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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

На 42 степена –
42 километра

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 11. АВГУСТА 2017.

ФОТО: В. ЂУРЂЕВИЋ

Број 4725, година CXLIX

Мајчино млеко –
еликсир здравља

Хроника
Панчево –
престоница
лапароскопије
» страна 8

Политика
У панчевачком јавном
сектору 240
прекобројних
» страна 4

Екологија
Сарадња уз обострану

СПАС

корист
» страна 7

Село
„Жисел” – чувар
уметничких вредности
ВРУЋИНЕ СВЕ ВИШЕ УТИЧУ НА НАШЕ СУГРАЂАНЕ
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„ПУЦАЈУ” И НАЈЗДРАВИЈИ
Учестале инфекције ушију
због купања у превише
хлорисаним базенима
и загађеним рекама
и језерима

врућини и излагања сунцу. Индикативно је да су то биле млађе особе
које су боравиле по неколико сати
напољу без капе и друге заштите, а
избегавале су хладовину. Довољно је
да се на 39-40 степени температура
тела изједначи с тако високом температуром и човек има проблем – објаснио је др Божић.
За утеху, метеоролози предвиђају
да ће овај врели талас трајати до петка, а да ће тог дана у касним вечерњим сатима доћи до наоблачења које
ће бити праћено појачаним северозападним ветром и локалним пљусковима и грмљавином. Жива у термометрима ће наредног дана, у суботу,
12. августа, пасти за шест степени. У
недељу, 13. августа, доживећемо
нови температурни шок јер ће тог
дана бити од 16 до 19 степени, упола
мање него ових дана!

Због високих температура
многи наши суграђани
жале се на крварења
из носа и вртоглавице
У суботу захлађење
Паклене врућине које трају већ скоро
два месеца све више утичу на здравље наших суграђана. Температуре
које су премашиле све рекорде у
последњих 120 година сметају и
здравима, а не само онима који од
раније имају неке здравствене проблеме.
Да је тако види се у чекаоници
ОРЛ одељења у панчевачкој болници. Специјалиста ОРЛ Вељко Божић,
начелник одељења, изјавио је за
„Панчевац” да је последњих дана
било много оних који су се жалили
на запаљења ушних канала која су
добили због купања на рекама, језерима и у базенима.
– Када сам ових дана био дежуран,
од укупно тридесет и девет обављених прегледа у двадесет случајева
били су пацијенти с тим тегобама. На
њих су се углавном жалили млади и
деца, а утврдили смо да су у највећем
броју случајева те проблеме проузроковали иритација због купања у загађеној води и неправилне употребе
штапића за уши. Не знамо да ли је
проблем у томе што се због врућине у
базене сипа превише хлора да би се
одржала микробиолошка исправност
воде, или је једноставно у питању

Култура
Нови албум
музички зрелији
» страна 12

Фото-репортаже
Никад више људи
у Јабуци
» страна 29

Лето у природи
Тропска опуштенција
на „Бељаку”

купање у загађеним рекама и језерима. Извесно је да су те инфекције
неугодне, да изазивају бол, а они који
их имају слабије чују и често се жале
на цурење секрета из спољашњег
канала – истакао је доктор Божић.
Он је додао да у компликованијим
случајевима лечење ових инфекција
може да траје и дуже од месец дана.
Скренуо је пажњу на то да међу
пацијентима има оних који чим осете прве знаке побољшања прекидају
узимање преписаних лекова, иако то
не би требало да раде. Доктор Божић
је посаветовао све наше суграђане
који имају кућне базене да због високих температура воду у њима мењају
сваког дана.
Он је додао да врућине изазивају и
друге здравствене проблеме. По
његовим речима, у последње време
учестали су и случајеви крварења из

носа. Прецизирао је да до тога долази због ширења крвних судова и да се
на те проблеме највише жале они
који у дужем временском периоду
имају висок притисак, дијабетес или
уграђене стентове, због чега узимају
неку терапију за разређивање крви.
Како је навео доктор Божић, крвни
судови најчешће попуштају тим
пацијентима. То је, како је рекао,
озбиљно стање, али мање је опасно то
него ако се догоди да попусти и пукне неки од капилара у глави.
– Било је и случајева вртоглавица.
И здравим људима сметају ове високе температуре и лоше се осећају, а
да не говорим како је онима који узимају неку терапију. Довољно је да се
поремети циркулација и долази до
вртоглавица с мучнином и повраћањем. Имали смо и неколико случајева сунчаница, због дужег боравка на
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Доктор Божић је
посаветовао све наше
суграђане који имају
кућне базене да због
високих температура
воду у њима мењају
сваког дана.
Иначе, када је реч о времену до
краја августа, метеоролози најављују
да ће и даље бити топло, али мање
него до сада. На пад температура
требало би да утичу пљускови са
грмљавином који ће бити чести у том
периоду.
М. Глигорић

Спорт
Вида Медић
шампионка државе

» страна 31
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Договор – та реч
од гранита саздана
Поштење и част! Две су наjбитније ставке које чине договор. Онај, људски, џентлменски, витешки... Онај који подразумева поштовање дате
речи засноване на здравом разуму.
Колико је само свако од нас у животу имао ситуација када нам је неко
све то обећао громогласно бусајући се у прса?! Колико њих је клечало
када смо му били неопходни да гасимо пожар и уверавало нас да свој
образ никада не би дало?! Низашта! А понајмање зарад мало материјалног интереса или шаке пенеза.
А онда како је време одмицало, том „правовернику” нестајало је и трага и тог (доброг) гласа... „Чврсти” људски договори постајали су све сумњивији, стварали нам неурозу, а временом смо испадали „непристојни”
подсећајући другу страну на оно већ давно заборављено бусање и клечање. Наравно, и на част и поштење...
И даље су такви свега тога имали пуна уста, али чињенице су јасно стављале до знања да су то само пусте речи, а гранитно саздан договор у
ствари био само трошна кула од карата.
Како је време пролазило, бивало нам је све јасније да су наведене тековине на овим просторима алармантно ишчезавајућа категорија. Имајући
за собом разна непријатна, па и катастрофална искуства и до темеља
пољуљану веру у људско достојанство, многи принуђени да се с неким око
нечега договарају, покушавали су да све то пренесу и на папир.
А познато је да папир трпи све, па и разне брљотине. Том аналогијом
је и велики број споразума с хартије „сагорео” у разним парницама. У
новије време мало су у том погледу потпомогли нотари својим оверама
облигационих уговора две заинтересоване стране.
Међутим, ни то понекад разне усијане главе и неверне Томе неће натерати да до краја поштују договорено. Иако су се до јуче у исто клеле...
Или, макар, да покушају да га на све начине изврдају, ма колико знале
да им то неће „полетети”.
И тако, сведоци смо разних, (не)испуњених договора. Од оних малих
људских око некакве тричаве позајмице, преко разних ортачких о заснивању некаквих бизниса, па све до оних државних, међудржавних, јавноприватно партнерских или мултикорпорацијских.
А овде их је, богу хвала, колико ти душа неће. Често су и прекривени
велом мистерије, то јест недоступни јавности сакривени под шифром
пословне тајне. Па, тако, некад чујемо да је склопљен „посао века”, а за
пар година искоче она одвратна „ситна слова” и завију у црно безброј
запослених и њихове породице. Онда се више не зна ни ко је крив, нити
је то више битно, када помоћи готово да нема.
Супер је док све то ради; никог превише ти досадни споразуми и не
занимају, али кад дођу невоље, онда настане општи кукулелек. Онда крену штрајкови, блокаде саобраћајница и, ох, ужаса, одсецање разних
прстију и других екстремитета.
Нема шта, толико пута су нас многи навозали да више ником не верујемо. Или безрезeрвно верујемо свему што нам кажу. Шта ћеш, има нас
разних. Земља апсурда...
***
Обрни-oкрени, пред нама је дефинитивно један од историјски најважнијих момената. Можда и најважнији од 1389. године, кад се оно Лазар и
Мурат не „договорише” баш најбоље по нас...
Ради се, наравно, о Косову равном.
Сада другу двојицу „бораца” на истом попришту очекује сличан „обрачун”. Одбројавање је дефинитивно почело.
А и крајње је било време. Сувише дуго носили смо тај тег у облику
нерешивог косовског Гордијевог чвора. Крајње је време било да га неко
размрси, па да растерећеније кренемо у (не)извесну сутрашњицу.
Што рече ономад честити кнез – какви ћемо бити сутра, такви ћемо
бити довека...
То важи и за данашње вође двају народа. Али то важи и за било ког од
нас када бијемо важне битке.
И, памет у главу – поштење и част једино чувају образ! И данас, али и
сутра када нас више не буде било, када за нама остану „само” дела...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Град сивих и
ружних фасада
Реконструкција фасада на потезу
од зграде бивше Фризерске задруге,
па до краја главне улице, био је

догађај кога се сећају малобројни
Панчевци.
То се догодило после петооктобарских промена, пре више од десетак
година, а значајно је по томе што је
то био први пут да је тадашња градска власт Панчева учинила нешто
конкретно када је реч о изгледу
фасада у најстрожем центру града.
Оштећења на њима тада су санирана, а оне су окречене светлим и
лепим бојама, што је допринело да
строги центар почне да личи на део
Прага, Будимпеште или неког другог европског града. Нажалост, ту се
стало, уместо да се настави и да на
ред долази део по део Панчева. Наш
град је због тога данас пун сивих и
ружних фасада.
Да може и другачије, показано је у
Пожаревцу. Тамошње градско руководство организовало је од 2. до 6.
августа фестивал уличне уметности
у оквиру кога су сви учесници осликавали мурале на фасадама широм
града. Позвани су уметници из наше
земље и иностранства, а обезбеђен је
им неопходан сликарски материјал.
Да су они са одушевљењем прихватили ту идеју, сведочи податак да их
се одазвало чак тридесет. Оставили
су прелепе мурале широм града,
чиме су освежили тридесет до тада
оронулих и запуштених фасада,

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Лако је њему, он не плаћа зоне...
Паркинг код Градске управе, ових дана

између осталих, и ону на згради
тамошњег затвора.
Због чега то не бисмо могли и ми?
Зашто такав догађај не би био организован у Панчеву? Када је пре пар
година на иницијативу Регионалног
центра за таленте „Михајло Пупин”
осликан лик тог славног научника на
згради Нове поште, био је то пун
погодак. Не само да је обележен
јубилеј везан за њега него је оживела
и украшена једна велика градска
фасада.
Исто се десило и пре четири године, када је група младих Панчеваца
окупљених у Креативни омладински
центар Панчева за борбу против
сиде и организацију „C6H6 Kids”
победила на конкурсу „Траг” фондације и „Ерсте” банке. Новчану награду искористили су за осликавање
великог мурала на фасади стамбеног
блока на углу Карађорђеве улице и
Браће Јовановића.
Као резултат њиховог ангажовања
настало је уметничко дело које и
дан-данас нарушава сивило у том
делу нашег града. Ови примери
говоре да је за промену имиџа Панчева потребно само мало добре воље.
Креативних појединаца и људи
спремних да допринесу томе имамо
на претек.
М. Г.

Индијска пословица

КАП ВОДЕ КОЈА ПАДНЕ НА УСИЈАНО ГВОЖЂЕ ИСПАРИЋЕ,
ИСТА КАП АКО ПАДНЕ НА ЛОТОСОВ ЦВЕТ, БЛИСТАЋЕ КАО ПЕРЛА,
А АКО ПАДНЕ НА ШКОЉКУ, ПОСТАЋЕ БИСЕР.
ТАКО И ЧОВЕК ПОСТАЈЕ ОНО СА ЧИМ СЕ УДРУЖУЈЕ.
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАЗНИКА

БОГАТ ПРОГРАМ ПОВОДОМ ДАНА МЛАДИХ
Акција за
добровољне
даваоце крви

УСКОРО У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

Трибина
„Моје удружење”
Концерти младих
бендова
Међународни дан младих, 12.
август, празник који је 1999.
године, на предлог Светске
конференције министара задужених за омладину, установила Генерална скупштина Уједињених нација, биће ове суботе обележен и у нашем граду.
Организатори из Канцеларије за младе и Дома омладине и
њихови сарадници из омладинских организација цивилног
друштва осмислили су богат
целодневни програм на неколико локација, и то с циљем да
се скрене пажња на младе људе
као способне, самосталне и
равноправне чланове заједнице
и да се подигне ниво глобалне
свести о њиховим проблемима
и потребама.
Најпре ће, од 10 до 14 сати,
у просторијама Трансфузије
Опште болнице Панчево бити
организована акција добровољног давалаштва крви.
Наравно, очекује се да се
позиву одазову првенствено
они чији се дан прославља.
Програм ће бити настављен
у касним послеподневним и
вечерњим сатима. У башти
Дома омладине, од 17 до 21.30,
заинтересовани ће моћи да се
упознају с радом удружења

Субота је посвећена онима испод тридесет
младих и за младе с територије Панчева. У галерији Дома
омладине ће у 18 сати бити
отворена изложба „Графити
мога града”, а пола сата касније, поново у башти Дома, почеће трибина „Моје удружење”.
На овом скупу ће представници Завода за јавно здравље
одржати предавање на тему
„Анксиозност код младих”, а
потом ће се представити удружења „Connecting”, Регионални волонтерски сервис, „Пре-

