)

SENIORSKI
PROGRAM 65 +
– Ugovor o doživotnom izdržavanju
– Ugovor o prodaji sa plodoužitkom

Kompletna organizacija
pravno-tehničkog poslovanja
• Partner gradnja – kvadrati
po najboljoj ceni

Licencirani menadžeri u prometu
nekretnina

AMK nekretnine
Njegoševa 12
061/262-08-44

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/301КЛИМЕ свих типова и
300, 063/771-24-16. (280854)
произвођача сервисирамо,
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправљамо и уграђујемо
уградња, одржавање воде, са овереном гаранцијом.
канализације, кабине, сла- Овлашћени сервис „Фривина, бојлера, котлића.
готехник”, 013/361-361,
063/836-84-76. (278723)
064/122-68-05.

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

(7/274828)
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МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15. (278723)

РАЗНО
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту издату од АТП-а
Панчево на име Јанко Николић. (280999)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
МАШИНСКИ ископ подру- жели да упозна жену или
ма, темеља, канала, одвоз девојку до 40 година, ради
шута са утоваром, рушедружења, излазака. Звати
ња. 063/771-55-44. (281012)
око 21 сат. 013/352-203,
(281195)
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ, АЛУ и дрвену
столарију. Ролетне, сигурносна врата, комарници.
060/545-34-04. (281029)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне, металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (281031)
СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)
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.
РЕЛАКС масажа за најбоље опуштање. Позовите,
064/922-85-77. (281182)

ОГЛАШАВАМ неважећом,
годишњу пензионерску
карту АТП-а, на име Будаи Тугомирка. (281092)
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу карту пензионера АТП-а на име Лебанов
Ана. (281152)
ПОТРЕБНА масерка за
опуштајућу релакс масажу. 061/298-96-69. (281186)

ТУРИЗАМ
СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Сокотерме, ново. 061/636-0857, 063/768-32-68. (277629)
КРАШИЋИ, апартмани 6 –
8 евра, по особи, велика узбрдица. + 381 63 243 859,
+ 381 69 499 221. (278827)
СОКОБАЊА апартман,
центар, комплетно опремљен. Viber и број
065/205-45-48. Виолета.
ПОВОЉНО летовање, Шушањ, пун пансион, превоз
септембар, попуст. 064/19315-92, 069/193-15-92. (280565)
БАЊА ВРУЈЦИ, одличан
смештај за 2 – 6 особа.
Слоба. 064/438-12-35. (280851)
ИЗДАЈЕМ апартмане веома повољно, у сокобањи,
апартмани, хармонија
Стоиљковић Сокобања.
Www.apartmanisokobanja.info 018/837-717,
065/616-81-97. (281072)
БЕЛА ЦРКВА, главно језеро, трокреветни апартман
- студио, базен + 2 лежаљке. Контакт телефон
063/162-31-69. (281181)

Потребна

РАДНИЦА или РАДНИК
за хигијенско одржавање пословног
простора у БИГ центру Панчево
Радно време је непуно, пре подне, идеално за додатни посао.

Контакт: 062/226-067, у периоду од 8 до 16 сати.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

5. августа 2019. престало је да куца племенито срце

Наша драга супруга, мајка и бака

MD International d.o.o je sa dvadeset godina dugom tradicijom, jedan je od vodećih distributera roba široke potrošnje,
renomiranih stranih i domaćih brendova. Kao moderno uređen sistem radimo u četiri distributivna centra u Beogradu,
Novom Sadu, Nišu i Čačku sa nacionalnom pokrivenošću.
Posvećeni smo stalnom razvoju zaposlenih i unapređenju
kvaliteta poslovanja. Cilj nam je permanentan rast tržišnog
učešće, u skladu sa dugoročnom strategijom kompanije i
razvojnim planovima o širenju poslovanja. Želimo da pojačamo naš tim, kvalitetnim i ambicioznim osobama.

Potrebni su nam:

ИВАНКА ВАЊА
АТАНАЦКОВИЋ

МИЛАНА РАДУЈКО

1. ODVAJAČI ROBE U SKLADIŠTU

1942–2019.

U distributivnom centru Beograd
Zadaci zaposlenog:
• Odvajanje (komisioniranje) i priprema robe za isporuku
kupcima
• Pakovanje, prepakivanje, utovar i istovar robe
• Rad na održavanju i unapređenju higijene skladišnog i drugog radnog prostora
• Poštovanje procedura i poslovne politike firme

С тугом коју време не може излечити, љубављу коју смрт не прекида, увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Супруга ДАНИЦА, ћерка ВИНКА, унук НИКОЛА
и унука ЈЕЛЕНА са породицама

Uslovi:
• Opšta zdravstvena sposobnost
• Spremnost na smenski rad
Poželjne karakteristike kandidata:
• Bezbedan rad i posedovanje visokog nivoa svesti o
bezbednosti na radu
• Tačnost i preciznost u radu, posedovanje visokog nivoa
poslovne odgovornosti i poštovanje rokova za izvršavanje
poslovnih aktivnosti
• Sposobnost brzog prilagođavanja i rada u timu
• Poznavanje rada u RF terminalu

преминула је после краће болести, 2. августа 2019. године.
Сахрана је обављена 5. августа 2019. на
Старом православном гробљу у Панчеву.
Породица АТАНАЦКОВИЋ

(107/281275)

(75/281235)

Нема више наше

Последњи поздрав мом ујаку, дивном
човеку

2. VILJUŠKARISTI
U distributivnom centru Beograd
Zadaci zaposlenog:
• Utovar i istovar robe čeonim viljuškarom
• Vršenje skladišnih operacija sa čeonim i visokoregalnim
viljuškarom (odlaganje i ulaganje paleta, rad u prijemno-otpremnoj i komisionoj zoni i sl)
• Poštovanje procedura i poslovne politike firme
Uslovi:
• Minimum tri godine radnog iskustva upravljanja čeonim
viljuškarom i minimum godinu dana radnog iskustva u upravljanju visokoregalnim viljuškarom
• Posedovanje sertifikata za upravljanje viljuškarom
• Ošta zdravstvena sposobnost
• Spremnost na smenski rad

МИЛАН
РАДУЈКО
МИЛАНУ РАДУЈКО

Za teritoriju Beograda
Zadaci zaposlenog:
• Vrši razvoz i dovoz robe vozilom ukupne mase manje od
7,5 t u domaćem transportu, uz poštovanje definisanih ruta
za razvoz robe komitentima, uz poštovanje svih Zakonskih
pravila i propisa kao i procedura Preduzeća.
• Po potrebi vrši pripremu, utovar i istovar robe i ambalaže.
• Pravilno popunjavanje putnih naloga, tahografskih traka i
ostale dokumentacije neophodne za adekvatno i ispravno
obavljanje transportnih aktivnosti.
• Poštovanje procedura i poslovne politike firme
Uslovi:
• Posedovanje „C“ kategorije,
• Neophodno najmanje jednogodišnje iskustvo u razvozu
robe široke potrošnje ili najmanje tri godine radnog iskustva sa vozilom za koje je potrebna „C“ kategorija,
Poželjne karakteristike kandidata:
• Prednost posedovanje „E“ kategorije i iskustvo u radu sa
ovom kategorijom
• Prednost posedovanje sertifikat o profesionalnim kompetencijama (CPC),
• Prednost posedovanje sertifikata za digitalni tahograf.
Zaposlenima nudimo:
• Redovnu zaradu
• Rad u dinamičnom i uspešnom timu
• Mogućnost napredovanja
• Stimulativnu naknadu i dodatne beneficije
• Sticanje novih znanja i veština
Sve zainteresovane kandidate pozivamo da dostave svoju
biografiju i propratno pismo na adresu:
Sektor ljudskih resursa, MD International doo, 11158
Beograd, Žorža Klemansoa br. 39, ili elektronskim putem na
e-mail adresu hr@mdi.rse.
Prilikom prijave, u polju Subject neophodno je navesti poziciju za koju konkurišete.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
U procesu selekcije, kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.
Napomena: Slanjem prijave, kandidat daje pristanak da
kompanija njegove lične podatke obrađuje u postupku selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
MD International se nalazi u Beogradu – Luka Beograd.
Sve zainteresovane kandidate pozivamo da dostave svoju
biografiju i propratno pismo.

(108/281275)

(77/281237)

(36/281094)

Са великом тугом обавештавамо да је 1.
августа 2019, изненада преминула наша
драга

Poželjne karakteristike kandidata:
• Bezbedan rad i posedovanje visokog nivoa svesti o
bezbednosti na radu
• Tačnost i preciznost u radu, posedovanje visokog nivoa
poslovne odgovornosti i poštovanje rokova za izvršavanje
poslovnih aktivnosti
• Sposobnost brzog prilagođavanja i rada u timu
• Poznavanje rada u RF terminalu

3. VOZAČI TERETNOG VOZILA

Твоја ћерка ВИНКА

Показала си нам шта значи имате правог пријатеља.
Хвала за све!
МИЋА и БОЈКА

Био си најбољи тата
Увек ћу те волети.

Сестричина ДАНИЦА са породицом

ВАЊЕ

Остали смо без наше

ВАЊЕ
МИЛАН
РАДУЈКО
Последњи поздрав
драгом комшији Миланчету Мићи
Породица ЂОКОВИЋ
(49/281135)

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

Давала си нам снагу кад год је то било потребно!
ЉИЉА са децом
(78/281238)

Наша мила и вољена мама, бака и прабака

ЉИЉАНА КОСИЋ
1947–2019.
Сахрана је обављена 3. августа 2019, на
Старом православном гробљу.
Ожалошћени: брат ДРАГОЉУБ,
снаја БРАНКА, братанац НЕБОЈША,
снаја ТАЊА и тетине девојчице
АНЂЕЛА и ХЕЛЕНА

ЉАНА ЈУЛИАНА ПОСКИЋ
1930–2019.

(44/281113)

Преминула је 5. августа 2019.
Сахрана ће се обавити на Старом православном
гробљу у Панчеву.
Дан и време сахране биће накнадно објављени.

Последњи поздрав

Тугују за њом њени најмилији
(109/281275)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ЉИЉИ КОСИЋ
од куме БУБЕ са породицом
(124/281297)

МАРИ
СТОЈАКОВИЋ
1936–2019.
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Син ДУШАН
са породицом
(62/281185)

МАРИ
СТОЈАКОВИЋ
1936–2019.
од унука
МИЛОША
(63/281185)

300-820, 300-830
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Последњи поздрав драгој мајци

РАДМИЛИ ЂУРКОВ
КОЦОЉЕВАЦ

МИЛЕНКА БУБЊЕВИЋА

од синова ДУШАНА и МИЛОША

1966–2019.

Мојој

(140/281315)

Вечно ћеш живети у нашем сећању и нашим срцима.
Почивај у миру вољени наш.
У великом болу твоји: супруга ЗОРИЦА, ћерка САЊА,
син МИЛОШ, отац ШПИРО, мајка МИРА и сестра ЈОВАНКА

Нашој драгој

(113/281280)

Последњи поздрав
нашем

РАДИ
РАДИ КОЦОЉЕВАЦ
Хвала за све.
Увек ћеш живети у нашим срцима.

МИЛЕНКО БУБЊЕВИЋ
Драгом тати са љубављу и тугом у срцима, чуваћемо успомену на тебе.
Нека те анђели чувају.
Твоја ћерка САЊА, зет ДОРИЈАН
и унуке МИЛИЦА и ТИНА
(117/281281)

СТАШКО

ЦАЛЕ и ФИЛИП са децом

МИЋИ
од брата ДРАГАНА,
снаје СТАНИКЕ,
МИЛАНА и ДЕЈАНА

(27/281073)

(53/281151)

Последњи поздрав вољеној

Последњи поздрав нашој колегиници

(118/281281)

Последњи поздрав
нашем

РАДМИЛА ЂУРКОВ
КОЦОЉЕВАЦ

РАЦИ

МИЋИ
од брата РАЈКА
и снаје СВЕТЛАНЕ
са породицом

МИЛЕНКО БУБЊЕВИЋ
Оставио си трагове који се не бришу, сећања која не бледе, доброту која се памти, бол и тугу који су вечни.
У срцу те чувамо вољени наш.

Твоје: кума ЦИЛЕ и МАША и ТАРА

Адвокати Панчева

(68/281200)

(29/ф)

С неизмерном тугом опраштамо се од наше Раце
С поштовањем се опраштамо од драге
колегинице

Твоји: МИЛОШ и ЗОРИЦА

(120/281281)

(116/281281)

РАДМИЛЕ КОЦОЉЕВАЦ
РАДМИЛЕ КОЦОЉЕВАЦ

С љубављу: УЗЕ, МИКА, МОРИНА, МИХАЈЛО,
ИВАН и МАРИЈАНА
(48/281128)

МИЛЕНКО БУБЊЕВИЋ
Сине, наш једини.
Тужни за тобом до гроба твоја мајка МИРА и
отац ШПИРО
(114/281281)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгом пријатељу

РАДМИЛА
ЂУРКОВ
КОЦОЉЕВАЦ
Последњи поздрав
драгој сестри од брата МИЛЕТА са породицом ЂОРЂЕВИЋ

Адвокатска канцеларија Папулић-Балчин,
са приправницима и сарадником
(110/281276)

РАДМИЛА КОЦОЉЕВАЦ ЂУРКОВ

Последњи поздрав драгој куми

Тужни смо...
Воле те ВЕСНА и НАСКЕ
(50/281137)

(122/28284)

МАРИ
СТОЈАКОВИЋ

МИЛЕНКУ

1936–2019.
од унуке МИЛЕНЕ,
праунуке ЛАРЕ
и зета ДРАГАНА
(64/281185)

од пријатеља
ТРАЈАНА и прије
РОДИКЕ
(119/281281)

Обавештавамо
кориснике
наших услуга
да на цене
огласа и читуља
одобравамо

Вољеном и једином брату

РАДМИЛИ КОЦОЉЕВАЦ

ПО ПУСТ
свим радним
данима
осим средом.

Породица БАЛЧИН
(111/282276)

МИЋИ
последњи поздрав од сестре ЈОВАНКЕ, зета ЗОРАНА и сестрића ГОРАНА и ИГОРА
(115/221280)
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7. августа 2019. године преминула је наша драга

ЈЕЛЕНА ЂУРИШИЋ

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ ПИНТЕР

28. III 1995 – 7. VIII 2019.
Мила наша Јелена, нека те на небу анђели чувају а ми ћемо те чувати вечно у својим срцима.
Твоји: мама, тата, бака, сестра и брат
(132/281308)

Зар је морало тако бити?
Бол за тобом је велика!

Тама је у души, из срца те не може избрисати време.

Твоја доброта, поштење,
искреност у очима!

Последњи поздрав
братаници

Анђео отишао к’ анђелима

Остале су само успомене на тебе, чувао си нас, а ниси чувао себе...

од тетке ЉИЉЕ,
тече МИРКА, брата
БОЈАНА и сестре
ДАНИЈЕЛЕ
(135/281308)

Последњи поздрав

Заувек ћеш бити део нас.
Последњи поздрав

Последњи поздрав буразеру.
РАЛЕ са породицом

од чика ЈОЦЕ и МИЛАНКА

(98/281257)

(97/281257)

Последњи поздрав
вољеном

ЈЕЛЕНИ

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ
ПИНТЕР

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНА
ЂУРИШИЋ
нама оставио бескрајну тугу.
КАТА МРДИЋ
са породицом
(141/281317)

Последњи поздрав
драгој

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ АЦА
1990–2019.
Поносни смо и срећни што смо те имали, а заувек тужни што смо те прерано изгубили. Остаћеш вечно у нашим срцима и нашој души.
Волимо те и чувамо од заборава.

АЛЕКСАНДРУ
Почивај у миру анђеле
наш. Волимо те.

Ујак ЗОРАН и ујна ЈАСМИНА

Деда ТРАЈАН,
баба СНЕЖАНА,
тетка СИМОНА и теча
ИВАН с породицом

(94/281256)

(95/281215)

Последњи поздрав нашем вољеном унуку, нашем првенцу

АЦИ

Колектив Хируршког одељења

ЈЕЛЕНИ
ЈЕЛЕНИ
од породице
ОБРАДОВИЋ

од породице
ШКУЛИЋ

(133/281308)

(134/281308)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

(106/281271)

АЛЕКСАНДАР
МИТРЕСКИ

АЛЕКСАНДРУ МИТРЕСКОМ АЦИ

Ацо, остаћеш заувек
у нашем сећању.
Деда АЦА, баба
РАДА, ујак НЕНАД
и тетка ЈАСМИНА
са породицама

Тешко је схватити а још теже прихватити да смо
те прерано и заувек изгубили.
Живећеш у нашим срцима заувек.
Нека те анђели чувају.

(128/4826)

(93/281256)

Баба СТОЈАНКА и деда МИЛУТИН

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ
АЦА
1990–2019.
Последњи поздрав нашем Тарзану.
Нека те анђели чувају.

ЈЕЛЕНИ

Породице КНЕЖЕВИЋ и ВИДЕСКИ

ЈЕЦИ

(96/281256)

од породице
ЈОВАНОВИЋ
из Старчева

Последњи поздрав
од БАНЕТА
и ЛЕНКЕ

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ
1990–2019.

(136/281308)

Последњи поздрав

(139/281311)

Последњи поздрав

Оставио си трагове који се не бришу,
сећања која не бледе,
доброту која се памти,
бол и тугу који су вечни.
У срцу те чувам анђелу теткин.

АЛЕКСАНДАР
МИТРЕСКИ
Ацо, остаћеш заувек
у нашем сећању.

Тетка ЦЕЦА, брат ЖЕЉКО и ДУЛЕ

Теча СТОЈАДИН
и тетка БИЉАНА
са породицом

(125/281300)

(127/4826)

од породице
СТОЈАНОВ
(137/281308)

ЈЕЛЕНИ

од породице
БРОЗИНА
(138/281308)

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

од другова из одељења VIII-1
(9/281026)

Последњи поздрав нашем вољеном

ПОПУСТ
ЈЕЛЕНИ

АЦИ

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

АЛЕКСАНДРУ МИТРЕСКОМ

Ацо, остаћеш заувек у нашем сећању.
Деда МИЛОШ, теча САША
и тетка МИЛКА са породицом

Почивај у миру и нека те анђели чувају.
ВЛАДИМИР, ИВОНА, НЕМАЊА и ВУКАШИН

(126/4826)

(91/281256)

Петак, 9. август 2019.
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3. августа 2019. године преминуо је наш вољени син

Последњи поздрав нашем

АЛЕКСАНДРУ ПИНТЕРУ
од његових другара: ПИРКЕТА, МАЧКА, КОЈОТА, ЂЕБЕ, ЈОГИЈА,
ЈОЦЕ, ШЕКИЈА, БУЧКЕ, ЏОНА, АНЧИ, САРЕ, БАКИЦЕ, САЊЕ,
ИРИНЕ, ЈЕЛЕНЕ и БОЈАНЕ

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ ПИНТЕР

(65/28188)

16. VII 1990 – 3. VIII 2019.
Последњи поздрав
нашем драгом комшији

Последњи поздрав нашем драгом

Ацо, анђеле наш, оставио си своје родитеље и сестру да тугују без
твог осмеха, доброте и велике љубави коју си нам пружао.
Много смо тужни што смо те изгубили, вечно ћеш живети у нашим
срцима и мислима.