познај у себи”, Психолошки
студио (психолог Бранимир
Матијевић) и „Омладинска
зона”. Дом омладине и Канцеларија за младе ће овом приликом промовисати своје пројекте: „FreeDom Art” фестивал,
часопис „ДРАФТ” и „Култура
на поклон”.
Крај програма у башти Дома
омладине, односно период од
21.30 до 1 сат иза поноћи, обележиће концерт младих извођача „Суперего”, „Визељ”, „Рас-

кид 13” и „Goatmare”. Организатори из Дома омладине напомињу да ће у случају кише
догађаји чије је одржавање планирано за башту, бити уприличени у дворани „Аполо”.
Треба додати да ће, због
обележавања Дана младих,
купање на градском базену у
суботу, 12. августа, бити бесплатно за све особе до 30 година. Неопходно је само да на
улазу покажу ђачку књижицу
или личну карту.
Д. Кожан

У ПЕТАК, 11. АВГУСТА

„Funktastic Coalition Band” у Дому омладине
Концерт
funk/jazz/fusion
састава „Funktastic Coalition
Band” биће одржан у петак,
11. августа, од 21.30, у башти
Дома омладине.
„Funktastic Coalition Band” је
funk/jazz/fusion инструментални састав који изводи своје композиције у оригиналним аранжманима. Састав је 2012. године окупио новосадски тромбониста Немања Златарев, уједно
и члан „Big Banda” Радио-телевизије Србије. Састав чине млађе генерације музичара, претежно новосадске и београдске џез
сцене, па отуда и термин „коалиција” у називу. Бенд за сада
функционише под паролом да
вокал није неопходан за потпуни музички ужитак, а албум

издат 2015. године под називом
„For the First Time” то и доказује. Огроман утицај инструменталног funk/smooth и fusion стила седамдесетих и осамдесетих,
али и данашње музике, чине
овај састав јединственим на
нашој џез сцени. Бенд ће искористити ову прилику да одсвира
материјал с претходног албума,
али и да представи неке композиције с новог, који већ увелико
припрема.
„Funktastic Coalition Band”
чине Милош Милосављевић
(бубањ), Дејан Зец (бас гитара),
Немања Теофановић (гитара),
Душан Сарић (клавијатура) и
Немања Златарев (тромбон).
Улаз је слободан.
М. М. В.

ИДУЋЕГ ВИКЕНДА НА ТАМИШУ

Осма Еко-регата
Заљубљенике у Тамиш, пловидбу, али и екологију обрадоваће вест да ће се наредног
викенда, од 18. до 20 августа,
одржати осма „Еко-регата
Тамиш”. Учесници ће из Панчева кренути у петак, 18. августа, у 8.30 и упутити се ка
Јабуци. Читаву пловидбу пратиће еколошке активности –
чистиће се ток Тамиша до обале, као и обала у местима где
се регаташи буду одмарали.
Очекује се да у Јабуку стигну око 13 сати и одморе се уз
ручак, дружење и купање до
испловљавања ка Глогоњу. У
том селу учесници манифестације моћи ће да погледају
видео-презентацију Глогоња,
а уследиће забавно-спортски
програм и вечера „са казана”.
Другог дана, 19. августа,
након акције чишћења плаже,
регата ће у 11.30 испловити ка
Сефкерину, а после краћег
задржавања продужиће према

Опову, где ће након ручка
бити одигран пријатељски
одбојкашки меч између регаташа и домаћина. У вечерњим
часовима биће уприличен
забавни програм са аласким
штимунгом уз тамбураше. Ту
ће учесници и преноћити, да
би у недељу, 20. августа, у 11

сати, испловили низводно
Тамишем ка Панчеву, са задржавањем на глогоњској плажи, а потом и на ручку у Јабуци. Ту ће свим учесницима
регате бити уручене плакете, а
најзаслужнијим појединцима
који буду сакупили највеће
количине отпада биће додеље-

на специјална признања за
допринос очувању тока реке
Тамиш. Предвиђено је да
регата пристане у Панчеву око
17.30 сати.
Пријављивање
учесника
трајаће до понедељка, 14.
августа, а особа за контакт је
Милорад Тимченко. Заинтересовани се могу пријавити
лично, у Секретаријату за
привреду и економски развој,
у канцеларији број 306 Градске управе, сваког радног
дана, од 8 до 15 сати, затим
путем имејла или путем телефона 308-881. Удружења грађана и наутички клубови уз
пријаву треба да доставе и
спискове чланова који учествују у регати. Такође, веома
је важно да сви учесници
морају бити пливачи, а деца и
непливачи који током регате
буду на чамцима морају на
себи имати појасеве за спасавање.
Д. К.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” прошириће свој богат спектар
услуга, због чијег квалитета
је већ постао избор број
један када је реч о установама сличног типа, и то не
само бројних Панчеваца и
Панчевки већ становника
читавог јужног Баната.
Тако ће сви корисници
услуга Завода „Панчевац”
ускоро имати прилику да
суботом ураде било коју
врсту прегледа на најсавременијем мобилном ултразвучном апарату, а на располагању ће им бити и специјалистички прегледи, које ће

обављати стручњаци с Клиничког центра у Београду.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више
о томе погледајте на
рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације
можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите на
сајту www.zavodpancevac.rs
и на „Фејсбук” страници
Завода.
Д. К.

ДЕВЕТИ „EКС-ЈУ РОК ФЕСТ”

Нено Белан
и Блажа у Старчеву
Девети „Eкс-ЈУ рок фест”
биће одржан 10. и 11. августа, на старчевачком Тргу
неолита, а хедлајнери овог
пута биће Нено Белан & „Фјуменс” и Прљави инспектор
Блажа и „Кљунови”. Поред
њих, наступиће неколико
локалних бендова, а улаз ће
бити слободан.
Прве вечери, у четвртак, 10.
августа, од 21 сат свираће
панчевачки рок бенд „Резервни план”, познат по атрактивном извођењу домаћих
хитова. Након тога, на велику
бину на Тргу неолита изаћи
ће „Бијело дугме трибјут
бенд”, који ће подсетити на
једну од највећих југословенских група свих времена.
Прво вече несумњиво обележиће Нено Белан, аутор незаборавних хитова чувених
„Ђавола”, као што су „Стојим
на кантуну”, „Причај ми о
љубави”, „Остани уз мене”,
„Бамбина”... Биће ту и хитова
из солистичке каријере
познатог Сплићанина, као и
песме с новог албума „Сањај!”
Друго вече, петак, 11.
август, такође од 21 сат отвориће рокери из бенда
„Земљотрес”. У жестоком

ритму наставиће старчевачка панк атракција „Креативни неред”. Фестивал ће
затворити
дугогодишњи
љубимац овдашње публике –
Прљави инспектор Блажа.
Он и сам истиче да је у Старчеву с „Кљуновима” имао
неке од најлуђих концерата
у каријери.
Овај, као и про те кли,
„Eкс-ЈУ рок фест” биће одржан у оквиру манифестације „Дани дружења”, чији су
организатори Дом културе,
Креативни културни клуб,
спортски клубови и удружења грађана, а све то уз подршку Месне заједнице Старчево.
Ј. Ф.

„ПАНЧЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛ"

Позив за волонтере
Организатори „Панчево филм фестивала" (ПАФФ) расписали су позив за волонтерке и волонтере који ће активно учествовати у реализацији овогодишњег четвртог издања интернационалног такмичарског фестивала дугометражног и
кратког филма.
Позив важи за све оне које интересују филм и уметност;
спремни су да задатке обављају уз договор, одговорно,
предано и продуктивно; воле комуникацију с људима;
могу да раде у тиму; отворени су за стицање нових знања
и вештина; желе нова познанства и дружење.
Заинтересовани се могу пријавити он-лајн до 14. августа у 23.59, путем формулара https://goo.gl/eays2V.
Волонтери ће након фестивала добити потврде о свом
ангажману.
Позив је отворен за све, али не постоји могућност да се
обезбеде путни трошкови и смештај волонтерима који
долазе ван Панчева.
За сва додатна питања обратити се на имејл: pancevofilmfestival@gmail.com.
М. М. В.
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КАКО РЕШИТИ ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ?

У ПАНЧЕВАЧКОМ ЈАВНОМ СЕКТОРУ 240 ПРЕКОБРОЈНИХ
Павлов: „Одлука
ће бити донета,
али тражићемо
пролонгирање рока”
Јелкић: „Град није
добио упутство како
да вишак искаже”
Опозиционе ДС и
ДЈБ: Водити рачуна
о примарној
делатности
Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о максималном
броју запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне
Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за
2017. годину. Надлежни из
Министарства државне управе
саопштили су да ова одлука
предвиђа и реорганизацију у
просвети, односно смањењe
броја запослених у том сектору, док је у здравству и Пореској управи предвиђено пове-

ћање броја запослених од
више хиљада.
„За сваку јединицу локалне
самоуправе Законом о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, дефинисан је оптималан
број запослених – на основу
интерног међусобног упоређивања јединица локалне самоуправе по основу површине,
броја насеља, броја становника, броја туриста и броја језика у употреби”, наводи се у
саопштењу надлежног министарства.
Када је реч о Панчеву,
поменута анализа показала je
да у целокупном јавном сектору има 240 запослених више, а
локалној самоуправи дат je
рок до 22. августа да реши овај
проблем, односно да поступи
по Одлуци Владе Србије.
Ово је потврдио и градоначелник Панчева Саша Павлов.
Он је рекао да је тачно да Град
има обавезу да до 22. августа
број запослених у јавном сектору смањи за 240, али и да ће
затражити продужење тог рока.
Павлов не крије да је очекивао
да ће се за добровољни одлазак
пријавити више запослених.

ПО 22.600 ЗА ЗАПО СЛЕ НЕ У ЈКП-ОВИ МА
До краја године сви запослени у панчевачким јавним и јавно-комуналним предузећима добиће по 22.600 динара.
Доделу ове једнократне помоћи предвиђа Измена Републичког колективног уговора за јавно-комунални сектор, која је
остварена након преговора синдикалаца и власти пре три
месеца, рекао је Жељко Јелкић, председник Градског одбора Синдиката комуналних делатности Панчева.
– Ово је први пут да ће запослени у ЈКП-овима добити
једнократну помоћ јер последње три године није било повећања зарада. Помоћ ће предузећа исплаћивати из основних прихода, а рок је крај године. Многи градови, попут
Београда, Краљева, Крагујевца, новац су већ исплатили.
Градска јавна предузећа треба прво да измене годишње
програме пословања, то је, на пример, учинило „Грејање” и
то на крају треба одборници да прихвате. Ми смо ове недеље упутили захтев градоначелнику да убрза процедуру –
изјавио је Јелкић.
У јавно-комуналним предузећима у Панчеву има око
1.600 запослених, што значи да ће из каса предузећа и Града бити одвојено 36,1 милион динара!

Ма, шта ми рече!
Срби морају да се окупе око наше сада две државе и да
постанемо једно у националном смислу, окупљени и
мерени искључиво по томе шта дамо као допринос овим
државама – Републици Српској и Србији... Ако једна
Немачка није могла претрпети подвојеност и постојање
две државе једног народа, онда је сигурно то знак и за
Србе да у овом веку могу да раде на националном пројекту уједињења, који је оправдан, логичан и политички фер.
(Председник Републике Српске Милорад Додик,
„Срна”, 5. август)

***
Врло често се наша традиција у кулинарству и исхрани
жели свести на неколико једноставних јела. Ово дивно
пастирско јело освојиће трпезе целе Европе у будућности.
(Директор канцеларије за КиМ Марко Ђурић,
након што је обишао екипе које се такмиче
у спремању белмужа, „Танјуг”, 5. август)
***
Ни у ком случају није била интенција наношење штете
суседним земљама. Жао ми је ако се то исполитизирало,
то дефинитивно тако није требало бити. По мени, не
постоје разлози за противмере које је увела Србија, али
добро, очекујем да ћемо сести с министрима из суседних
земаља кроз недељу или две и да ћемо видети тачно у чему
је проблем. До сада смо добили само приговор Србије и
видећемо шта се може направити по том питању.
(Хрватски министар пољопривреде
Томислав Толушић, „Дaнас”, 6. август)
***
САД су одбациле било какав покушај употребе силе и
претње у региону и шире. Западни Балкан има право
самостално да одлучује о својој будућности.
(Потпредседник САД-а Мајк Пенс, „Бета”, 7. август)
***
Моја претходница (Ана Брнабић) је отпочела сасвим
јасну и систематичну активност у ажурирању јединственог бирачког списка. За време мог министровања све ће
бити доведено до перфекције.
(Министар државе управе и локалне самоуправе
Бранко Ружић, „Вечерње новости”, 7. август)

– Спроведена је анкета међу
запосленима о добровољном
одласку из предузећа и резултати су нам стигли прошле
недеље. Реч је о доста мањем
броју људи од тражених 240. У
наредном периоду представници Градске управе и извршних органа града разговараће са свим руководиоцима и
дати предлог смањења до
потребног броја. Тачни подаци биће готови до прве наредне седнице Скупштине града,
која и треба да се одржи до тог
законског рока – 22. августа.
Покушаћемо да од надлежног
министарства добијемо додатни рок јер реализација тога
подразумева и нове систематизације – изјавио је Павлов.
Непознато како исказати
вишак
Жељко Јелкић, председник
Градског одбора Синдиката
комуналних делатности Панчева, казао је за наш лист да се
ово смањење исказаног вишка
запослених не односи само на
јавно-комунална предузећа
већ на цео јавни сектор који
укључује и установе културе,
социјалне заштите и друго.
– Град није добио упутство
како да реши овај захтев Вла-