АЛЕКСАНДРУ МИТРЕСКОМ

АЛЕКСАНДРУ
МИТРЕСКОМ

од кумова из Борче

Мајка ЗОРИЦА, отац ИЛИЈА и сестра МИЛИЦА

од СТОКСА и НАДЕ

(80/2781246)

(79/281256)

(84/282156)

Последњи поздрав
Последњи поздрав нашем драгом

Последњи поздрав драгом

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

АЛЕКСАНДРУ
МИТРЕСКОМ

1990–2019.
Хвала ти што си једино у мене имао поверење.
Последњи поздрав

од ујака МИЛАНА,
тетке БИЉАНЕ
и тече ЗОРАНА

1990–2019.

од породица КОЧОВИЋ и КРАЧУН

од тетке ТРАЈАНКЕ

(87/281256)

(85/281256)

(86/281256)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

АЦИ
Опраштати се не можемо и нећемо, јер вољени никад
не умиру.
С љубављу АЦИКА, ИВОНА и ЖЕЉКО
(81/281254)

У дубокој боли се опраштамо од тебе.
Твоју радост за животом, љубав и доброту заувек ћемо
памтити.
Другари III-6

АЦИ

Последњи поздрав
нашем драгом

(25/281071)

АЛЕКСАНДРУ МИТРЕСКОМ
Почивај у миру.

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРУ МИТРЕСКОМ

од БАНЕТА и породице
ВИДОЈЕВИЋ

(88/281256)

Нашем вољеном брату

АЛЕКСАНДРУ МИТРЕСКОМ
АЦИ

Кумови ВЕНЧЕ
и МИЛКА са децом
(90/281256)

Последњи поздрав
нашем драгом

Почивај у миру.

Последњи поздрав

ГОРАН и ЛИДИЈА са децом
(92/281256)

Последњи поздрав
нашем

АЦИ

АЦИ

АЦИ
од деде СПАСЕТА,
бабе МИЛЕВЕ,
ујака СЛОБОДАНА
и ДЕЈАНА
са породицама

од породице
РАДОСАВЉЕВИЋ

(130/4826)

(129/4826)

АЦИ
од РУШКЕ и ЗОРКЕ
са породицама

(73/281227)

АЛЕКСАНДР МИТРЕСКИ

ТАРЗАНУ

Заувек у нашим срцима.
Већ недостајеш.
Тетка ТАЊА, СТЕФАН,
ДЕНИС и МАРТИНА

од тече

Последњи поздрав од комшије ГЕРЕ
(83/282156)

(89/281256)

(82/281256)
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Моја најдража мајчица

Ћале мој,
прође девет година од твог прераног одласка

МИРЈАНА МИЛИЋЕВИЋ
1928–2019.

Изненада је преминула 1. VIII 2019. Поклањала нам је сву
своју љубав и посветила живот мени и мојој породици.
Увек ћемо је волети и носити у срцима.

МИРКО ВУКОТИЋ

ЈАСМИНА, ИВАН, МИЛАН и ДРАГО
(33/281091)

Помен ћемо одржати у недељу, 11. августа 2019, у 11.30, на гробљу Котеж.

Наша мила и драга бака

Најлепше сећање и успомене на тебе чувају твоји најмилији

СМИЉА, ИГОР, ЦЕЦА, АЦА, МИХАЈЛО и НИЏА

(131/)

МИРЈАНА МИЛИЋЕВИЋ
изненада нас је напустила.
Хвала јој за неизмерну љубав којом нас је обасипала и све дане које смо заједно провели.

Увек ћемо је волети.

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу, деди и прадеди

3. августа навршило се једанаест година откад те
нема

Унуци ИВАН, МИЛАН и МАЈА
(34/281091)

Последњи поздрав

Последњи опроштај од сестре

МИЛАНУ КРЕЦУЉУ
од супруге ЈОВАНКЕ и сина САВЕ са породицом
Вољени не умиру.
(39/281102)

ВЛАДИМИР М. СТОЈСАВЉЕВИЋ
1935–2008–2018.

Последњи поздрав
драгом куму

бака МИРИ
од породице
БОСИОК

Последњи поздрав
куму

У нашим срцима остаде туга заувек.
Твоји: син МИОДРАГ, браћа НИКОЛА, и СВЕТКО
и сестре НАДА и ВЕРА са породицама

МИРЕ МИЛИЋЕВИЋ

(22/281052)

Напустила си нас у позним годинама.
Доживела си да имаш унучад, добру децу, поштену.

Последњи поздрав

С поштовањем НЕГИЦА ЈЕЛИЋ
(105/281268)

(32/281091)

После кратке и тешке болести преминуо је наш
вољени

Последњи поздрав вољеној мајци и ташти

МИЛАНУ
КРЕЦУЉУ

МИЛАНУ
КРЕЦУЉУ

од кумова БОГДАНА
и ЉУБИЦЕ

од ЂУКИЋ РАДЕТА
и ИВАНКЕ

(40/281103)

(104/281267)

Последњи поздрав

БОЖИДАР КРСТИЋ
1943–2019.
Ожалошћени: супруга НАДЕЖДА, кћерка МИРА,
зет ДЕЈАН, син ДЕЈАН, снаја ЛЕНУЦА и унуци:
ДАНИЈЕЛА, ДРАГАНА, БОЖИДАР, ТАЊА,
ДАНИЕЛА, АЛЕКСАНДРА и ДАНИЕЛ.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Сахрана је обављена 8. августа 2019, у 13 сати,
на Старом православном гробљу у Панчеву.
(121/281283)

МИЛКИ
КОКОТОВИЋ
1936–2019.
Остаје празнина и живот пун дивних успомена. У нашим срцима живећеш вечно.
Хвала ти на све мила
наша.
Твоја ћерка
ГОРДАНА и зет
ЗОРАН
(67/281197)

Обавештавамо кориснике
наших услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

ПО ПУСТ
свим радним
данима
осим средом.

10. августа, у 10 сати,
одржаћемо годишњи
помен

БОЖИ
ЈОСИМОВУ
од станара
у Савској 2

ДРАГАНИ
ШИНИК
Много нам недостајеш!
Твоји најближи

(12/281036)

(71/281218)

Драгој пријатељици и колегиници

РОСИ
СВИРЧЕВИЋ
од комшија
„СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА”
Војвођански
булевар 26
(66/281193)

РОСИ СВИРЧЕВИЋ
последњи поздрав за небески пут од колега из
Народног музеја Панчево.
(61/ф)

Петак, 9. август 2019.

12. августа 2019. навршава се четрдесет
дана како нас је напустио наш најдражи
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Десет година

12. августа навршава се годину дана
откако није са нама наш драги

АНДРИЈИ ПАВЛОВИЋУ

ЈОВИЦА БОСНИЋ
Отишао си пребрзо и оставио нас неме и
неутешне.
Остају дивне успомене и бескрајна љубав
у нашим срцима.
Заувек ће те волети твоји најмилији:
супруга АНДРИЈАНА, син ОГЊЕН,
мајка ДРАГИЦА и сестра НАТАША

ЕНЕС ТАСО
Велики српски песник, Његош, је рекао; „Благо оном ко довијек’
живи, имао се рашта и родити”
А Ти си, побратиме један од њих.
Нашо си, небески мир и док живимо ми, који смо Те волели, живећеш са нама и у нама.

генерал мајор
С љубављу и поштовањем и поносом
носимо те у срцу.
Твоји најмилији

Твој побратим МИЛОШ СИМИЈОНОВИЋ

(99/282163)

(58/281147)

(54/2181156)

Помен нашем драгом супругу и оцу

АНДРИЈА ПАВЛОВИЋ
10. августа 2019. се навршава десет година откако ниси са нама. Увек те се радо сећамо и помињемо.
Супруга ДРАГИЦА, синови ВЛАДИМИР и ГОРАН и
ћерка ЉИЉАНА са породицама
(26/281071)

ЈОВИЦИ БОСНИЋУ
Прошло је најтужнијих четрдесет дана, али постоји љубав коју смрт не може да избрише и туга
коју време не може да излечи. Заувек ћемо те волети.

Помен нашем драгом
зету

У суботу, 10. VIII 2019. у
Житорађи, даваћемо годишњи помен

ЦВЕТА БУРСАЋ

ЗОРАН
ЈЕФТИЋ

9. VIII 2002 – 9. VIII 2019.

13. VIII 1994 – 13. VIII 2019.

Прошло је седамнаест година откада си отишла,
а ништа мање не боли.
Увек у мислима и срцима твојих најмилијих

Супруга АНДРИЈАНА и син ОГЊЕН
(100/281263)

С тугом и љубављу
сећају те се твоје сестре МИРА и МАРИЈА с породицом

(35/281094)

Помен нашем драгом сину и брату

(37/281095)

Почивајте у миру

ЈОВИЦИ
БОСНИЋУ
Радо га се сећамо, са захвалношћу спомињемо
и увек у срцу носимо.
МИЛЕНКО, НАДА,
НЕМАЊА и СОЊА

ЈОВИЦИ БОСНИЋУ
Ми који те волимо знамо како је тешко живети
без тебе.
Постоји љубав коју смрт не прекида, а туга коју
време не лечи. Поносни смо на тебе што смо те
имали, а претужни што смо те изгубили.

(102/281263)

ТОМИСЛАВУ
ТОМИЋУ
1947–2018.
Син САША и ћерка ДАНИЈЕЛА са породицом
(60/281180)

12. августа 2019, у 10 сати, на гробљу Котеж,
даваћемо четрдесетодневни помен нашем

МИРОСЛАВ
СВИРЧЕВИЋ

МИЛАДИН
СВИРЧЕВИЋ

РОСА
СВИРЧЕВИЋ

10. VIII 2014.

8. X 2014.

31. VII 2019.
МАЈА, ВОЈА и НЕБОЈША

Мајка ДРАГИЦА и сестра НАТАША
(101/281263)

(56/281172)

Пре шест година отишла је од нас наша
вољена мајка, бака,
свекрва и прабака

СЕЋАЊЕ

МИХАЈЛУ СРБИ ДУБИЋУ
ЉУБИЦА БОЖОВИЋ
15. III 1953 – 12. VIII 2017.

Породица ДУБИЋ

У суботу, 10. августа 2019. године, у 11 сати, на гробљу Котеж дајемо помен нашој драгој и непрежаљеној Љубици.
(24/281064)
Заувек захвална породица

ДРАГАН ИВЕТИЋ
(23/28061)

1998–2019.

11. августа 2019. навршава
се шест месеци откад нас
је напустила наша драга

Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији

СТОЈАНКА
ДРАГАН
12. VIII 2009 – 12. VIII 2019.

14. августа навршавају
се две тужне године откада није са нама наш
вољени

Нашу

(103/281265)

Били смо њена љубав
и радост, и она наша.

Последњи поздрав

СТОЈЧЕ
ЈОВЧИЋ
1950–2019.
С љубављу чувамо
успомену на тебе.

ГОРИЦИ ЋУЋА
од станара у Савској 2

Твоја сестра ВЕРА
са породицом

(13/281036)

(112/281278)

Породице ДРАГАН

ДРАГИЦА
ИЛИЈЕВСКИ
Дани пролазе, а туга је
све већа.
Супруг МИЛОРАД, син ЈОВИЦА, снајка ЈАСМИНА и
унуци ТИЈАНА и БОЈАН
(70/281207)

(51/281143)

300-820, 300-830

НИКОЛА
МИЛОШЕВИЋ

БРАНИСЛАВУ
ПЕТРОВИЋ
1923–2017–2019.

Постоји љубав коју смрт
не може да избрише и
туга коју време не може
да излечи.
Твоји најмилији

памтимо по најбољем.

(74/281232)

(76/281236)

Њени: ДИМИЋИ
и ПЕТРОВИЋИ
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Прошло је девет година откада није са нама

Пролазе године, за нас вечност и туга, јер са нама нису наши најдражи

СПАСИЋ

ВОЈИН БОГДАНОВИЋ
1948–2010.
Увек у срцима и мислима са нама.
Син АЛЕКСАНДАР, снаја АНА, унуци МАРКО и АЛЕКСАНДРА
(72/281225)

Вољени наш

У суботу, 10. августа, на Новом гробљу, у
11 сати, дајемо шестомесечни помен нашем драгом

ДРАГАН
1967–2000.

ЗОЛТАН
АПРО

ЖИВАН
1937–1997.

Уграђени у простор,
не умиремо то ми.

1963–1982.

Мама МУЦИ,
сестра ИЛУШ
и сестрићи ИВАН,
КРИСТИНА и ЕСТЕР

То се растеже небо

БОЖИДАРУ МИЛЕТИЋУ
СРЛЕТУ

Остале су дивне успомене, бескрајна љубав и чежња за тобом.

и уздиже нас ка звездама.

Дани и месеци пролазе, а ми никако да се
помиримо да си нас заувек напустио.

Ваши најмилији

Заувек твоји: ЈОВАНКА, АЛЕКСАНДАР,
МАРИЈАНА и ЂОРЂЕ
(47/281118)
(45/281115)

(55/291161)

СЕЋАЊЕ

РАДЕ ЧИКАРА
МИЛИЦИ МАКСИМОВИЋ
Прошле су две године, али туга и бол не пролазе.
Недостајеш нам.
Твоји: СУЗА и ВЛАДА

СТАНКО
ЛОНЧАРЕВИЋ

РОСИ МЕСАРОШ

1953–2019.

1942–2019.

1939–2018.
Твоји најмилији
(38/281100)

(123/281292)

ПОМЕН

У недељу, 11. августа 2019, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

У суботу, 10. августа, у 10 сати, даваћемо годишњи помен вољеној

13. августа 2019. навршавају се две године од
смрти мог супруга

Прошло је четрдесет
тужних дана откада
је престало да куца
племенито срце мог
вољеног брата.
Неутешна сестра
РАДМИЛА
с породицом

Ништа није исто, отишао је део мене, али знам да
бдиш над нама свима.
Ћерка САНА, унуци НЕБОЈША, ВЛАДИМИР, ГАБРИЕЛ, ДАВИД, ГЕОРГИЈЕ, ЕВГЕНИЈА и СИМОНА,
праунука САРА, снаја АНИКА, зет ДРАГАН и НЕДА
(46/281116)

У суботу, 10. августа 2019, у 10.30, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем
драгом

(4/281018)

МИЛЕТА МИЛОШЕВ

Петогодишњи помен

8. VIII 1999 – 8. VIII 2019.

МАРА
РАМЊАНАЦ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

РАДЕТА
ЧИКАРЕ

13. августа 2019, у 11
сати, на Старом православном гробљу дајемо четрдесет дана.
Ћерка с породицом

Време пролази, туга за
тобом никада.
Недостајеш ми.

(43/281112)

(5/281019)

(20/281046)

МИЛОЈУ МИЛОШЕВИЋУ
1939–2019.

СЕЋАЊЕ

ПАВЛУ
БРАЈАНОСКОМ

Супруга КОВИЉКА

Сваким даном недостајеш све више и више...
Волимо те и волећемо...
Твоја породица
(11/281035)

13. VII 1948 – 13. VIII 2014 –
13. VIII 2019.

ЉУБИЦА
НИКОЛИЋ
2017–2019.

ГОРИЦА
ЋУЋА

МИЛИЦА ТОТ
ХАРШАЊИ

Велико хвала драгим кумама и нека вам је вечна слава.
Породица ТОМИЋ
(18/281042)

Заувек у нашем срцу.
Супруг СТЕВАН
и ћерка ВЕСНА
са породицом
(52/281145)

МИРОСЛАВ
ПЕТРОВИЋ

Чувамо те од заборава.

Твоји најмилији

Твоји:
супруга ДУШАНКА,
ћерка БИЉАНА, син
ДАВОР, унуци
ОГЊЕН и СТРАХИЊА
и снаја ГОРДАНА

(57/281175)

(17/281041)

13. VIII 2017 – 13. VIII 2019.
Све више недостајеш.

ВЛАДИМИР ГУЈАНИЧИЋ
1967–2012.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: син НИКОЛА, ћерка КАСАНДРА, супруга ОЉА,
мама ЛЕПА и тата МЛАЂА

(69/281206)

Петак, 9. август 2019.
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ПОМЕН
Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у понедељак, 12. августа 2019. године, у 11 сати, на Старом православном гробљу, давати годишњи помен нашем вољеном супругу, тати, тасту и деди

КАЈА БАРАШЕВИЋ
Мама, прошли су ти неки дани, 365 дана,
тугу време не брише, успомене не бледе,
недостајеш.

ДУШАНУ ТЕРЗИЋУ
25. VIII 2018 – 25. VIII 2019.

Ипак, увек си ту око нас, у нашим мислима, сећањима, у нашим срцима.

Нека те у тишини вечног мира прати моја љубав јача од заборава.
Ћерка САЊА и унуци ЛУКА и УНА

Твоја БРАНКА

(31/2810879

Прошла је тужна година како је преминула наша драга снаја, ујна и бака

РУЖИЦА БОЧЕРЕК
1934–2019.

(14/281037)

Прошло је шест тужних месеци без тебе мама.
Бићеш заувек у мојим мислима и срцу.

10. августа 2019. године
биће четрдесет дана откада ниси међу нама. Нисам
знала да ћеш толико да
нам недостајеш

Твој син СЛАВИША
(1/281010)

Осам година од смрти супруга и оца

ДУШАН ТЕРЗИЋ

КАЈА БАРАШЕВИЋ
МИТАР
ГАГИЋ

6. X 1946 – 13. VIII 2018.
У својим мислима и сећањима чувају је: МАРИЈА, ИВАНКА, ДАНИЈЕЛА, МАРИЈА и СТЕВА
(59/281178)

Супруга РАДА, син МАРКО,
кћи МИЛИЦА, таст СЛОБОДАН и шурак ЖАРКО
(30/281080)

Драга наша

Годишњи помен

ГАВРИЛА ЈОВАНОВИЋА
Неутешни: твоји најмилији

Знао си колико смо те волели, али никада
нећеш сазнати колико нам недостајеш

Твоја ћера СНЕЖАНА, зет МОМЧИЛО
и унук ВИКТОР

(8/281025)

У среду, 14. августа 2019. године, у 10 сати, на Новом
гробљу, одржаће се једногодишњи помен нашем

(15/281037)

25. августа 2019. навршава се тужна година откада није са нама наш драги

СОФИЈА
ЖУРЖУЛ

КАЈА БАРАШЕВИЋ
2018–2019.

МИЛЕТУ МАТИЋУ

2009–2019.

Време пролази, а туга остаје заувек. Поносни смо
што смо те имали, а неутешни што смо те изгубили,
анђелу наш.

Чувамо успомену на
тебе.