де Србије. Проблем видим у
томе што се још не зна како
исказати вишак радника, не
рачунајући оне који су се
добровољно пријавили за
одлазак из предузећа – рекао
је Јелкић, и додао да ће синдикат помно пратити дешавања
у вези с тим.
Шта кажу опозициони
одборници?
Уколико надлежни Панчеву не
одобре пролонгирање рока за
решавање питања вишка 240
запослених, на седници Скупштине града која треба да буде
одржана до 22. августа одборници треба да се изјасне о овој
одлуци. Питали смо одборнике Демократске странке и
„Доста је било” како ће гласати, односно које би по њима
било решење овог проблема.
Одборник Демократске странке Зоран Јовановић подсетио је
да јавна предузећа морају бити
сервис грађана и да то, на првом
месту, значи да извршилачка
радна места морају бити сачувана. Без њих јавни сектор не може
да врши своју основну функцију
– да служи грађанима.
– Реални вишак запослених
постоји на руководећим позицијама у читавом јавном сек-

тору, па тако и на нивоу града.
Директорима у раду помажу
разни саветници, помоћници,
заменици, директори сектора
са свитом многобројних руководилаца и тако све до обичних људи – стручног особља и
физичких радника који су
жила куцавица јавних предузећа и локалних самоуправа
без чијих услуга грађани не
могу – навео је Јовановић, и
додао да је проблем и у томе
да ти менаџери имају уједно и
посебне коефицијенте и тако
знатно повећавају укупну бруто масу средстава која се
издваја за зараде, па је и сама
рационализација обесмишљена јер не доводи до смањења
пара у укупној маси, како би се
приказале уштеде ММФ-у.
Јовановић, који је за време
владавине демократа у више
сазива био већник задужен за
финансије, истакао је да би идеално било и да се захтеви ММФа испоштују, а истовремено и да
постигнемо максималну ефикасност уз оптималне жртве.
– Подсећам да до 2012.
године, до када је Демократска
странка водила град, проблем
вишка запослених није постојао и да је наш град био један

од малобројних који није имао
вишак, већ мањак запослених
– казао је Јовановић.
Одборник „Доста је било”
Никола Ћебић рекао је да је
рационализација у јавном сектору свакако потребна и да је
подржава, као и да се о томе
већ неко време говори. Решење
би, сматрају у ДЈБ, било јасно
дефинисање критеријума при
одређивању вишка запослених.
– За рационализацију се зна
већ неко време и сматрамо да је
лоше што се свако питање
решава у последњем моменту, а
често се и рокови пробијају.
Решење проблема је у дефинисању нове систематизације радних места у оквиру градских
предузећа и у потпуно дефинисаним критеријумима како ће
се бирати људи који ће бити
проглашавани за технолошки
вишак. Нове систематизације
треба да буду уређене тако да се
води рачуна о примарној делатности предузећа, а не о интересима појединаца или група
људи. Надам се да ће овај поступак рационализације бити
спроведен транспарентно и у
интересу града, а не у интересу
владајуће странке – рекао је
Ћебић.
Претходна Одлука о максималном броју запослених у јавном сектору донета је у децембру 2015. године, а Панчево
тада није имало вишак запослених јер су радници РТВ
Панчева, пред приватизацију,
напустили предузеће као технолошки вишак. У односу на
2015, када је број запослених
на неодређено време у јавним
службама био ограничен на
462.674 запослених, за ову
годину је тај број мањи за
11.241 и износи 451.433. До
краја ове године на локалу је
предвиђено укупно смањење
броја запослених од 2.500.
Иначе, Србија је једна од
земаља с најмање запослених
у јавној управи у Европи, уколико је посматрамо кроз број
запослених у јавној управи у
односу на 100 становника. На
крају, да подсетимо да би циљ
реорганизације требало да
буде успостављање система
усклађеног с потребама грађана и привреде – од услуга на
шалтерима, преко знања које
се преноси у школама, здравствене и социјалне заштите,
па све до бржег и поузданијег
правосуђа.

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Против продаје земље странцима
Српски покрет „Двери” против
је било какве могућности да
страни држављани купују нашу
земљу. У томе нас, како наводе,
не спречава погрешан пут у ЕУ
којим режим јури јер Мађарска, Данска... и многе друге
државе, као чланице ЕУ, штите
своје интересе и грађане и
разним законским мерама онемогућавају странцима да купе
њихове оранице. Члан Градског одбора Српског покрета
„Двери” Милутин Илић рекао
је да све земље у окружењу знају да је прехрамбена независност једна од кључних тачака
независности народа и државе.
– Поред тога што власт у
Србији није способна да грађанима обезбеди: социјалну,
здравствену, правну и сваку
другу сигурност и независност,
очигледно је да неће или не
уме да сачува ни наше оранице. Деценијама су на власти, од
Броза, преко СПС-а, ДОС-а,
ДС-а и ЛСВ-а... до СНС-а
потомци исте идеје, с намером
да ослабе село и не дозволе да
постоји независан, богат и
поштован домаћин. Током

протеклих деценија, све донете
одлуке и закони су били на
штету нашег сељака, измучили
га, осиромашили и довели у
неравноправан положај с његовим колегама у другим државама, а сада треба да остане и

М. Илић
без земље која га је вековима
хранила – изјавио је Илић.
Он је подсетио да од 2012.
године напредњаци причају
како се изменама и допунама
Закона о пољопривредном
земљишту неће дозволити про-

даја земље странцима, а министар Недимовић је у марту ове
године у Ивањици, пред малинарима, казао да „неће бити
продаје земље странцима и да
ће наше прописе ускладити до
1. септембра”. Илић је додао и
да је најављена измена закона
која би омогућила да се земља
продаје онима који имају фирме регистроване пет година у
Србији и физичким лицима
који имају пребивалиште
седам година у Србији.
– У Србији већ има на десетине хиљада странаца који
испуњавају те услове. Због чега
тај рок није 25 година? Примера ради, у Данској не можете постати власник земље ако
немате и доказ да у селима
живите 25 година без прекида.
Још 2005. године странци су
открили рупу у српском законодавству – да ако купиш фирму у Србији, добијаш и њено
пољопривредно земљиште.
Тако да ми данас већ имамо
странце који су куповином
наших фирми постали власници око 18.000 хектара
нашег земљишта. И уместо да

се сада нешто уради у интересу домаћих пољопривредних
произвођача, ова Влада ће да
буде још либералнија и да озакони продају земље странцима
– додао је Илић.
У Српском покрету „Двери”
сматрају и да није тачно да
садашња Влада мора да
поштује Споразум о стабилизацији и придруживању, који
су 2008. потписале демократе.
– Због чега, као Мађари,
уставним амандманом не забранимо продају земље странцима? Надамо се да ће народ
напокон прозрети расипничку економску политику садашње власти, који ће све живо
распродати како би се додворили чиновницима из Брисела и тако остали на власти
још коју годину – поручио је
Илић.

Страну
припремила

Марина
Димитрић
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СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ДОБИТ „ГРЕЈАЊА”
ЧАК 98 МИЛИОНА ДИНАРА

СПОРАЗУМ МИНИСТАРСТВА
ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МУП-а

Електронска евиденција
о држављанима Србије

У панчевачки буџет ЈКП
ће уплатити 49 милиона
динара
Без озбиљних купаца за
северну индустријску зону
На јубиларној, стотој седници актуелног сазива Градског већа, која је
одржана 3. августа, усвојено је више
финансијских планова и одлука о
расподели добити по завршном рачуну из 2016. године јавно-комуналних
предузећа. Највише новца на свом
рачуну, на крају прошле године, имало је ЈКП „Грејање”.
У складу са Законом о јавним
предузећима, прецизирано је да су
она у обавези обаве екстерну ревизију завршног рачуна, а Одлуком о
буџету Града за 2017. прописано је
да су јавна предузећа дужна и да најмање 50 одсто добити по том завршном рачуну уплате у градску касу,
осим у случајевима када морају да
покрију своје пренесене губитке из
ранијих година или ако се одлуче да
новац инвестирају.
ЈКП „Грејање” је у 2016. години, на
основу финансијског извештаја, остварило добит од чак 98 милиона динара.
То значи да ће у буџет града уплатити
49 милиона динара, односно 50 одсто
добити. Како се на седници Већа чуло,
заједно с нераспоређеним добитима
из ранијих година које износе 11
милиона динара, „Грејање” ће у овој
години располагати с резервом од 60,3
милиона динара, када у буџет буде
вратило близу 50 милиона динара.
Објашњено је да ће то јавно предузеће,
како не би била угрожена његова
ликвидност, у градску касу овај новац
уплатити према динамици која ће
накнадно бити одређена.
Финансијски извештај ЈКП-а
„Омољица” показује да је то сеоско
предузеће имало прошле године
приход од 17 милиона динара, рас-

хода је било у износу од 16,3 милиона динара, па је добитак 478.000
динара. Половина ове суме биће
такође уплаћена у панчевачку касу, а
преосталих 50 одсто Омољчани ће
искористити за покриће губитка од
ранијих година, који износи укупно
2,5 милиона динара.
Комуналци у Глогоњу остварили су
у 2016. години добит у висини од
162.000 динара, па ће у градски буџет
уплатити 81.000 динара, а исто толико
ће остати ЈКП-у као нераспоређено.
То јавно предузеће поднело је Градском већу на усвајање и прву измену
програма пословања за ову годину,
након што су из буџета града добили
120.000 динара на име субвенција, за
радове на електричном прикључку у
капели на гробљу у Глогоњу.
Још једну измену финансијског
плана подржали су већници, а реч је
о плану Месне заједнице Долово.
Након што је на последњој седници
Скупштине града усвојен ребаланс
буџета, овај документ мора да се
усклади, а то значи да имају увећање
прихода од 350.000 динара, као и
додата средства из расподеле салда

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА НАСТАВАК РАДОВА

Изградња канализације
у три села

од прошле године у износу од 13.770
динара.
Градско веће је усвојило и Предлог
правилника о програму и начину
полагања испита за обављање такси
превоза, који је усклађен с новом
одлуком. Он доноси минималне измене које се односе на чињеницу да је
Агенција за саобраћај Панчева престала да постоји и да су послови из њене
надлежности пребачени Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове и саобраћај.

***
На крају званичног дела седнице,
одговарајући на питања новинара о
томе да ли има заинтересованих
инвеститора за северну индустријску
зону, градоначелник Саша Павлов
рекао је да заинтересованих има, али
и да још ништа није конкретизовано.
– Заинтересованост постоји, чак
конкретна, али због преговора и других детаља још не могу ништа да
говорим. Односно далеко је од неког
конкретног договора с којим бисмо
могли да изађемо у јавност – изјавио
је градоначелник.
Северна индустријска зона, у близини
„Утва авиона”, на путу ка Јабуци, обухвата 75 хектара земљишта с приступним путем и електричном енергијом.
М. Димитрић

Министри унутрашњих послова и
државне управе и локалне самоуправе потписали су 7. августа у Београду Споразум о пословно-техничкој сарадњи између два министарства, чији је циљ успостављање
електронске евиденције о држављанима Србије, па је ове недеље почео
упис података из књиге држављана
у централни регистар.
То значи да грађани више неће
морати да чекају на шалтерима за
уверење о држављанству. Споразумом се стварају услови да јавна
управа обједини основне податке
грађана у електронском облику на
једном месту како би убрзала решавање њихових захтева, имајући у
виду да више не морају да прибављају документа, попут извода из
матичне књиге рођених и уверења о
држављанству, већ то раде службеници по службеној дужности.
У претходном периоду Министарство државне управе и локалне
самоуправе покренуло је и препис у
електронски облик свих матичних

књига које воде јединице локалних
самоуправа, и ти подаци ће до краја ове године бити у централном
регистру матичних књига, који је у
надлежности тог министарства,
што је у Панчеву већ обављено.
Председница Владе Србије Ана
Брнабић рекла је да држава коначно постаје сервис грађана и да они
више неће бити курири који трче од
шалтера до шалтера са гомилом
папира у рукама. Додала је и да не
може да се размишља о побољшању
услова пословања и увођењу више
електронских сервиса за привреду и
грађане уколико матичне књиге
нису у електронском облику.
Грађани тако неће више бити у
обавези да доносе изводе, уверења и
друге документе јер ће се они већ
налазити у бази централног регистра, а с друге стране, ово ће помоћи и запосленима у услужним центрима јер неће морати да чекају
документа или податке од других
институција.
М. Д.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СУ ПАНЧЕВУ НЕОПХОДНИ ЈАВНИ ТОАЛЕТИ?