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Заова ЛЕЛА са породицом
(142/381320)

10. августа 2019, у 11.30, даваћемо годишњи помен на
Новом гробљу нашем драгом

ВЕРА са породицом

Супруга ЉИЉАНА, ћерке СНЕЖАНА
и ДРАГАНА са породицама

(21/281051)

(2/281013)

У суботу, 10. августа,
у 11 сати, на Новом
гробљу у Панчеву даваћемо полугодишњи
помен нашем

ДУШАН ТЕРЗИЋ

Навршило се десет година откада није са нама наш

Пола година без „наших понедељака у 11”,
драга моја

СПЕРАНЦА

СЕЋАЊЕ

МИЛЕ
РАШЕТА
ШЕКА

ПАВЛОВИЋ

из Доњег Лапца

25. VIII 2018 – 25. VIII 2019.
Време пролази, али туга не. Недостајеш све више.
12. августа 2019, у 11 сати, посетићемо његову
вечну кућу на Старом православном гробљу и
одати годишњи помен
Заувек у срцу твог брата ЖАРКА, снаје ДАНЕ,
братанице МАРИЈЕ и братанца МИЛАНА са њиховим породицама

ТРАЈЧЕТУ ПИСЛЕВИЋУ

(16/281038)

1938–2019.
Много је лепих успомена и сећања да те вечно памтимо, с поносом помињемо и никад не заборавимо.
Супруга СОЛУНКА, син СВЕТИСЛАВ, ћерка СНЕЖА,
зет БОРИВОЈЕ, унуци МИЛЕНА, МИЛАН, СРЂАН и
САНДРА и праунуци СТРАХИЊА, ЉИЉАНА и ЛУКА
(19/281043)

КОСТИ
ПЛАВШИЋУ

И као – ту си негде, у
„твојој бањи” а доћи
ћеш „кад могнеш”...
Али – није тако...

Његови најмилији

Његови: НАДА, ЉУБАН
и ЖЕЉКО

Брат ДОРУ
са породицом

(41/281109)

(7/281021)

(10/281033)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ВУЛИН

БЛОНД

МИЛОМИР АНДРИЈА ДРАГИЦА
КОСТА
ПЛАВШИЋ

МИЛУТИН и ГОСПА
10 година
Чувамо Вас од заборава.
(28/281077)

12 година
Ваши најмилији

Течо, почивај у миру и
хвала ти за све.
Породица БАБИН
(42/281109)

4. IX 1997 – 2019.

10. VIII 2009 – 2019. 30. VII 2007 – 2019.

У срцу туга, на гробу тишина а у души велика
празнина.
Ваша ћерка и сестра ГОРИЦА са породицом
(6/281020)

СТЕВАН

ЈОХАНА

1930–2010.
1934–2019.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.
(3/281017)
Ваши најмилији
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Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Чувајте своја документа и личне ствари. Помало сте растројени и нервозни. Претерали
сте с трошковима и непланираним куповинама. Нађите начин да додатно зарадите, јер
обавезе из прошлости долазе
на наплату.

Као и обично, у дилеми сте шта
да урадите. Нуде вам се два посла и за који год да се одлучите, то ће бити погодак. Могуће
је краће путовање на коме можете упознати занимљиву особу. Чувајте кичму.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Пред вама је недеља великог
успона у каријери, али то неће
пратити и одговарајућа материјална сатисфакција. Но, не
падајте одмах у очај. Мањи
флерт ће вам вратити пољуљано самопоуздање.

Смањите нервозу, јер ће вам
већ крајем седмице стићи повољна пословна вест у вези с
вашим материјалним статусом
и каријером. Не брзајте и не
доносите исхитрене закључке
да не бисте упропастили већ
завршени посао.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Велико дете би да се мало игра,
али заборавља да све што сија,
не мора и да заблиста. Пробајте да нађете компромис са сарадницима и надређенима и
избегните конфликте. У љубави
је топло-хладно.

Ко рескира, тај профитира –
покажите то на делу. Ово је добар период за вас када је реч о
већем материјалном добитку,
али и о решавању нагомиланих
породичних проблема. Оно о
чему маштате, близу је остварења.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ако ништа друго, материјална
ситуација вам се битно поправља. Реновирање стамбеног
или пословног простора вам је
приоритет. Емотивно сте празни и незаинтересовани за неки озбиљнији однос.

Не схватајте ствари превише
лично и не полазите од себе у
доношењу одлука. Будите опрезни ако радите нешто противправно. Ништа испод жита! Помало сте љубоморни. Могућ је
сусрет са старом љубављу.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Нер во зни сте, рас тр за ни и
неодлучни. Помоћ долази од
особе на коју не рачунате. Повољан период за планирање
пута у иностранство и његова
брза реализација. Ваша верност је на испиту, као и љубав
према партнеру.

Пад енергије је само привремен. Пословни разговори крајем седмице решиће све ваше
недоумице. Прихватите понуђено. Комуникација с партнером је у минус фази, али сваки излет може скупо да вас
кошта.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Осећате интуитивно да треба
да будете опрезни при доношењу важних пословних одлука, ма колико оне биле примамљиве на први поглед. Прекините контакт са особом која
вас емо тив но ис ко ри шћа ва.
Мања прехлада.

(19. 2 – 20. 3)
Немојте падати у малодушност.
Мањи здравствени проблеми
су вас омели у остваривању
неких планова. Могући су административно-правни проблеми, па консултујте одговарајућу особу. Емоције су вам
нестабилне.
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ФЕСТИВАЛ ФИЛМА И ФОТОГРАФИЈЕ „ЖИСЕЛ” ОДРЖАН ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТИ ПУТ

ОМОЉИЧКИ СУНЦОКРЕТ И ДАЉЕ ПОНОСНО СТОЈИ
Село које најдуже и најбрижније негује визуелне уметности у окружењу протеклог викенда је још једном било обојено у златно-жуту – боју сунцокрета, који већ готово пола
века симболизује „Жисела”.
Омољица је тако четрдесет
девети пут, по традицији – почетком августа, указала гостопримство многим ауторима из
земље и иностранства на чувеном фестивалу покретних и непокретних слика. Додуше, у не
тако импозантном броју као
некад, а разлози су углавном
познати и тичу се општег стања друштва.
Ипак, било их је сасвим довољно да сачувају епитет овог
панчевачког села као ходочасничког места аматерског бављења седмом и осмом уметношћу.
Овогодишњи фестивал на тему
„Живот села” стартовао је у петак, 2. августа, у Кино-клубу Дома културе, промоцијом фотомонографије домаћих аутора.
Нешто касније, у згради наведене установе која је и главни организатор „Жисела”, отворен је и четрдесет седми Међународни салон уметничке фотографије.

„Живот и смрт” победили
И овог пута било је много мајстора оваквог вида записивања делића стварности која нас
окружује, као и љубитеља те
врсте уметности, па су, по устаљеном обичају, малтене све
унутрашње зидове поменутог
објекта красили врхунски радови. Том приликом отворене
су изложбе учесника салона,
као и фотографија из архива
Фото-савеза Србије, којима су
своје опусе представили Бранислав Бркић, Имре Сабо и
Мирослав Јеремић, а дела су
приказали и Новица Петровић
и Виолета Милутиновић. Уприличена је и поставка Природњачког музеја Београда, под
називом „Оком природњака”.
Те ве че ри про гла ше ни су
најбољи радови према одлуци
стручног жирија овогодишњег
Салона уметничке фотографије, сачињеног од осведочених
мајстора – Милана Живковића, Жељка Ђурића, Рајка Каришића и Здравка Симијоновића. Укупан број приспелих
фотографија био је 468, од 120
аутора, од чега је у ужи избор
увршћено њих 105, од 88 аутора, а по три најбоље колекције и појединачне фотографије награђене су златним,
сребрним и бронзаним сунцокретима „Жисела”, дипломама и новчаним наградама у
из но су од 25.000, 20.000 и
15.000 динара.
На крају је прва награда за
колекцију фотографија припала Милану Марковићу из
Ва љева, друга – Драго славу
Мир ко ви ћу из Бе о гра да, а

трећу је Маја Стошић однела
у Параћин.
Панчевац Александар Бренђан израдио је најбољу појединачну фотографију, под називом „Живот и смрт”, коју је
направио у Иванову. Управо
из тог места је и другопласирани Золтан Бисак са „Погледима”, а трећа је „Ћутљи ва
сен ка” Бе о гра ђан ке Ива не
Тодоровић.

Бренђану „дупла круна”
Током викенда уприличен је
четрдесет девети Међународни фестивал аматерског филма, а у конкуренцији је било
никад мање остварења – свега
деветнаест. То је, условно речено, умањило муке жирију који је заседао у већ уходаном
саставу: Мирослав Савковић
(професор ФДУ), Мирослав Петро вић (филм ски ре ди тељ),
Владимир Анђелковић (председник Центра аматерског филма Србије) и Марко Стојановић (музејски саветник у Етнографском музеју). Тако су
сви приспели филмови приказани омољичкој публици, и то
у две званичне пројекције – у
суботу и у недељу.
По за вр шет ку по след њег
филма, приступило се проглашењу лауреата, а oве године
догoдио се и један преседан,
јер је Александар Бренђан победничкој фотографији придодао и најважније филмско ауторско признање – Гран-при
фестивала (уз кристалну вазу,

Живот и смрт на селу – Александар Брендјан – 1. награда
„Блур”; „Сребрни сунцокрет”
припао је Оршољи Њилаш („Мало куче”), а трећи је био један
страни аутор – Гинтер Зимерл
из Аустрије („Do samma daham”
– „Овде нам је дом”).

Додела признања филмаџијама – директор Дома
културе уручује прву награду Милану Живковићу
диплому и 35.000 динара), и
то за филм „Препород”.
Следећу по рангу, прву награду (као и плакету „Златни
сунцокрет”, диплому и 25.000
динара), понео је поменути Милан Живковић за остварење

Додељено је и много других
признања, а два је у име Етнографског музеја и Друштва антрополога уручио Владимир
Стојановић.
– Сваки филм је за нас веома значајан, јер га користимо

као комплетан податак којим
може да се тумачи култура око
нас. Овог пута одабрали смо
дела младих људи зато што је
њихов приказ сасвим другачији у односу на старије ауторе.
И док један филм на необичан
начин говори о томе како се
од жита стиже до погаче, други истиче критички поглед деце према сервираним стереотипима – навео је музејски
саветник.
У вези са тим, он је групи
аутора из Селевца уручио плакету за тему „Традиционални
живот на селу”, а најбољи антрополошки приступ имала је
Нора Абци из панчевачког Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин”.
Када је већ реч о нашим суграђанима, славодобитници су
и Радован Ђерић (традиционални обичаји), Лучијан Данилов (најбољи звук) и Хана Гаћеша (најбоља монтажа).
Сваке од те три вечери приређивани су концерти на платоу испред Дома културе; истовремено су „Омољчанке” излагале своје рукотворине, а у суботу је уприличен и „Златни
котлић Омољице” у организацији Удружења спортских риболоваца „Шаран”.

На младима „Жисел” остаје
Главни организатор манифестације, као и увек, био је локални Дом културе, чији се
директор, Никола Ђукановић,
посебно захвалио традиционалним спонзорима – Граду Панчеву и Министарству културе.
– Мислим да смо одржали
квалитет. Задовољан сам и посећеношћу. Мало нам је време
пореметило програм другог дана, који смо преселили у затворену салу, али ни ту није
мањкало љубитеља филма – истиче Ђукановић.
Је дан од чла но ва жи ри ја,
Владимир Анђелковић, каже
да је штета што је било мање
филмова, па треба учинити да
одзив буде бољи и тражити нове ауторе.
– С друге стране, добро је
то што се фестивал окреће ка
млађим људима. Ни квалитет
није лош, нарочито у техничком смислу, али ту се више
ни не поставља питање. Теме
су другачије, јер више нема

Страну припремио

„Слатке” изложбе фотографије

Јордан
Филиповић

кла сич ног се ла – ка же Ан ђелковић.
Можда и најрелевантнији
да коментарише стање фестивала био је Милан Живковић,
осведочени пријатељ ове манифестације, који је још једном у њој учествовао и као суорганизатор, и као члан жирија (фотографија), и као такмичар (филм).
– Мислим да се Салон уметничке фотографије држи боље
него Фестивал аматерског филма. Похвалио бих то што је жири нарочито посветио пажњу
избору колекције, у оквиру које свака фотографија мора да
одговара једној теми. Морам
да кажем да је некад било лакше при оцењивању, јер смо добијали готове фотографије, а

сада их гледамо на екрану и
често не знамо ни које су резолуције, па се неке и провуку
упркос грешкама у обради. Када је о филму реч, раније се
радило на филмској траци, што
значи да је посао требало завршавати раније, ићи на монтажу, наснимити звук... На тај
начин је испливавала креативност, а сада, у ери дигитализације, када је све неподношљиво лако, понекад се ошљари,
па имамо чак и филмове без
краја. Иначе, мој предлог је да
се следеће године овде направи камп, а ја бих, као „Никонов” промотер обезбедио опрему и сакупио талентоване клинце – најављује Живковић.
Речју, на младима „Жисел”
остаје...

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.

Шаркавказ
Прелепи мешанац, који у себи има крви кавкаског овчара
и шарпланинца, тражи своје
власнике или удомитеље који
ће га збринути за сва времена.
Пронађен је пре око три недеље, уплашен и изгубљен, у
парку испред Градске библиотеке, а раније је виђан око Зелене пијаце. Овај шмекер нема чип и није кастриран, али добро је ухрањен и веома је послушан и мазан.
Све друге информације могу се добити на телефон 060/70700-77.

Гонич
Ловачки пас, највероватније гонич,
пронађен је у кругу Градске болнице пре око недељу дана. Делује као
прилично негован љубимац, који је
донедавно живео у неком дворишту.
Миран је и добро се слаже са људима и псима, па уколико га неко
препозна или сазна чији је, требало
би да власника упути на Градско прихватилиште, где се пас
привремено налази.
У супротном, ова добрица може бити удомљена.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ЗАЉУБЉЕНИЦИ У НАДЕЛ НЕ ПОСУСТАЈУ УПРКОС ОКОЛНОСТИМА

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

КОЛИКА МОЖЕ БИТИ ЉУБАВ ПРЕМА РЕЦИ

Бабушка

Да би се волело нешто што тешко може бити „исплативо”,
неопходна је велика количина
емоција које су се годинама таложиле на нечијем срцу.
Управо таквом – срчаном и
емоционалном – може се назвати наизглед унапред изгубљена борба за опоравак реке
Надел, коју њени беспоштедни
приврженици већ годинама настоје да избаве из канџи загађења.
У ту слику уклапа се и недељно такмичење у пецању за
децу (која углавном носе гене
наведених заљубљеника), одржано на поменутом водотоку.
И сви су сијали од љубави, без
обзира што се ниједна рибица
није закачила на удицу.
Тај податак још један је „последњи аларм” да се нешто предузме, јер ова, некадашња, оаза изобиља природе више не
може да чека.
Ко је протекле недеље прелазио мост на Наделу који спаја
Старчево и Омољицу могао је
наићи на идиличну слику: весела дечурлија уживала су пецајући, праћена будним очима
ништа мање расположених родитеља. Рекао би исти путник
намерник: сигурно су им до врха чуварке препуне улова.
Међутим, малишани који су
се окупили на реци Надел, тачније на месту познатом као „Ваљара”, већ трећу годину нису
ухватили ниједну рибу. Ни кедера. Нула.
Но, то их не спречава да се с
истим жаром у ово време године налазе на том, визуелно
заиста идиличном кутку, упркос томе што таквих лепих локација има другде у околини –
а да притом риба ради, па све
пршти.

отварана је брана из Иванова,
па су из Дунава долазиле праве композиције грдосија, које
смо разрогаченим очима гледали баш с овог моста. Обале
су биле начичкане од пецароша и аутомобила с београдским регистрацијама, а одржаване су и колоније сликара, који су овамо долазили зато што су имали шта да пренесу на платно. Притом смо
се купали и никад нисмо имали било каква кожна обољења
нити друге последице, јер Надел има своја изворишта – наводи Штука.

Деца упецала цедуљице?!

Такмаци упорни, иако већ трећу годину нема рибе
Па, у чему је онда тајна навале баш на то место, у пецарошком смислу, налик бунару?!
Па, у љубави, нормално...

Тешко против загађивача
А она је таква да кад нешто
истински волиш, од њега не
одустајеш без обзира на околности.
Е то је случај с људима, махом Старчевцима, када је реч о
ретко виђеном идолопоклонству
према реци Надел. (Прим. нов.
иако је званичан назив тог водотока – Надела, будући да га
апсолутно нико тако не зове и у
остатку текста неће бити коришћено слово „а” на крају назива).

А толика љубав није ничим
изазвана. Напротив, сијасет је
разлога који не сежу у тако давну прошлост. Наиме, овде је
врвело од живота све до деведесетих година прошлог века,
година јавашлука и небриге које су и довеле до вишегодишњег загађења наделске воде,
а последично и до уништења
флоре и фауне.
Ипак, као светло на крају тунела, пре неколико година основано је удружење спортско-рекреативних риболоваца – под
именом Надел, наравно. Одмах потом, ови чисти ентузијасти кренули су у борбу не би
ли оази вратили стари златни
сјај.
Нису наишли на претерано
разумевање надлежних, а и с
друге стране све то што треба
урадити у погледу ревитализације захтева много новца – којег пословично нема. Још већи
проблем (само наизглед, решивији) јесте то што нико не
зауставља многе фирме које у
реку нехајно испуштају разне
хемикалије.

„Нула” као порука

И голубови помажу у борби

Удружење је ипак нешто постигло, јер је у бројним волонтерским акцијама успело да
уреди поменути део старчевачког Надела, који сад поприма
обрисе правог излетишта. Очишћена је обала, направљен лет-

њиковац и дечје игралиште,
уређивано излетиште – што ће
бити настављено, а било је и
порибљавања.
Њихов председник, Зоран
Величковић Штука, додаје да
је недавно засађен и сибирски брест, добијен од „Војводинашуме”; ДТД је уклањао
трску, а помагали су и Град и
Месна заједница. Због тога је
тај терен све уређенији, чему
у прилог говори долазак све
већег броја учесника на такмичење, које већ трећу годину организују.
– Прошле године их је било
тридесетак, а сада већ четрдесет седам. Нажалост, ни ове
године није упецана ниједна
риба. Али ми на овај начин
хоћемо да пошаљемо поруку
да нам је овакав простор неопходан, макар као одмориште
и простор за рекреацију. Наравно, крајњи циљ нам је да
ревитализујемо Надел и вратимо животињски свет какав
је некад био. Верујемо у то,
јер постоје назнаке да ће ствари бити покренуте с мртве тачке. А добро памтим како је
некад овде све бујало. Нарочито када је о рибама реч, јер
било је свега – од сома и штуке, до буцова и златног караша. О бабушкама да не говоримо, а шаран је посебна прича. Овде је било једно од највећих мрестилишта те врсте,