Центар града савршена локација

Д. ИЛИЋ

Град Панчево расписао је прошле
недеље три јавне набавке за извођење
радова у панчевачким селима. Реч је
о наставку радова на изградњи канализационе мреже у Јабуци, Омољици
и Иванову.
За одабир извођача радова у Омољици и Иванову јавни позив за подношење понуда упућен је 1. августа.
Када је реч о планираним радовима
на изградњи фекалне канализационе
мреже у том јужном селу, у позиву,
који се налази на сајту Града, детаљно су наведени услови, али и шта се
тражи од будућег извођача, тако да
су подробно описани планирани
земљани, тесарски, бетонски, монтерски и други радови.
Наставак изградње канализационе
мреже планиран је у делу Улице
Арсенија Чарнојевића, а извођач ће
бити одабран на основу критеријума
за понуђену цену али и начин плаћа-

ња и извођења радова. Рок за подношење понуда за радове у Омољици
истиче 4. септембра.
Када је реч о наставку посла у
Јабуци, радови ће бити у улицама:
Иве Лоле Рибара, Христијана Харпоша и Маршала Тита, а рок за подношење конкурсне документације
истиче 1. септембра.
За изградњу канализационе мреже
у Иванову јавна набавка је расписана
3. августа, а одабрани извођач би
наставак изградње канализационе
мреже радио у улицама: 29. новембра, Рибарској и Пролетерској. Рок
за подношење понуда за радове у
Иванову је 6. септембар.
И за посао у Иванову и Јабуци, у
јавном позиву за достављање понуда
фирми, детаљно је описана неопходна конкурсна документација, као и
техничка спецификација.
М. Д.

Ђ. КНЕЖЕВИЋ

Прошле године најављено je да би у
2017. години Панчевo могло да
добије чак три јавна тоалета. Један је
добро познат нашим суграђанима и
налази се на Тргу Зорана Ђинђића,
илити код „Белих медведа”, а други
је требало да буде постављен у Градском парку. Такође је постојао предлог да се неки од градских локала
који се тешко издају реконструишу
за те намене. Нажалост, и даље у
Панчеву не постоји ниједан јавни
тоалет, осим оног у Народној башти.
С обзиром на то да је лето и да
људи доста времена проводе у шетњи, да старији траже спас у хладу
Градског парка, а деца се играју на
игралишту, питали смо наше суграђане да ли су, по њиховом мишљењу,
Панчеву неопходни јавни тоалети.
ДАНИЈЕЛА ИЛИЋ, незапослена:
– Јавни тоалети су стварно неопходни. Људи буквално морају да оду
до неког кафића, јер немају другу
опцију. Заиста је преко потребно
урадити нешто по том питању.
Сигурно у центру града треба један,

С. ВОЈКА

Н. ТИОДОРОВИЋ

али могло би да их буде на седам-осам локација.
ЂУРАЂ КНЕЖЕВИЋ, пензионер:
– Требало би уредити онај стари јавни тоалет који је постојао у центру
града. Био је на добром месту. Људи
не могу да због тога одлазе у кафане.
Пролазницима је стварно неопходан.
СНЕЖАНА ВОЈКА, пензионерка:
– Раније је постојао јавни тоалет
испред Робне куће. Сада постоји
само у Народној башти. Данас људи
морају да питају у неком кафићу да
оду у тоалет када им је неопходно
или морају да се врате кући. Неопходан је у центру града и на кеју. Требало би да Град стварно поради на
томе, али да се онда и одржава. Тоалет који је постојао био је добро одржаван. Веома је непријатно ући у
кафић само да би питао да ли можеш
да употребиш тоалет.
НИКОЛА ТИОДОРОВИЋ, трговац:
– Недостају јавни тоалети у Панчеву. Требало би да их буде на више

К. СРБУ ЈАНКОВ

А. НИКОЛИЋ

локација. Знам да их у великим светским градовима има, посебно у
самом центру града.
КАРОЛИНА СРБУ ЈАНКОВ, мајка:
– Веома је незгодно што нема јавних
тоалета. С децом се некако сналазим,
али за одрасле је то прави проблем.
Добро би било да проради јавни тоалет
који је постојао код „Белих медведа”.
Такође, недостаје јавни тоалет на кеју.
Има простора где би могли бити, само
да се на томе поради.
АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ,
предузетник:
– Мислим да је без везе да на толиком кеју не постоји ниједан јавни тоалет, а праве се неке зграде које тамо
не би требало да се налазе. У Панчеву
постоји буквално један јавни тоалет и
он се налази у Народној башти. Када
вам неко дође са стране, једино што
можете јесте да га вратите кући или
да одете у неки кафић и замолите их
да употребите тоалет.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ОБЕЛЕЖЕНА СВЕТСКА НЕДЕЉА ДОЈЕЊА

МАЈЧИНО МЛЕКО – ЕЛИКСИР ЗДРАВЉА
Кампањи се
прикључиле и
панчевачке установе
У току конкурс
намењен
предшколцима
и основцима

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Малч у биљној
производњи
Малчирање
представља
поступак који се спроводи у
еколошким системима биљне производње ради прекривања (настирања, застирања) површине земљишта,
које треба да симулира шумску стељу. За ту сврху користе се: слама, откос траве,
кора четинара и неких
лишћара, иглице четинара,
тресет, компост, пиљевина,
синтетичка фолија, папир,
фиберглас и други.
У биљној производњи
малчирање се одвија у оквиру конзервацијских система
обраде земљишта. Најчешће
се базира на управљању биљним остацима, који могу да
буду пореклом од главног
усева после бербе или уништавањем покровног усева
када се формира суви малч.
У новије време применом
технологије вишегодишњих
покровних усева и њиховим
здруживањем све више се у
производњи користи и живи
малч.
Улога поменутог материјала у ратарској производњи
готово увек је вишеструка, па
тако суви малч доприноси
контроли ерозије земљишта,
заштити квалитета воде,
повећању садржаја органске
материје у земљишту, управљању земљишном влагом и
контроли корова. Изузев
повољних ефеката које испољава заснивање сувог малча,
заснивање живог малча
може да укључује и фикса-

ња основне обраде, чиме се
утиче на повећање садржаја
органске материје у земљишту. Конзервацијском обрадом биљни остаци и након
сетве покриваће површину
и то у проценту од најмање
30 одсто, што је довољно да
земљу ефикасно заштити од
ерозије, за сваку врсту биљних остатака.
Технологија покровних
усева се у великој мери ослања на позитивне ефекте
успостављања малча. Тако
се приликом уништавања
покровних усева формира
слој биљних остатака на
површини земљишта – суви
малч, који чува земљишну
влагу и повећава инфилтрацију воде од падавина. Тиме
се стварају повољни услови
за заснивање главног усева,
које се може обавити
директном сетвом или делимичном обрадом „у траке” и
сетвом. Тако формирани
суви малч, касније између
редова у главном усеву,
спречава појаву корова и
чува земљишну влагу.
Приликом здруживања
усева или заснивањем
вишегодишњих покровних
усева, од надземне биомасе
може бити формиран живи
малч. Његово заснивање
може се извести накнадним
усејавањем у главни усев
(бела детелина у озиму пшеницу), директном сетвом
или делимичном обрадом
„у траке” и сетвом главног

Првa седмица августа је већ
четврт века у 170 земаља
посвећена подизању свести о
значају и предностима дојења
и обезбеђивању подршке дојењу у циљу унапређења здравља
мајке и детета. Ову кампању
иницирала је Светска алијанса
за подршку дојењу (World Alliance for Breastfeeding Action –
WABA).
И ове године, од 1. до 7.
августа, обележавању Светске
недеље дојења кроз различите
активности прикључиле су се
и панчевачке здравствене
установе – Дом здравља,
Општа болница и Завод за јавно здравље.
Размена искустава
– Подржали смо ову важну
међународну кампању радионицом приређеном у Служби
поливалентне патронаже на
којој су мајке с бебама поделиле своја искуства у вези с
дојењем с трудницама које ово
искуство тек очекује. Том приликом су и патронажне сестре
одржале предавање на тему
значаја дојења. Иначе, у Дому
здравља дојење се промовише
365 дана у години, првенствено преко Патронажне службе,
затим преко Службе за здравствену заштиту жена и то кроз
рад Саветовалишта за труднице и Школе родитељства, те
преко Предшколског диспанзера – истакла је Јелена Куручев Митић, главна сестра
Дома здравља.
Она је позвала све наше
суграђанке које очекују принову да посете Школу родитељства, а више информација
о активностима које се тамо
реализују, као и о начину при-

Беба би требало да сиса најмање шест месеци
јављивања, могу потражити на
сајту Дома здравља.
Креирајте постер
Завод за јавно здравље Панчево и ове године подржава
активности Института за јавно
здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут”, те поводом
Светске недеље дојења организује ликовни и литерарни
конкурс под називом „Подржимо дојење” намењен предшколској и школској деци.
Сваки вртић може да изабере
три најбоља ликовна рада, а
свака основна школа три најбоља ликовна и три најбоља литерарна рада, и то у категоријама
од првог до четвртог и од петог
до осмог разреда, и да одабране
радове достави Одсеку за промоцију здравља и здравствено
васпитање Завода за јавно здравље Панчево, на адресу Пастерова 2, 26000 Панчево, са
назнаком „За конкурс – Светска
недеља дојења”, најкасније до
22. септембра. Важно правило
односи се на ликовне радове:

требало би да буду урађени на
папиру, у формату блока број 5.
Најбољи радови на нивоу
округа биће потом достављени
Институту „Батут”. Тамо ће се
бирати победнички рад, који ће
бити штампан у виду постера и
дистрибуиран у домове здравља током 2018. године. Резултати конкурса на државном
нивоу биће објављени између 2.
и 9. октобра, када се обележава
Национална недеља промоције
дојења. Иначе, како су напоменули организатори, конкурс
није наградног карактера, већ
има за циљ да подстакне здравствено-васпитни рад на тему
подршке дојењу као најоптималнијем начину исхране
новорођенчади и одојчади.
Чаробни напитак
Лекари и бабице саветују да је
с дојењем најбоље започети
што пре, такорећи још на
порођајном столу, јер истраживања потврђују важност
дојења од првих сати бебиног
живота. Мајчино млеко је

савршено јер садржи све оно
што је беби потребно за здрав
развој. Научно је доказано да
бебе које се хране искључиво
мајчиним млеком имају бољи
вид, ретко добијају алергије и
екцеме, ређе пате од срчаних
обољења и два пута ређе оболевају од срчаних болести.
С друге стране, жене које
доје имају бољу минерализацију костију и скоро двоструко
мањи ризик од прелома кука.
Посебно је важан податак да
само три месеца дојења двоструко смањује ризик од појаве
карцинома дојке пре менопаузе. Ово су само неке од бројних
благодети које дојење доноси и
мајци и беби, а поред тога што
је здравије и практичније, дојење је и најједноставнији, најбезбеднији и најисплативији
начин исхране у првим месецима живота детета.
Беба би требало да сиса најмање шест месеци, а након
тога се постепено може уводити и друга храна.
Д. Кожан

НИС-ов ПРОГРАМ „ЕНЕРГИЈА ЗНАЊА”

Ђаци из Србије у еко-кампу на Криму
Дружење
с вршњацима из
целога света
Учење руског језика
и културе

цију атмосферског азота,
процесе фиторемедијације
земљишта, као и биоконтролу штетних инсеката и патогених микрoорганизама.
Према начину успостављања, малч може бити
заснован
располагањем
биљним остацима главног
или покровног усева као
суви малч или спровођењем
технологије вишегодишњих
покровних усева или здружених усева, када може
бити формиран као живи
малч. Када су у питању главни усеви у конвенционалној
обради земљишта, малч се
може успоставити распоређивањем биљних остатака
по површини земљишта,
сечком, током комбајнирања или ситнилицом биљних
остатака, када утиче на
спречавање ерозије и бољу
инфилтрацију воде у земљиште од падавина. Тако
заснован суви малч касније
се заорава приликом врше-

усева у већ постојећи живи
малч. Пожељне особине усева за формирање таквог
материјала су да ефикасно
користе воду, да имају убрзан почетни пораст и велику
покровност. У већини случајева за ту сврху користе се
бела детелина (trifolium
repens L), црвена детелина
(trifolium pratence L), маљава грахорица (vicia villosa
Roth), енглески љуљ (lolium
perenne L) и жита, нарочито
раж (secale cereale L).
Од раније су познате
могућности гајења здружених или пострних усева,
ради постизања различитих
позитивних ефекта у плодореду. Mеђутим, увођење
технологије малча, нарочито живог, захтева покретање обимних истраживања
за изналажење оптималних
технолошких модела за
вишеструке намене и различите агроеколошке услове у Републици Србији.