Један од бољих познавалаца је
чувени старчевачки хармоникаш Миле Ђорђевић, који је у
сло бод но вре ме и велики
шаранџија.
– Ово је био најбољи терен,
па смо морали да устајемо у 3
сата како бисмо заузели место.
Било је великих примерака, а
рибе је било толико да смо је
пецали по две удице. Вода је
била чиста да су жене овде прале веш, јер је захваљуући изворима била проточна, с много
мање трске и траве. Нажалост,
данас је другачије, али боримо
се и покушавамо на све начине, па и порибљавањем – каже
овај заљубљеник у пецање и
Надел.
Око доношења рибе у Надел
помагао му је припадник млађе генерације Душан Станковић.
– Прошле године смо убацили око шестсто килограма
млађи, углавном бабушке и нешто шарана. Рибе има, јер су
је људи пецали у последње време, али зашто сада не гризе,
није ми јасно. И ја памтим неупоредиво лепше наделске дане, када сам одлазио са оцем и
браћом, све док фабрике нису
учиниле своје... – закључује Душан.
Деца су напослетку ипак нешто упецала. И то улов необичног назива – цедуљицу. Наиме, организатори су смислили да жребањем распореде већ
припремљене награде. Свако је
добио понешто, али најсрећније руке био је осмогодишњи
Петар Трајковић који је извукао папирић с бројем један и
првом наградом.
А док је оваквих људи на
свету, трепери нада да ће се и
Надел срећно извући из ове
агоније...
Ј. Филиповић

НОВИ УСПЕСИ ОРИЈЕНТИРИНГ КЛУБА „ОСА”

НОВЕ АКЦИЈЕ ЧЛАНОВА „ЈЕЛЕНКА”

Јелена друга на Копаонику

Рајске чари Мојана

Када је питању спој квалитетног боравка у природи и такмичарског спорта, тешко да
има боље комбинације од оријентиринга. Љубитељи ове, релативно младе, дисциплине већ
извесно време окупљају се под
окриљем клуба „Оса”. Поред
тога што на тај начин доносе
добробит свом физичком и менталном здрављу, они већ неко
време постижу и завидне резултате.
Једна од најуспешнијих свакако је Јелена Станковић, прошлогодишња вицешампионка
Србије, која је била учесница и
овогодишњег међународног такмичења под називом „Копаоник опен 2019”, одржаног пре
петнаестак дана на једној од
најлепших српских планина.
Треба истаћи да се ово надметање у конкуренцији жена од
35 до 40 година бодује за светску оријентиринг ранг-листу.
У првој трци, Јелена је заузела друго место иза европске
шампионке, Чехиње, Веронике Птацкове, прве фавориткиње, а исти исход Панчевка је
поновила и другог дана.

Бабушке се хране на дну, па
се ту и лове. По мехурићима
који се појављују на површини воде, прво треба локализовати место где се налази
јато бабушки. Треба имати у
виду да у току дана, посебно
рано ујутру и предвече, бабушке прилазе ближе обали и
хране се приобалним биљем.
За лов бабушке треба користити фин и лак прибор.
Она је опрезна риба и често
ће вас изненадити крупан
примерак који је дошао на
само једног црвића или зрно жита. Најчешћи метод
пецања је пловком. Штап

Њен тренер, Миодраг Вуковић, очекује да ће Станковићева остати на тој позицији, иако
је до краја сезоне очекују још
четири трке у спринту, на средњим и дугим дистанцама, као
и ноћни оријентиринг.
– Презадовољан сам постигнутим, јер су стазе биле изузетно комплексне, због чега
спадају у најтеже у Србији –
наводи Вуковић.
Ј. Ф.

Лето је период када чланови
Планинарског друштва „Јеленак” неуморно походе природне лепоте у ближој или даљој околини. Тако је било и
недавно када је, у организацији тог удружења, четрдесет
двоје поштоваоца подручја с
већом надморском висином
боравило на планини Мојан.
Један од њих, Милан Глумац, секретар друштва, истиче да је тај пут представљао
несвакидашњи ужитак.
– Ова, не толико позната,
планина, која се налази на
око двадесет километара од
Андријевице, градића у Црној Гори, близу је саме границе те државе и Албаније.
Реч је о правом рају за љубитеље природе, будући да је та
област богата лековитим травама, цвећем и разним другим врстама флоре. Тако су се неки од
нас релаксирали сакупљајући дивљу нану, хајдучку траву и кантарион, док су се искуснији
познаваоци печурака позабавили тим (не)јестивим биљкама, а већина се ипак определила за
јагоде и боровницу. Посебан доживљај на Мојану су полудивљи коњи, који се слободно крећу
овим ливадама. На једном извору хладне али
веома питке воде, успели смо и да приђемо са-

треба да буде што дужи, како би без проблема спустили пловак иза трске и имали довољну дужину најлона
да мамац стигне до дна.
Од примаме и тачног забачаја зависиће и цео лов.
Ако је вода топла и стајаћа,
треба користити брашнасту
храну и житарице. Код чистог дна, примама треба да
буде тврђа, а код дна обраслог травом, што растреситија. Користите технику масовног примамљивања. Дохрањујте само уколико бабушке престану да раде.
Као мамац користе се: кувана пшеница, млади и кувани кукуруз, хлебна ружа,
глисте и црвићи. Са пролећа
и јесени, када је вода хладнија, боље резултате дају глисте и црвићи, док су у летњем периоду успешнији хлеб
и кувана пшеница. При стављању мамаца, врх удице мора увек бити слободан. Зрно
пшенице обично се пробада
бочно, кроз две опне, како се
у води не би распадало.
Када идете на бабушку,
обавезно понесите више разноврсних мамаца. Честа је
појава да бабушка у једном
тренутку престане са узимањем једне врсте хране – истог
тренутка промените мамац.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
СА УДИЦЕ

ПАСТРМКА
У ПАВЛАЦИ

Састојци:
– шест пастрмки
– 1/2 кг павлаке
– три-четири кашике презли
– једна кашичица исеченог
зачина
– сок од једног лимуна
– 20 г маслаца

свим близу десетак тих прелепих створења –
наводи Глумац.
Већина панчевачких природњака успела је
првог дана да се попне на Велики Мојан (2.157
метара), са којег се пружа изузетан поглед на
Конобе, као и на цео масив Проклетија. За то
време, остатак експедиције одлучио се за врх у
суседној Албанији – Маја Марлулес (2.188 м), а
другог дана сви заједно изашли су на Планиницу (2.153 м).
Ј. Ф.

Припрема:
Пастрмке поређамо у тепсију, посолимо, побиберимо,
додамо исецкане зачине, лимунов сок, две до три кашике воде, па их у томе динстамо на тихој ватри 20 минута.
Кад су готове, течност прелијемо у дугу чинију, измешамо са павлаком, пустимо
да мало кува и тиме прелијемо пастрмке. Затим их поспемо наструганим хлебом,
попрскамо растопљеним маслацем и ставимо у добро
угрејану пећницу да се на
њима ухвати кора.
Пријатно!
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СА ПРИПРЕМА ФУДБАЛЕРА ЖЕЛЕЗНИЧАРА

НОВОСТИ ИЗ БАЗЕНА

„ДИЗЕЛКА” ПОЛАКО ХВАТА ЗАЛЕТ...

АЊА ОБОРИЛА РЕКОРД

Боравак на Златибору
– пун погодак
Стигла проверена
појачања
Фудбалери Железничара вредно тренирају од 8. јула и припремају се за предстојећа искушења у Српској лиги, група
„Војводина”. Популарна панчевачка „Дизелка” је од 23. јула до 2. августа боравила на
Златибору, где су првотимци
вредно вежбали под руководством тренера Душана Јеврића, Марка Андрејића и Владимира Растовића.
Можда и најважнији део припрема, онај када се поставља темељ за све оно што момке очекује током дуге и исцрпљујуће
сезоне, протекао је у најбољем
реду. Стручни штаб могао је да
се увери у квалитет појединаца,
али и да искристалише екипу
која ће изнети највећи терет у
предстојећем шампионату.
Железничар је на Златибору
одиграо и четири јаке контролне утакмице. Са по 1:0 савладани су београдски клубови, прволигаш Графичар и српсколигаш
Телеоптик, претрпљен је пораз
од Крупe из Републике Српске
(2:0), док у дуелу са екипом Тутина није било победника (2:2).
Резултати са ових мечева нису били у првом плану, већ су
утакмице искоришћене да би
се испробале разне варијанте у
тиму, али и да се провере неки
фудбалери који су били на проби. Поред тренинга, којих је
било и по два пута дневно, у
теретани и на терену, боравак

на Златибору био је пун погодак и због чињенице да је у
екипи почела да се ствара „хемија” неопходна за постизање
добрих резултата.
– Све је било на задовољавајућем нивоу. Момци су добро
одрадили цео тренажни процес, а све што смо планирали,
и спровели смо у дело. Контролне утакмице показале су и
добре, али и лоше ствари, које
морамо да поправимо до почетка првенства. Све у свему,
задовољан сам залагањем играча, као и целокупном атмосфером у клубу. Имамо још довољно времена пред нама да
урадимо оно што смо замислили и верујем да ће тим спремно дочекати почетак трке за
бодовима – рекао је по повратку са Златибора први тренер
Железничара, Душан Јеврић.
„Дизелка” у ново првенство
улази са јасним амбицијама,

али и прилично измењеним
саставом.
На списку играча из прошле
сезоне остали су: Бранислав
Катанић, Илија Николовски,
Бојан Трипковић, Борко Аничић, Саша Руњаић, Георгије
Јанкулов, Владимир Мандић,
Павле Петровић, Јован Вучетић, Лазар Танасковић и капитен Данило Ковачевић.
Стигла су и адекватна појачања, међу којима су и искусни, проверени и доказани фудбалери. Голман Бојан Кнежевић дошао је из Узбекистана, а
Младен Лазаревић из суперлигаша Мачве. Јордан Јовановић
и Лазар Владисављевић пре доласка у Железничар играли су
у Албанији, а Лука Стојановић
се у свој град вратио из Колубаре. Денис Илић стигао је из
ужичке Слободе, а Урош Лукић из Бродарца. Из Бродарца
је дошао и Милош Брајовић, а

Душан Плавшић је опрему „дизелке” задужио после наступа
у новосадском Пролетеру. Ђорђе Ив ко вић до шао је из
Синђелићa, а Драган Миливојевић из зворничке Дрине.
По повратку са Златибора,
момци су од свог шефа добили
два слободна дана, па су наставили са вредним радом. У време када је овај број „Панчевца”
већ био закључен, Железничар
је у Банатском Великом Селу
одиграо контролни меч против
Козаре, а генерална проба пред
почетак првенства заказана је
за 11. август. Тога дана на СЦ-у
„Младост” Железничар ће одмерити снагу са Вршцем. Овај меч
почиње у 17 сати.
Пр ву утак ми цу у но вом
шампионату Српске лиге „Војводина” Железничар ће одиграти 18. августа, на свом терену, против Братства 1946 из
Пригревице.

КАРАТИСТИ ВЕЖБАЈУ ПУНОМ ПАРОМ

КОПАОНИК, ЗЛАТИБОР, ТАРА, ДИВЧИБАРЕ...
Копаоник је у периоду од 3. до
10. августа база у којој се одржава први циклус припрема
олимпијских карате репрезентативаца наше земље.
У изузетно добрим условима, најбољи борци Србије у
пакленом темпу спроводе кондиционе и специфичне припреме, уз присуство својих тренера и спаринг партнера. На
Копаонику се налази капитен

репрезентације и најбољи каратиста Србије, Слободан Битевић, са својим тренером
Предрагом Стојадиновим и
спаринг партнером Урошем
Петровачким.
После кратке паузе, други
циклус олимпијских припрема
одржаће се на Златибору, од
15. до 22. августа, а у последњих седам дана текућег месеца вежбаће репрезентативне

селекције кадета – јуниора, млађих сениора и сениора на Тари, међу којима ће бити и шест
такмичара КК-а Динамо.
Петнаест најмлађих чланова овог спортског колектива,
са тренером Ненадом Соколовићем, од 16. до 23. августа боравиће на Летњем кампу на
Дивчибарама, који традиционално организује Спортски савез Панчева.

На Првенству Србије у пливању, које је одржано у Крагујевцу, ПК Динамо се представио са четири такмичара
које је предводила тренер Славица Марјановић.
Јелена Врховац је у групи
јуниорки које су се надметале на 200 м делфин зарадила
бронзану медаљу. Ања Цревар је у апсолутној категорији освојила златне медаље у
дисциплинама: 200 м слободно, 200 м мешовито, 100 м
делфин и 200 м леђно, док је
у трци на 100 м слободно заслужила сребрно одличје.
Ања је оборила апсолутни
рекорд Србије у дисциплини
100 м делфин и уједно је про-

глашена за најуспешнију такмичарку на овом првенству.

ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

АЛЕКСА ОСВОЈИО БРОНЗУ

Прошлог викенда је у Новом
Саду одржано Првенство Србије у гађању из ваздушне пушке у дисциплини тростав
(3x20 дијабола). На овом кадетском такмичењу надметала су се и четири стрелца из
СД-а „Панчево 1813”. Алекса
Ракоњац је још једном потврдио свој таленат освојивши
бронзану медаљу. Он је до одличја стигао погодивши 581.
круг. Водио је до пред сам
крај меча, са 196 кругова у
клечећем и 197 кругова у лежећем ставу, али је посустао
у стојећем ставу и, за свега
два круга, изгубио је титулу.
Екипа кадеткиња из нашег
гра да, ко ју су чи ни ле Ива
Ракоњац, Теодора Кондић и
Ана Токић, била је пета.

Традиционални камп перспективних стрелаца Стрељачког савеза Србије одржан
је од 22. до 29. јула у Караташу, на коме су учествовали и
Алекса и Ива Ракоњац и Теодора Кондић.
Алекса је најбољи пионир
ССС-а за ову годину, а одлично је котиран и у кадетској категорији, Теодора Кондић је пета на листи ССС-а у
конкуренцији пионирки, док
је Ива Ракоњац девета пионирка, а прва јуниорка по
рангирању Стрељачког савеза Србије.
На контролном такмичењу
последњег дана напорних припрема, Алекса Ракоњац освојио је прво место. Ива је била
осма, а Теодора девета.

ЛЕТЊЕ ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПЛИВАЊУ
СА РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

КОМНЕНИЋ НА КОРМИЛУ ДИНАМА

СТАРТ НА „СПОРТСКОМ”,
НАСТАВАК У ГУЧИ

После одласка Ивана Петковића у Катар, управа Рукометног
клуба Динамо брзо је реаговала, па је за шефа стручног штаба именован Аким Комненић.
Дугогодишњи сарадник Ненада Максића у Партизану, потом и помоћник Драгану Ђукићу и Николи Максимовићу у
Макабију (Тел Авив), претходне сезоне предводио је прволигашки тим Новог Београда. Кормиларење „жуто-црним” бродом из Панчева кроз суперлигашку конкуренцију представља
нови изазов у његовој каријери.
Динамо је сачувао костур екипе из претходне сезоне, па ће
љубитељи игре с лепљивом лоптом у нашем граду и даље моћи да уживају у мајсторијама
Ненада Вучковића, Дејана Златановића, Вељка Милошевића,
Милоша Костадиновића, Ивана Димитријевића, Ивана Дистола... Након опоравка од повреде, тренинзима се прикључио и Миљан Буњевчевић, а
стигли су и нови млади играчи
Милан Голубовић, Војислав Милуновић и Марко Иванчевић.

Страну припремио

Александар
Живковић

Једно од најзвучнијих појачања Динама свакако је и Урош
Митровић, некадашњи средњи
бек Партизана, који је интернационалну каријеру градио и
у швајцарском Берну.
Панчевци су припреме почели у понедељак, 5. августа, па ће
имати довољно времена да се
припреме за искушења у Суперлиги која почињу 14. септембра.
Као и претходних сезона, учесници СЕХА лиге, шампион Војводина и вицешампион Металопластика, у домаће такмичење укључиће се тек у доигравању за титулу, док ће се за преостала четири места у плеј-офу
борити 12 тимова кроз 22 кола.
У пр вој рун ди пр вен ства,
Дина мо до че ку је Ру дар из
Костолца.

У понедељак, 5. августа, Спортски центар „Младост” у нашем
граду одисао је младошћу и
позитивном енергијом на један посебан начин. Поред фудбалера Железничара, који су
ту на свом терену, и бројних
рекреативаца жељних здравог
живота, другачији „шмек” понедељку дале су и младе играчице ОК-а Одбојка 013, јер су
тог дана почеле са припремама за нову сезону.
Као и увек, спортисткиње је
поздравио Иван Крговић, алфа
и омега овог спортског колектива и изнео им план рада у наредном периоду. У уводној фази припрема тренираће се на
„спортском”, три пута недељно,
а како време буде одмицало,
ритам рада постајаће све јачи.

– Полако се захуктавамо. Већ
13. августа одлазимо на седмодневне припреме у Гучу, а
до почетка школске године организоваћемо и два турнира у
одбојци на песку – рекао је на
првом тренингу у новој сезони
Иван Крговић.
Сениорска екипа Одбојке 013
надметаће се у Првој војвођанској лиги, а кадеткиње, пионирке и млађе пионирке такмичиће се по пропозицијама
Одбојкашког савеза Војводине,
кроз организоване лиге или
турнире.
Поред Ивана Крговића, тренерски тим Одбојке 013 чине
и: Владимир Јованчић, Небојша Божић, Зоран Марковић,
Ду брав ка Фло ра и Јо ви ца
Станковић.

ТРОФЕЈ ЗА СПАРТУ

Од 2. до 4. августа, у СРЦ-у
„Парк” у Крагујевцу, одржано је Летње првенство Србије у пливању у јуниорској и
ап со лут ној кон ку рен ци ји.
Такмичари су се надметали
на олимпијском затвореном
базену, а учествовало је 312
пливачица и пливача из 41
клуба.

ПК Спарту из нашег града
представљала је Ања Јакимовски коју је предводио тренер
Ненад Јовић.
Ања се надметала у јуниорској конкуренцији, у дисциплини 50 м делфин. У врло јакој конкуренцији, освојила је бронзано одличје, с
временом 31,79.

ШАХОВСКИ КУТАК
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Вожња
Умеју да понесу мисли.
Да „возе”.
Дешава се да су ван контроле.
Да се „губе” и да шарају.
Нека их, имају на то право.
Само, не ваља ако то пречесто раде.
Ако су ван контроле.
Самоконтрола!

Велики поздрав из Мексика.
Лидија Нешков

Равнотежа
Лидија, Ивана, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Зна се шта се догађа пошто се јако завртиш укруг.
Губиш тле под ногама.
Треба ти време да поново нађеш баланс.
Опасно је када паднеш с велике висине.
Можеш и да будеш повређен.
Свакоме се то дешава.
Ништа страшно.
Али, важно је да умеш да устанеш.

Скућен

Када нестварно постане стварно, а време стане бар
на тренутак ❤. Поздрав са Светог Стефана.
Ивана Добросављевић

Препреке су увек ту да би се прескакале.
Или заобилазиле.
Не можеш их само игнорисати ако постоје.
Чак и кад је простор за маневар скучен.
Мораш да се смириш, замислиш.
Пронађеш решење, јер је и оно увек ту.
Ако тако поставиш ствари – свој си.
Скућен.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО?
Кристина Јелкић,
ученица:

Марина Цветковић,
студент:

Лука Ћирић,
студент:

– Дружим се и
одмарам се. Била
сам и на мору.

– Планирам да се
запослим током лета и
радим док не кренем на
Факултет. Излазим са
друштвом, а требало би
и негде да путујем.

– Управо идем
на језеро у Качарево.
Тренутно сам на
боловању, па се
одмарам.
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