Захваљујући НИС-овом програму „Енергија знања” ученици двојезичних одељења
основних и средњих школа
(српско-руски) из Србије
боравили су током јула у кампу Међународног дечјег центра „Артек” на Криму у оквиру
сусрета младих дипломата из
42 државе. Тема овогодишњег
кампа била је „Моја планета
Земља”.
Своје знање у разним областима кроз различите секције
на забаван и креативан начин
унапређивали су 21 ученик и
два професора из Србије.
Њихов боравак био је употпуњен и разноврсним излетима
и физичким активностима.
Учесници овогодишњег дружења на Криму истакли су да
је камп веома импресиван, као
и да је дружење с вршњацима
из различитих крајева света
одлична прилика да се упознају навике, култура и историја
других народа. Поред дечака и
девојчица из Србије, на Криму
су боравила и деца из Француске, Сирије, Русије и других
земаља. Полазници су имали

прилику да учествују у радионицама грнчарства и римског
мозаика, као и да похађају
школу јахања.
Компанија НИС већ шест
година заредом путем програма „Енергија знања” афирмише учење руског језика у
нашој земљи, кроз организовање олимпијада знања из
руског језика и опремање учионица на факултетима и школама широм Србије. Тим пово-

дом руководилац програма
„Енергија знања” Снежана
Лакићевић је изјавила:
– Прошле године у кампу је
било шесторо деце, а ове чак
21 ученик из Србије. Надам се
да ћемо у наредним годинама
сарадњу с МДЦ-ом „Артек”
проширити, а можда подићи
и на неки виши ниво у договору с Министарством просвете
Републике Србије. Наравно,
желим да захвалим Асоција-

цији руских дипломата, која
је покрила све трошкове тронедељног боравка ученика
наших двојезичних одељења.
„Артек” је међународни дечји камп смештен на Црном
мору у граду Гурзуфу на полуострву Крим, основан 1925.
године. Еколошки камп пружа
деци могућност блиског контакта с природом у једном од
најлепших делова планете.
З. С.

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У ПАНЧЕВУ

САРАДЊА УЗ ОБОСТРАНУ КОРИСТ
Град као посредник
између школа
и великих компанија
Јасна визија мења
лоше навике
Поводом увођења дуалног
образовања у средње стручне
школе, у понедељак, 7. августа, одржан је састанак у Градској управи Панчева, коме су
присуствовали чланица Градског већа задужена за образовање мр Татјана Божић, већник задужен за рад, запошљавање и социјалну политику
Миленко Чучковић, представници Машинске школе Панчево и компаније НИС – др
Снежана Лакићевић, саветник
директора за сарадњу са универзитетима, научним и образовним институцијама и руководилац пројекта „Енергија
знања”, Зоран Николајевић,
руководилац службе електроенергетике, и Александар Филиповић, директор центра за
заједничке HR сервисе.
Реч је о иницијалном
састанку, како би се у наредном периоду остварила сарадња између ове панчевачке
стручне школе и нафтног
гиганта. Идеја је да се ускоро
потпише меморандум о сарадњи којим треба да буду дефинисани јасни циљеви и правила који ће ђацима Машинске
школе омогућити да стичу
неопходна знања и вештине
усклађене с потребама НИС-а.
Такође, Нафтна индустрија
Србије спремна је на сарадњу
и с Техничком школом „23.
мај” у Панчеву, тако да се планира састанак и с представницима ове образовне установе.
Потреба привреде
Према речима градске већнице
мр Татјане Божић, наредни
састанак биће одржан у
Машинској школи и на њему
ће запослени у школи и у НИСу конкретно разговарати о
могућностима ове образовне
установе, али и о стварним
потребама руско-српског нафтног гиганта.
– Веома је значајно да су у
компанији НИС озбиљно схватили прелазак нашег образов-

Омогућити „машинцима” да стичу неопходна знања усклађена с потребама НИС-а
ног система у дуално образовање. Они су анализирали
план и програм Машинске
школе и дали идеје и сугестије о томе које су њима области
потребне. Циљ даљег разговора јесте да се усагласе образовне потребе и смерови и да
се такав предлог упути за
наредну годину Министарству
на одобрење смерова који ће
бити укључени у дуално образовање – рекла је мр Татјана
Божић.
Сарадња у најави
С друге стране, др Снежана
Лакићевић, саветник директора за сарадњу са универзитетима, научним и образовним институцијама и руководилац пројекта „Енергија знања”, у изјави за „Панчевац”
истакла је да кроз пројекат
„Енергија знања” НИС већ
пету годину развија успешну
сарадњу са школама и факултетима у интересу обезбеђивања најбољих кадрова за рад
у компанији.
– С Машинском школом
Панчево већ имамо изузетну
сарадњу кроз конкурс „Заједници заједно”, а сада смо, због
пословних потреба Рафинери-

је, започели разговоре за делимично усаглашавање наставних програма с процесима у
самој компанији. Машинска
школа је свакако једна од најбољих школа у Србији, с
одличним наставним кадром
и изузетно опремљена најсавременијом опремом обезбеђеном од средстава из европских фондова. То све представља добар разлог да се кроз
дуално образовање помогне
будућим генерацијама да на
лакши начин обезбеде посао и
искористе своје знање. Већ за
идућу недељу договорени су
састанци стручњака и инжењера како би се приступило конкретној анализи из које ће
произаћи и предлози решења
– навела је др Снежана Лакићевић.
Некад и сад
Директор Машинске школе мр
Милорад Илић веома је задовољан иницијативом локалне
самоуправе да се у панчевачким школама уведе дуално
образовање, као и тиме што су
већници озбиљно схватили
потребу унапређивања практичног образовног процеса у
стручним школама.

– НИС сматра да има простора да се успостави сарадња у
духу дуалног образовања. Моји
сарадници су представили смерове који могу бити интересантни нафтном гиганту, нарочито
мехатронику, и наш концепт
дуалног образовања. Учињени
су први кораци. Очекујем да на
следећем састанку буду конкретизоване неке ствари. Ми као
школа можемо да одговоримо
на потребе НИС-а, наравно уз
измену планова и програма,
набавком специјализованих
учила итд – објаснио је за „Панчевац” мр Милорад Илић.
Јасна визија и јасни циљеви
мењају лоше навике. Некада
су панчевачке стручне школе
биле расадник оспособљене
радничке класе и биле база
привредног развоја нашег града, а онда се све то урушило.
Сада смо поново на почетку.
Ствари почињу да се граде из
темеља. Да бисмо имали јаку
привреду, потребно нам је
образовано и оспособљено
становништво. У Машинској
школи, НИС-у и локалној
самоуправи то знају, остаје да
се види да ли и у Министарству просвете мисле тако.

ПОНОВО НЕСНОСАН СМРАД У ГРАДУ

Фарма ПКБ-а главни кривац
Протекле недеље, у неколико
наврата, грађанима Панчева
поново је муке задавао несносан смрад (на стајњак), који се
данима и ноћима ширио по
готово свим насељима. Ово је
пета година заредом како се
понавља овај еколошки „инцидент” током ужaрeних летњих
дана. Надлежни у граду тврде
да извор смрада није на територији Панчева и да је пре
неколико година утврђено да је
узрок ђубрење њива на пољима
ПКБ-а, а пошто је проблем на
територији Београда, наша
локална самоуправа не може
ништа да предузме.
Већ недељамa грађане Панчева узнемирава и сабласни
наранџасти дим из „Азотаре”.
Према резултатима мерења,
као и изјавама представника
надлежних служби, сва ова
нееколошка дешавања сасвим
су нормална ствар. Људи од
струке истичу да су количине
испуштања опасних материја
из погона „Азотаре” у складу с
пројектованим вредностима и
да азотарци, уколико би желели да смање ниво испуштања,
морају да ураде реконструкцију дела својих погона. Емитовање жућкастог дима, у
постојећем систему, сасвим је
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Петак, 11. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА
ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ

Избегавајте Поњавицу
На основу Уговора о праћењу
квалитета површинских вода
на подручју Града Панчева
који је Завод за јавно здравље
Панчево склопио с Градском
управом, стручњаци из Завода
током лета редовно испитују
квалитет воде за купање.
Стручњаци ове здравствене
установе, током сезоне купања, редовно врше микробиолошку анализу воде с панчевачких купалишта, која обухвата утврђивање нивоа

ства опасних и загађујућих
материја у води (узорковање
обављено 27. јула), закључили су да Панчевци могу да се
купају у Тамишу у Панчеву,
Јабуци и Глогоњу, као и на
популарном дунавском купалишту Бела стена. Квалитет
ових вода је у рангу треће
класе, оне имају умерен еколошки статус и могу се користити за купање и рекреацију. Исти статус има вода у
качаревачком језеру, тако да

фекалне колиформне бактерије, аеробних хетеротрофа,
као и физичко-хемијску анализу (присуство суспендованих материја, нитрита, нитрата, хлорида итд).
Према Уредби о класификацији вода, све воде које не
припадају првој, другој и
трећој класи могу бити
ризичне по здравље купача.
Секретаријат за заштиту
животне средине и Завод за
јавно здравље, након анализе
резултата друге овогодишње
кампање испитивања прису-

грађани могу да их слободно
користе у рекреативне сврхе.
Анализа узорака с реке
Поњавице показује да се у
њој налази велика количина
материја које могу угрозити
здравље купача, тако да
стручњаци Завода и Секретаријата за заштиту животне
средине упозоравају грађане
да избегавају купалишта у
Иванову – лабораторијским
испитивањима утврђено је
да је вода четврте класе, тако
да се не препоручује купање
из безбедносних разлога.

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА

Трошкови загађења

У овогодишњој студији Савеза за здравље и природну
средину истиче се да трошкови здравства, због коришћења фосилног горива,
премашују субвенције том
сектору и захтева се да државе престану сa „упумпавањем” новца грађана у прљаве
изворе енергије. У овом документу износи се податак да
су владе држава „Групе 20”
потрошиле само у једној
години 444 милијарде долара на субвенционисање нафте, гаса и угља. Да подсетимо,
настојања за декарбонизацију економија обавеза су

држава по Париском споразуму. Процењује се да је употреба фосилног горива само
у 2014. години за последицу
имала трошкове здравства од
2,76 билиона долара широм
света због загађења ваздуха, а
у ЕУ они су 229,5 милијарди
долара.
Процењује се и да сагоревање фосилног горива сваке
године кошта живота 6,5
милиона људи у земљама
„Групе 20” – најразвијенијим
земљама света. Загађење је
повезано с болестима попут
шлога, срчаног удара, рака,
као и с плућним обољењима.

Нема наде
нормална ствар и, како кажу
људи од струке, сада је немогуће обезбедити услове које је
прописала Европска унија.
Фабрика је у марту 2014.
године увела Програм мера
прилагођавања рада постојећег постројења, или активности прописаним условима, а
према њему, у погону азотне
киселине планирано је да се у
периоду од 2014. до 2015.
године заврше све неопходне
реконструкције којима ће се
емисија азотних оксида свести у границе прописаних

вредности. Изгледа да ревитализација погона киселине од
пре пар година и постављање
специјализованог катализатора из Русије на једној производној линији, није у потпуности „опрала” добро знани
жути дим.
С друге стране, панчевачки
мониторинг је прошле недеље
забележио висок ниво одређених опасних материја. На мерном месту Ватрогасни дом, у
јутарњим сатима, забележен је
скок укупних угљоводоника од
279 микрограма по метром куб-

ном, а на мерној станици у Војловици вредности сумпорних
оксида достигле су 55 микрограма по метру кубном. Нико од
званичника није дао детаљније
информације о овом наглом
порасту нивоа загађујућих материја у панчевачком ваздуху.
Све у свему, од тортуре загађивача грађане су спасли ветар
и киша, по ко зна који пут у
последњих пола века. Наравно,
проблем је то што живот грађана још увек зависи од метеоролошких прилика, а не од примене еколошких закона.

Ново истраживање о глобалном загревању Земље које је
објавио „Еурактив” уз подршку лондонског „Гардијана”
дало је забрињавајућу слику
међународних акција за смањење опасних климатских
промена – до краја овог века
постоји само пет посто шанси да се избегне повећање
температуре за два степена
Целзијуса. Стручњаци тврде
да глобални економски
трендови, емисије и раст
популације чине готово
недостижним тај температурни праг одређен Пари-

ским климатским споразумом из 2015.
Париски споразум, који је
потписало 195 земаља, обавезује државе да просечну
глобалну температуру држе
испод два степена изнад
нивоа пре индустријске
револуције.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Панчевачки колоректални хирурзи показују изразиту
мотивисаност да се усавршавају у овој области
проф. др Амџад Парваиз,
специјалиста колоректалне хирургије

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Одговор заједнице
на непогоде

Пише:
др Мирослав Тепшић
Топлотни таласи не престају да се смењују ових дана,
уз тек понеки дан с температуром ваздуха нижом од
30 степени. Овакве временске прилике намећу неизбежно поређење са зимским
периодом када се чинило да
сурово ниске температуре
никада неће проћи. Вероватно су се многи запитали
шта се то дешава с временом, какве су последице и
постоје ли начини да се оне
ублаже? Помињали смо већ
здравствену угроженост најстарије и најмлађе популације када су у питању висока
температура ваздуха, промена влажности и струјања
ветра. Ситуацију компликују све већи проценти срчаних и можданих удара код
пацијената средње животне
доби.
Чињенице су неумољиве и
оне говоре да топлотни
таласи повећавају стопу
умирања. Охрабрују ипак
неки други подаци који
показују да појединац и
шира заједница нису баш
тако беспомоћни како би то
могло да изгледа када се
човек упусти у борбу с природом. Примери за ово
долазе из различитих крајева света који су имали прилику да се суоче с последицама топлотних таласа, али

сваке наредне временске
непогоде успевали су ефикасним мерама да ублаже
штетне последице.
Обично се полази од регистровања потенцијално угрожених особа. Већина је из
категорија социјално угрожених, бескућника, пацијената с хроничним болестима
и на одређеној врсти терапије, тешко покретних, особа
које болују од психијатријских болести или су зависници од алкохола и наркотика.
Посебна пажња посвећује се
обавештавању о времену
почетка и трајању топлотног
таласа, као и едуковању становништва о мерама које
умањују ефекат високе температуре ваздуха. Веома је
битна координација и ангажовање јавних служби, пре
свега из домена здравствене
и социјалне заштите, полиције, ватрогасаца, Црвеног
крста, геријатријских сервиса, волонтерских организација, а све у циљу већег приступа особама које су социјално изоловане и које не
могу у довољној мери да брину о себи. Води се рачуна о
томе да угроженој популацији буду доступнији средства
транспорта и добро расхлађени јавни објекти који могу
примити већи број људи.
Преносни вентилатори, као и
прозорски шалони, могу да
буду веома ефикасни у одржавању температуре стамбеног простора, па је и ова
врста помоћи драгоцена.
Посебно се обраћа пажња
на јавне скупове и рад на
отвореном када су температуре ваздуха екстремно
високе. Важни су њихова
локација, доступност воде
за пиће итд. Ово су само
неке од мера које локална
заједница може да предузме
у борби с неповољним временским приликама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Иритација коже

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Иритације коже настају као
последица алергена из хране, одеће, хемикалија или
ваздуха. Храна може озбиљно нарушити интегритет
коже и довести до копривњаче и других поремећаја на
кожи целог тела.
Синтетика и вуна могу изазвати свраб и контактни дерматитис. Хемикалије у облику агресивних јаких прашкова за веш, омекшивача, кућнe
хемијe такође не пријају
кожи. Исто тако јефтина или
агресивна козметика може
направити иритације. Супстанце које највише сметају
jeсу конзерванси као што је
синтетички парабен, али и
гликолна, аскорбинска или
пара-аминобензоидна киселина. Ако приметите било
какву иритацију на кожи од
неадекватних козметичких
препарата, одмах прекините
са употребом и погледајте
састав.

Узроци оваквих иритација
могу бити и хормонски
поремећај и поремећај имунитета. Хронични стрес
углавном доприноси томе да
кожа постане дехидрирана,
осетљива и склона црвенилу. На промене стања нашег
највећег органа – коже, свакако утичу и животни стил,
алкохол, цигарете и разне
ригорозне дијете.
Сви ови узроци доводе до
смањења функције заштите
коже, за коју су задужени
епидерм и рожнати слој.
Липиди (масти) у рожнатом
слоју, као и себум, спречавају испаравање воде и улазак
бактерија, алергена и ирита-

ната. Поремећај заштитне
баријере омогућава горенаведеним факторима да продру у дубље слојеве коже и
узрокују упалу и иритацију.
Ако осетљива кожа није
правилно третирана и стање
се погорша, то може довести
до далеко озбиљнијих кожних
оштећења.

Петак, 11. август 2017.
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ЧУВЕНИ СВЕТСКИ СТРУЧЊАК ПОСЕТИО ОПШТУ БОЛНИЦУ

ПАНЧЕВО – ПРЕСТОНИЦА ЛАПАРОСКОПИЈЕ
Професор др Амџад
Парваиз приказао
три операције рака
дебелог црева
Један од најбољих и најпризнатијих светских специјалиста колоректалне хирургије,
проф. др Амџад Парваиз, са
универзитета у Пулу (Велика
Британија), боравио је у петак
и суботу, 4. и 5. августа, у панчевачкој Општој болници као
гост оператор.
Професор Парваиз је пре
четири године први пут дошао
у Панчево, како би с др Младеном Јанићем, шефом Одсека
колоректалне хирургије Опште
болнице, започео програм обуке колоректалних хирурга у
области лапароскопије. Од
тада долази сваке године да би
проверио колико панчевачки
лекари напредују и како би им,
кроз практичан рад, помогао у
даљем усавршавању.
Обука без премца
Током дводневне радионице
затвореног типа, којој је присуствовало и неколико најбољих хирурга из других болница у Србији, проф. др Амџад
Парваиз обавио је три операције карцинома локализованог у различитим деловима
дебелог црева.
– Имали смо шансу да поново видимо оно што нам је професор Парваиз већ много пута
до сада показао, а то су ситни
трикови и технички детаљи
који чине добру лапароскопску хирургију. У томе је он
заиста ненадмашан. Оваква
радионица нам даје могућност
да стекнемо нова знања кроз
директан контакт са стручњаком који је председник Европске асоцијације роботске хирургије и један од водећих
инструктора лапароскопске и
роботске хирургије у свету. О
томе колико је знање професора Парваиза цењено, сведочи и чињеница да је он три
недеље месечно на путу и ради
у скоро свим болницама на

ставља велику уштеду и за болницу и за здравствени систем
земље. С друге стране, користи
имају и сами хирурзи, јер оно
што оперишу могу да виде у
савршеној HD резолуцији,
наравно ако је опрема одговарајућа. То им омогућава да
буду веома прецизни и ако се
држе упутстава и технике, онда
је могућност за грешку минимална. Током мојих ранијих
долазака, уверио сам се у то да
је комплетан тим у Панчеву
способан за овакву врсту
хирургије. Шест великих међународних састанака које су
Панчевци до сада организовали, показују њихову изразиту

мотивисаност да наставе да се
усавршавају о овој области –
нагласио је професор Парваиз.
Београђани уче (к)од нас
Међу истакнутим домаћим
хирурзима који су прошле
недеље присуствовали радионици у Панчеву, био је и др Благоје Ђукановић, директор Клинике за хирургију у Клиничкоболничком центру „Бежанијска
коса”. Како је објаснио др Младен Јанић, Ђукановић је од
самог почетка укључен у програм едукације који се у Панчеву спроводи већ четири године.

„АЛМЕКС” ПОКЛО НИО НОВИ СТУБ

чевачка колопроктолошка радионица. Још од 2002. одржава
се на сваке две године, а очекује се да ће је овог пута посетити
преко 250 домаћих хирурга.
Они ће имати прилику да уживо прате операције које ће
радити десетак најистакнутијих
светских стручњака.
– Карцином колона и ректума спада у једну од три најчешће врсте малигнитета у
јужном Банату, а годишње у
нашој болници оперишемо
између 120 и 150 канцера тог
типа. И док је у свету већ деценијама лапароскопска хирургија подразумевани начин оперисања карцинома, а у послед-

превенира, боље дијагностикује и квалитетније оперише, и то
лапароскопски. Седма радионица биће одржана 18. и 19.
октобра, а имаћемо између
осам и десет гостију, врсних
хирурга из иностранства, међу
којима су проф. др Амџад Парваиз, проф. др Алексеј Карачун
и др Ричард Коен – најавио је
др Младен Јанић.
Занимљиво је то да су прве
три колопроктолошке радионице у Панчеву реализоване уз
помоћ позајмљене опреме, јер
Општа болница није имала свој
лапароскопски стуб. Тек 2015.
године Покрајински секретаријат за здравство обезбедио је

Уче од најбољег
њих неколико година се уводи
и роботска хирургија, ми у
Србији и даље у највећем проценту радимо отворене операције и тек тежимо да стандардизујемо лапароскопију. Основни циљеви наше радионице
и удружења „Круг здравља”,
које организује манифестацију, управо су засновани на идеји да се карцином колоректума

такав уређај марке „волф”. Била
је то значајна донација, но овај
стуб нема ни приближан квалитет у односу на оне марке „олимпус” или „шторц”, на каквима
раде врхунски светски хирурзи.
Ипак, и на том стубу, у болници је до сада урађено близу
стотину операција, а постигнути резултати биће представљени на радионици у октобру.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Салата од диње и пршуте

Сан о новом лапароскопском стубу који су отворених очију
сањали хирурзи на Одсеку колоректалне хирургије у Општој
болници, напокон се остварио.
Наиме, пре неколико дана, предузеће „Алмекс” поклонило
је чак 50.000 евра за набавку најсавременијег стуба марке
„шторц”, на каквима се операције обављају на престижним
светским клиникама. За неколико недеља, када се очекује
да стуб стигне, панчевачки хирурзи ће своје перфектно знање напокон моћи да удруже и с беспрекорном опремом.
различитим континентима,
док само недељу дана проводи
у својој болници у Енглеској –
истакао је др Младен Јанић.
Достојни задатка
Према речима професора Парваиза, лапароскопска хирургија има велике и бројне предности у односу на класичну –
отворену, а панчевачки хирурзи показали су да су и те како
дорасли томе да карцином
дебелог црева третирају на овај
савремен начин.
– Лапароскопска хирургија у
односу на отворену има огромну предност у лечењу рака
дебелог црева зато што нема
великог реза и зато што је опоравак после операције много
бржи. Када се оперише класично, пацијент остаје у болници
две недеље, док се у случају
лапароскопског захвата, болничко лечење скраћује на свега
четири до пет дана. То пред-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

– Захваљујући ентузијазму
др Јанића и несебичној стручној помоћи професора Амџада,
лапароскопску хирургију дебелог црева почели смо да радимо на „Бежанијској коси” у
августу прошле године. До сада
смо урадили близу шездесет
операција, што је око половине
пацијената с колоректалним
карциномом који су у том
периоду дошли у нашу установу. То је велика ствар и драго
ми је што примећујем да сада и
у мањим болницама почињу да
се раде лапароскопске операције, које су практично будућност у лечењу рака дебелог
црева. Овакве радионице су од
великог значаја за хирурге који
имају искуства са отвореним
операцијама, јер када крећете
да радите нешто ново, као што
је лапароскопска хирургија, од
пресудног значаја вам је помоћ
неког ко је у томе искусан –
навео је др Ђукановић.
Хирурзи то не пропуштају
Након ове мини-радионице,
колоректалне хирурге из целе
државе у октобру очекује догађај који нико од њих сигурно
неће пропустити – Седма пан-

Поводом јубиларног стотог
текста у „Панчевцу” и трећег рођендана блога „Брзо
и лако”, доносимо један
сасвим посебан рецепт
пореклом из Италије.
Иако слатка, добро расхлађена диња и слана, сува
пршута представљају две
потпуне супротности, оне
се слажу као најлепша
песма за непце. Пршута је
захвална за комбиновање с
воћем, па нећете погрешити уколико је спојите са
смоквом, јабуком, крушком или ананасом.

Oвог пута искомбиновали смо пршуту с дињом и
оплеменили је моцарелом
и свежим зачинима. Оваква салата идеално је освежење у врелим летњим
данима. Нама ће сада
послужити као фино послужење за прославу.
Потребно: једна диња, 100
грама пршуте, 300 грама
мини моцарела сира, једна
и по кашика меда, једна
супена кашика сока од
лимуна, 3 супене кашике
маслиновог уља, со, бибер,
свеж босиљак, свежа нана.

Припрема: Направите дресинг тако што ћете помешати мед, лимунов сок и маслиново уље. Дињу очистите од коре и семенки, па је
исеците на коцкице или вадите куглице посебном кашиком. Посолите је и побиберите, па додајте моцарелу и пршуту. Прелијте све то
дресингом и лагано промешајте. Поспите салату сецканим босиљком и наном. Служите када се добро расхлади..
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ОДРЖАН „ПАНЧЕВАЧКИ МАРАТОН”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

НА 42 СТЕПЕНА – 42 КИЛОМЕТРА
Још један догађај за
памћење
Одлична организација
такмичења
Удружење „Маратонци” из
нашег града, које предводи
председница Љиљана Тасић,
прошлог викенда је у Народној башти организовало сада
већ традиционалан, пети по
реду „Панчевачки маратон”.
Иако је врућина била несносна, на старту трке, у суботу, 5.
августа, у 20 сати, појавило се
тачно колико је било и планирано учесника – 100. У маратону (42 километра) надметало се 36 тркача, а у полумаратону (21 километар) њих 64.
Поред учесника из нашега
града, било је и такмичара из
Швајцарске, Пољске, БиХ,
Пожаревца, Прокупља, Београда, Краљева, Ниша, Смедеревске Паланке и Сомбора.
Такмичење је званично
отворила Ирина Јухас, професорка на Факултету за спорт и
физичку културу, а потом је у
тркачки окршај на кружној
стази у Народној башти кренуло сто одважних људи, спортиста са огромним срцем,
међу којима је било и оних
који „у својим ногама” имају и
по 300 оваквих надметања.
На дистанци полумаратона у
женској конкуренцији тријумфовала је наша суграђанка Слађана Стаменковић, друго место
припало је Сањи Квргић, а треће Кристини Нинков. Међу
мушкарцима тријумфовао је
Малиша Ковачевић из Пожаревца, друго место заузео је
Фреди Сијег из Швајцарске, а
бронзано одличје заслужио је
наш суграђанин Марко Ђуркин.

Жестоко и исцрпљујуће
надметање у маратонској
трци, у женској конкуренцији,
својим тријумфом је обележила Панчевка Лидија Миклош.
Сребро је припало Сузани
Филиповић, а бронза Невени
Богићевић.
У такмичењу маратонаца
први је на циљ стигао Игор
Станојевић из Прокупља, друго место заузео је Драгиша
Филиповић, док је Синиша
Божин био трећи.

Панчевачки „Маратонци”
били су одлични домаћини,
што су потврдили и готово сви
учесници трке. Сјајна енергија
и позитивна атмосфера шириле су се Народном баштом, а
цео догађај протекао је врло
спонтано, без трзавица, иако
су му претходиле озбиљне
припреме, организација и
планирање сваког детаља.
Наши „Маратонци” су се
потрудили, уз помоћ бројних
спонзора и пријатеља, да сви

учесници трке имају довољно
освежења и окрепљења, па је и
у том делу „Панчевачки маратон” оправдао сва очекивања.
Поред самих учесника, у
центру пажње био је наш
суграђанин, један од организатора и репрезентативац
Србије у ултрамаратону Жељко Зељковић. Он је био и конферансије, али и права,
озбиљна подршка свим тркачима на стази. И сам је преко
главе претурио „бог зна колико” таквих такмичења... Најважније је да се већина учесника
трке у Народној башти осећала пријатно (и поред високих
температура), јер је могла да
ужива у дружењу с пријатељима и сјајним људима, што
маратонци свакако и јесу.
А панчевачки „Маратонци”?
Они су још једном показали
своје велико срце, као и да су
тим за велика дела, али и свако поштовање.
Свака част!
А. Живковић

„Од сада без страха” Бебе Бајалски
Драматизацијом конкретних ситуација из свог живота, детаљним тумачењем
проживљених догађаја, у
којима ће свако од нас препознати и своја искуства,
Беба Бајалски у књизи „Од
сада без страха” демонстрира
не толико технике одбране
од страха, колико принципе
на којима морамо засновати
своје постојање како бисмо
се успешно суочили са осећајем угрожености.
Ово дело доноси сазнања о
томе како пребродити страхом испуњене школске дане,
може ли се савладати трема
пред публиком, шта то разједа пријатељства, зашто водимо лажне разговоре, када се
губи способност слушања
других, постоји ли тајна
успеха у преговорима, зашто
мужевност и женственост
губе своја упоришта, како

заштитити себе од насиља,
када треба рећи не.
Књига „Од сада без страха” добро ће доћи свима
који траже приручник за
самопоуздање, успех и лични преображај, јер ће помоћи да сазнате како да претворите страх у животну
енергију.

Два читаоца који до среде, 16. августа, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Чега се највише плашите?”, наградићемо по једним примерком књиге „Од сада без страха” Бебе Бајалски. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Холкрофтов пакт”
Роберта Ладлама
Други светски рат је завршен. Тројица нацистичких
моћника проневерили су
милионе долара од Трећег
рајха, а затим извршили
самоубиство. Њихов договор, завештање које ће
наследити њихово троје најстарије деце, био је да прерасподеле ово огромно богатство међу онима који су преживели страхоте Холокауста. Одштета мора бити
исплаћена. Кривица исправљена, греси окајани.
Ноел Холкрофт је обичан
човек, али и син једног од
немачких официра, а његов
задатак је да пронађе друге
наследнике и покаже се
достојним улоге која му је
додељена. Међутим, „Соненкиндер” („деца сунца”) имају
друге планове – они желе да
преузму контролу над мили-

онима и успоставе нацистички Четврти рајх.
Када Ноел покуша да испуни своју судбину, наћи ће се у
застрашујућем кошмару – пред
документом којим ће потписати своју смртну пресуду, а
већ крхком свету нехотице
задати тежак ударац.

Два читаоца који до среде, 16. августа, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико времена проводите слушајући радио?”, наградићемо по једним примерком књиге „Холкрофтов пакт” Роберта Ладлама. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

ГАЂАЊЕ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

Тријумф Глогоњаца

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Загонетна посластица

Иако је прошлог викенда
наша равница треперела од
тропске врелине, у данима
када је свако тражио хладовину и освежење, панчевачки
ловци тражили су – изазов.
Надметањем у Старчеву
настављено је такмичење у
гађању глинених голубова
познато као Куп Панчева. Конкуренција је и овога пута била
веома јака, а у условима који

превазилазе људску издржљивост, најбоље су се снашли Глогоњци који су освојили прво
место у екипном пласману.
Друго место припало је Банатском Брестовцу, а треће Војловици. У појединачном надметању, најуспешнији је био Славољуб Васиљевић, који је тријумфовао испред Марјана Стоилковића и Стевана Лазицког.
Пригодан програм наставио
се у просторијама Ловачког

дома у Старчеву, где су најуспешнијима додељена заслужена признања. Награђен је и
Никола Павловић, главни
судија у оквиру такмичења
Куп Панчева, а у име Ловачког
друштва „Јаребица” награде је
уручивао Јован Ердељанац.
Ловци су се растали уз традиционалан поздрав „Добар
поглед”, а свој следећи сусрет
заказали су за 27. август у Банатском Брестовцу.
А. Ж.

У прошлом броју нашег
листа питали смо вас како
бисте описали омиљену летњу посластицу, а за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на ово питање „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Дама с камелијама”
Александра Диме.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Споља зелена, изнутра
црвена, много сласти, мало
калорија, гаси и жеђ и глад,
а не гоји. Савршена! Једина
мана јој је што стиже само
лети.” 065/2903...
„Ево описа моје посластице: пуна школа ђака, ниоткуда врата.” 061/6910...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање какве књиге читају деци.

Они ће освојити по један
примерак књиге „Он-лајн
девојка солира” Зои Саг.
Ово издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од
наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:
„Расту деца, а с њима и
књиге. Пре десетак година
беше ’Црвенкапица’, а сад се
дружимо с Ршумом, Градом
Стојковићем, Јасминком
Петровић... Читам мало ја
њима, мало они мени. Уживанција!” 064/3110...
„Моја принцеза је одрасла,
па чита сама. А шта чита, не
бих знала, престала сам да
проверавам откад сам је
затекла задубљену у књигу
’Како убити супруга без сувишних зашто’.” 064/4216...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили
спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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САОПШТЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

УХАПШЕН ЈЕДАН
ОД ПЉАЧКАША МЕЊАЧНИЦЕ
Први лопов који се
нашао иза решетака
– Београђанин

ПОДАТАК КОЈИ ЗАБРИЊАВА

Честе породичне
трагедије
У периоду од 2010. до 2017.
године, у породичним траге дијама широм Срби је
убијено је 327 жена и 98
мушкараца. Од тога су 194
жене убили њихови супружници, 35 бивши мужеви, а
88 мушкарци с којима су
живеле у ванбрачној заједници. Када је реч о убијеним мужевима, њихове
супруге убиле су 98, бивше
жене једног, а петорицу оне
с којима су били у ванбрачној заједници. Што се тиче
осталих убијених мушкараца, њихови очеви убили су
29, синови – 14, браћа –
осам, а остали рођаци – 25
– изјавио је за медије београд ски адвокат Нико ла
Секулић.
Он је истакао да су најчешћи узроци тих убистава
били насиље у породици,
свађе, агресија и поремећени породични односи.
Додао је да је великом броју
трагедија у којима су стра-

дале жене претходило то
што су их мужеви и партнери дуго вређали, понижавали и малтретирали, а оне су
се бојале да их пријаве
полицији страхујући од
освете.
– У једном тренутку оне
то нису могле да издрже и
психички су „пуцале”. Убијале су мужеве и партнере
најчешће на спавању хладним оружјем. Зато је боље
да жене пријављују насилнике када почну да их злостављају него да трпе –
напоменуо је Секулић.
Он је нагласио да је велики проблем и сензационалистичко извештавање таблоида о породичним трагедијама. Као пример за то навео
је да се често објављују многи непотребни детаљи у опису убистава. Тиме се, по
његовим речима, даје повод
многим лицима која су без
моралних норми и гриже
савести да исто ураде.

ВАТРОГАСЦИ ПОНОВО МОЛЕ ГРАЂАНЕ

Не палите ватру
на отвореном

Министарство унутрашњих
послова поново је апеловало
на грађане да не пале траву,
ђубре и ниско растиње на
отвореном простору, на
обрадивим површинама и у
близини шума, јер и даље
постоји опасност од изазивања пожара на отвореном и
угрожавања
безбедности
грађана и имовине.
У периоду од 1. до 5. августа на територији Србије
горело је више од 400 пожара који су захватили шуму,
суву траву и ниско растиње.
Ниједан није био стихијских размера, попут оних у
Хрватској и Црној Гори, али
је за њихово гашење било
ангажовано око 700 ватрогасаца спасилаца, а за заустављање ширења највећег

Страну припремио

Михајло
Глигорић

пожара у општини Мионица
и два хеликоптера из Хеликоптерске јединице МУП-а
Србије. Они су само за два
дана обавили више од 170
налета и избацили око 150
тона воде.
Иначе, командант Ватрогасно-спасилачке бригаде у
Београду демантовао је у
изјави за медије оптужбе
челника једног од полицијских синдиката да ватрогасци иду на интервенције у
заштитним оделима која су
застарела и неодговарајућа.
Он је истакао да није тачно
да је такво било и заштитно
одело које је носио ватрогасац тешко повређен у
фабрици „Картонка”, после
чега је пребачен на ВМА,
где је касније преминуо.
Командант београдских
ватрогасаца изјавио је да су
заштитна одела и друга
опрема коју користе наши
ватрогасци попут оних с
којима раде њихове колеге у
земљама Европске уније.

За крађу током које
крадљивци повреде
неког могућа
15-годишња
казна затвора
Панчевачка полиција ухапсила
је Београђанина Л. М, рођеног
1997. године, због основане
сумње да је заједно с још једним лицем за којим се интензивно трага покушао да 28. јула
опљачка мењачницу „Кум” у
Улици Милоша Обреновића.
Ухапшеном је одређен 48часовни притвор, а након што
је истекао, полицајци су га уз
кривичну пријаву привели
тужиоцу.
Он и особа за којом се још
трага терете се да су ушли у
мењачницу у тренутку док у
њој није било никог и да су
Светлани Ратковић, супрузи
власника мењачнице, која је
тада била сама иза пулта,
запретили ножем да им да
новац.
Међутим, нису предвидели
да ће им се она супротставити
и да ће, и поред претњи које су
јој упућене, одбити да им да
новац. Један од лопова је због
тога почео да је дави, а онда је
два пута ударио у уста и у главу песницом на коју је ставио

дрвени „боксер”. Затим ју је
ножем исекао по десној руци,
усни и бради.
Светлана Ратковић је задобила посекотине и повреде по
лицу и глави, услед чега је
морала да затражи помоћ
лекара. Колики су били стрес
који је доживела и страх за
живот, може само да се претпоставља.
Пре него што су ушли, лопови су стајали близу мењачнице,
осматрали ко улази у њу и
колико дуго се задржава. Када
су ушли, обојица су имала спуштене качкете на главама да би
им се што мање видела лица, а
један је држао нож. Да не би
оставили отиске, један од њих
је на једној руци имао хируршку рукавицу, а други на обе.

Светлана Ратковић захвалила је панчевачкој полицији и
инспектору ПУ Панчево Јовану Николовском на брзој и
ефикасној акцији у којој је
откривен један од пљачкаша.
– Он и остали полицајци
који су били ангажовани на
расветљавању овог случаја
заслужују све похвале. Дошли
су изузетно брзо кад сам их
обавестила о покушају пљачке, темељно и пажљиво су обавили форензичке радње и стрпљиво су ме испитали. Касније сам чула да су у откривању
починилаца тесно сарађивали
с београдском полицијом и да
им је то ко зна који по реду
случај који су успешно решили – рекла је Светлана Ратковић за „Панчевац”.

Након хапшења једног од
осумњичених за покушај
пљачке мењачнице, за очекивати је да се и други лопов
ускоро нађе иза решетака, као
и то да ће обојица бити примерено кажњени због оног што
су урадили. Према незваничним информацијама, други
осумњичени крије се негде у
Београду и није покушао да
побегне преко границе. Поред
тога, и он и његов колега који
је ухапшен припадају једној
групи навијача хулигана.
Да подсетимо, у Кривичном
законику пише да уколико
лопови током крађе прете
некој особи и намерно је
повреде, због тога могу да буду
кажњени до петнаест година
затвора.

РЕШЕН СЛУЧАЈ КОЈИ ЈЕ УЗНЕМИРИО ЈАВНОСТ

Малолетници исекли гуме на 29 аутомобила
Против тројице малолетника
који имају по седамнаест
година полиција ће поднети
кривичне пријаве зато што
постоје основи сумње да су
крајем прошлог месеца током
две ноћи заредом неким
оштрим предметом пробушили гуме на 29 аутомобила!
Они су то учинили на аутомобилима који су били паркирани испред породичних кућа
на територијама месних заједница „Центар” и „Горњи град”.
Међу аутомобилима највише
је било оних на којима су избушене по две гуме, а на некима
су уништене све четири.
Још није утврђено због чега
су тројица седамнаестогодишњака то урадила с обзиром на
то да пре тога нису били познати полицији по проблематич-

ном понашању. Они су осумњичени за кривично дело уништење и оштећење туђе ствари.
Законом је предвиђено да уколико неко оштети туђу покретну
или непокретну имовину, може

да буде кажњен новчано или са
шест месеци затвора. Уколико је
реч о оштећењу предмета који је
нечија приватна имовина, онда
се то кривично дело гони по приватној тужби.

Материјална штета коју су
тројица обесних малолетника
нанела оштећеним возачима
још није процењена с обзиром на различите вредности
нових и половних гума. На
неким сајтовима преко којих
се могу купити половне гуме
може се видети да се њихове
цене крећу у распону од 20 до
60 евра, без трошкова за монтирање.
Треба узети у обзир и то да су
гуме за боље аутомобиле скупље, да је њихова цена већа и
да се креће у распону од 4.000
до 15.000 динара. Због тога
нема сумње да је материјална
штета коју су причинили бахати малолетници током њиховог дивљања велика и да су
заслужили да им се изрекне
примерена казна!

ВОЈСКА СРБИЈЕ ПОЗИВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

Будите добровољци, обуците униформе!
Младићи и девојке који су пре
три године добровољно одслужили војни рок са оружјем
добиће у петак, 17. августа, у
12 сати, захвалнице и признања у свечаној сали Дома Војске Србије (Трг мученика ББ).
Њима ће бити уручени „Значка војнику на добровољном
служењу војног рока” и
„Захвалница отаџбине”.
Ова манифестација организована је ради популарисања
добровољног служења војног
рока са оружјем, а присуствоваће јој представници Министарства одбране, градске власти у Панчеву и Војске Србије.
Иначе, први корак за одлазак
на добровољно служење војног
рока са оружјем јесте пријава
на конкурс који се објављује у
нашим медијима, а расписује
га Министарство одбране. Могу
се јавити мушкарци и жене старости од 19 до 30 година.

Важно је да су држављани
Србије, да се против њих не
води кривични поступак, да
нису осуђивани на казну
затвора дуже од шест месеци,
да су здравствено способни за
војну службу и да нису служили војни рок са оружјем.

Пријаве за добровољно служење војног рока са оружјем
заинтересовани подносе у подручним центрима Министарства одбране (панчевачки центар налази се у Улици Милоша
Обреновића 1, у згради у којој
је седиште полиције).

Након тога, центри Министарства одбране позивају
пријављене на лекарске прегледе, а када се они заврше,
утврђују се ранг-листе кандидата за служење војног рока
са оружјем. Следећи корак је
избор потребног броја кандидата. Са изабранима се потписују уговори којима се прецизирају њихова права и обавезе.
Онима који су изабрани за
служење добровољног војног
рока са оружјем обезбеђена
су месечна примања у износу
од 17.000 динара, здравствена зашти та, исхра на, сме штај, војна одећа и обућа.
Када одслуже војни рок који
траје шест месеци, могу да се
за стално запосле у Војсци
Србије, у полицији, као
затворски чувари и у агенцијама за физичко-техничко
обезбеђење.
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„ЖИСЕЛ” – ЧУВАР УМЕТНИЧКИХ ВРЕДНОСТИ
Велики одзив
аутора из земље
и иностранства

Банатски Брестовац: Упркос
бројним покушајима чланова
Месне заједнице, ове године
неће бити организована
„Паприкијада”. ЈКП „Ком-брест” је од градског Секретаријата за заштиту животне
средине добио 240.000 динара за замену шест дотрајалих
прозора на својим просторијама. Месна заједница је
поделила 120 здравствених
књижица онима који их из
разних разлога досад нису
урадили.

Невреме одложило
неке програме
Четрдесет седми пут је Омољица, у другој августовској недељи, угостила ауторе покретних
и непокретних слика и тако
поново доказала да је једно од
најпосвећенијих места када је
реч о неговању аматерског филма и уметничке фотографије.
Као и протеклих година,
„Жисел” је фактички отворен
концертом тамбурашких оркестара „Неолит”, „Банатски
кицоши” и „Панонски боеми”,
одржаним у четвртак, 3. августа,
који је посвећен прерано преминулим чувеним омољичким
музичарима Душану Божићу и
Мирославу Јаковљевићу.
Ивановчанин Бисак имао
најбољу колекцију
Наредног дана „Жисел” је и званично стартовао и то четрдесет
петим међународним Салоном
уметничке фотографије. Том
приликом отворене су четири
изложбе фотографија – Центра
за таленте Београд, Иштвана
Вирага, Станка Костића и Бориса Бјелице.
Потом је стручни жири овогодишњег Салона, који су чиниле све саме ведете уметничке
фотографије – Милан Живковић, Драгослав Мирковић,
Имре Сабо и Здравко Симијоновић, прогласио најбоље. Укупан број приспелих фотографија био је 561 од 147 аутора, од
чега је у ужи избор уврштено
њих 79 са 100 радова, а по три
најбоље колекције и појединачне фотографије награђене су
златним, сребрним и бронзаним сунцокретима „Жисела”,

Банатско Ново Село: И даље
је у току хуманитарна акција
удружења „Феникс” и других
племенитих Новосељана који
волонтерски граде кућу породице Крајњан, а сви који желе
да помогну могу се обратити
Дому културе, где је седиште
поменуте организације.
Победничка фотографија Золтана Бисака: „Поподневне активности”
дипломама и новчаним наградама у износу од 25.000, 20.000
и 15.000 динара.
Прва награда за колекцију
фотографија припала је Золтану Бисаку из Иванова, други је
био Јан Вало из Новог Сада, а
трећи – Жељко Ђурић из Смедерева. Најбољу појединачну
фотографију под називом
„Виногради 03” урадио је
Иштван Вираго из Сомбора,
друго место заузео је Игор Казаков из Омољице с фотографијом „Зима”, а треће Дејан Милорадов из Новог Сада („Лето”).
Панчевцима Гран-при за
„Банатски блуз”
Четрдесет седми Међународни
фестивал аматерског филма
„Жисел” отворен је у суботу, 5.
августа, на Летњој позорници.
Те и наредне вечери приказано

је двадесет пет филмских
остварења, које је одабрао жири
у такође еминентном саставу –
Мирослав Савковић, Никола
Лоренцин, Миодраг Новаковић
и Марко Стојановић.
Они су одредили и победнике, којима су сутрадан, по завршетку последњег филма, уручене награде. Најважније признање, Гран-при фестивала, уз
ауторску награду, кристалну
вазу, диплому и 35.000 динара,
припало је Радовану Ђерићу и
Александри Јаковљевић из
Панчева за филм „Банатски
блуз”. Према речима аутора,
реч је о покушају да се сачува
делић некадашњег живота који
красио ове просторе.
Следећу по рангу, прву награду понео је омољичкој публици
добро познат тандем – Драго

Латиновић и Илија Галоња из
Новог Сада за филм „Прозор у
срећу”; „Сребрни сунцокрет”
припао је Добривоју и Добрили
Пантелић за остварење „Разговори покрај пута: код породице
Боре Николића у Комирићу”, а
трећа награда додељена је
Францу Пернеку из словеначког
Марибора за филм „Иваново –
ревитализација”.
Овогодишњи „Жисел” имао
је и много пратећих садржаја,
а неки од њих су због невремена одложени. Тако ће наступ
састава „Балашевић трибјут
бенд” бити одржан у четвртак,
10. јула, од 21 сат. То, ипак,
није умањило вредност манифестације коју готово пола
века организаује омољички
Дом културе.
Ј. Филиповић

ЛОША ВЕСТ ЗА МНОГЕ БРЕСТОВЧАНЕ

Ове године без „Паприкијаде”
Након читаве деценије Брестовчани и сви други љубитељи њихових повртарских производа неће бити у прилици
да присуствују „Паприкијади”. Манифестацију је неколико година организовао
Актив жена „Соса”, превасходно зато што је од тога одустало удружење локалних
повртара, које је и било иницијатор поменутог догађаја.
Штавише, они су се у потпуности пасивизирали након

Месне актуелности

смрти последњег председника
Нусета Кучевића.
Председница Актива жена
„Соса” Милка Чурић навела је
да је прошле године схватила
да она и друге чланице, и поред
најбоље воље, нису биле у стању
да то изнесу саме.
– Трудиле смо се колико смо
могле, а кад смо виделе да нема
добре воље код оних којих се то
највише тиче, одлучилe смо да
одустанемо – истакла је Милка
Чурић.

Председник локалне месне
скупштине Драган Миричић
рекао је да је било покушаја да
се договоре с повртарима како
би некако сачували манифестацију, али решење није пронађено.
– Они као удружење већ
неко време не постоје, па не
могу ни да конкуришу, не
само за новац за „Паприкијаду” већ и за друге погодности,
попут, рецимо, добијања кванташке пијаце или набавке јеф-

тинијег репроматеријала. Ми
смо као Месна заједница имали најбољу вољу, али немамо
могућности да будемo носилац организације, иако је и
Град хтео да помогне, као и
„Сосе”. Kада прође сезона
паприке, покушаћемо да се
договоримо са заинтересованим повртарима, иако је,
нажалост, таквих мало, и најпре обновимо рад удружења, а
потом и саму „Паприкијаду” –
навео је Миричић.

Долово: „Румунско вече” уз
музику и фолклор биће одржано у петак, 11. августа, од
20.30, на платоу Дома културе, а у случају невремена у
великој сали Дома културе.
Ова установа ће у склопу летњих радионица за децу,
након језичке, организовати
и драмску.
Глогоњ: Након неколико везаних наступа, фолклорна секција Дома културе је, као и
сваке године, награђена једнодневним заслуженим излетом

у Јаково. Представа „Жорж
Данден” биће изведена у недељу, 13. августа, од 20.30, у
поменутој установи. Наредног
дана, од 21.30, на истом месту
наступа рок састав „Период”, а
у уторак, 15. августа, биће при-

ређена игранка у организацији
КУД-а „Веселија” у порти
Румунске православне цркве.
Иваново: Поводом обележавања сеоске славе Велика
Госпојина, у уторак, 15. августа, најпре ће бити организован концерт фолклора од 18
сати, на платоу испред Дома
културе. Сат касније у тој
установи биће отворена изложба „Иваново у фокусу”, а од
20 сати на програму је концерт Марка Гачића, „звезде
’Гранда’”.
Јабука: Радници ЈКП-а „Вод-ком” оспособили су терен за
баскет на стадиону „Победа”.
„Фијакеријада” ће бити одржана у суботу, 12. августа, од
13 сати, у организацији Ергеле „Величковић”.
Качарево: Првенство у триатлону биће одржано у недељу,
13. августа, на СРЦ-у „Језеро”.
По налогу Месне заједнице
биће урађено санирање ударних рупа на локалним коловозима.
Омољица: Четрдесет седми
фестивал „Жисел” уприличен
је протеклог викенда: у петак,
4. августа, отворен је Салон
уметничке фотографије у
Дому културе, а у наредна два
дана одржан је Међународни
фестивал аматерског филма.
Монодрама „Тезга као живот”
биће одржана у четвртак, 10.
августа, у 20 сати, а одмах
затим и концерт састава
„Балашевић трибјут бенд”
под називом „Само ретки
нађу ретке”. Исте вечери
почињу и „Дани породице”.
Старчево: У току су двадесет
други „Дани дружења”. Девети
„Eкс-ЈУ рок фест” биће одржан
10. и 11. августа, на старчевачком Тргу неолита, а хедлајнери овог пута биће Нено Белан
& „Фјуменс” и Прљави инспектор Блажа и „Кљунови”. Поред
њих, наступиће неколико
локалних бендова, а улаз ће
бити слободан.

ТОКОМ ЛЕТА У ЦЕНТРУ СТАРЧЕВА

Тамбуре и лубенице

УСКОРО У ОМОЉИЦИ

Дани породице
Месна заједница Омољица по
пети пут организује „Дане
породице”, који ће се одвијати
између 10. и 20. августа. Становнике поменутог места и
њихове госте у тих десет дана
очекује разноврстан програм,
пун бројних спортских активности и културно-забавног
програма намењеног деци и
одраслима.
Манифестација је отворена
у среду, 9. августа, када је
локално удружење жена презентовало своје рукотворине
испред Дома културе, док је
исте вечери тамо концерт одржао тамбурашки оркестар
„Војвођански сан”.
Наредног дана Омољчане
очекује турнир у одбојци на
песку с почетком у 17 сати, а

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Прошлогодишње пецање
сат касније на платоу млађа плажи код Спортског центра, а
публика моћи ће да одгледа два сата касније у истој дисци„Шашави спортикус”. Надме- плини опробаће се и млађи
тање у бич-волеју биће наста- Омољчани. Од 17 сати посетивљено у исто време у петак, оци ће моћи да уживају у изло11. августа, док ће у 19 сати жби кућних љубимаца на плаПеђолино анимирати мали- тоу Дома културе, на којем ће
шане испред културне уста- од 21 сат панчевачки „Cactus
нове.
Jack” пржити рокенрол.
Пецање за старије почеће у
Сутрадан биће одржани тур7 сати, у суботу, 12. августа, на нири у јамбу и фудбалу за мла-

ђе категорије, као и представа
за децу под називом „Ко се
боји вука још”. Поклоници стоног тениса моћи ће у понедељак, 14. августа, да се опробају
у турнирима у стоном тенису
(сингл и дубл) и шаху, као и у
симултанци. У наставку дана
Омољчане очекује одбојка на
песку за млађе категорије, да
би увече уживали у програму –
„Плеши у ритму”.
Ножни тенис, школа јахања
и трка ролерима на програму
су у уторак, 15. августа, а
сутрадан и спора вожња бицикала. То вече предвиђено је за
звуке тамбура, а наредно за
дечју представу „Прича о
чаробном штапићу”.
Манифестација се завршава
у недељу, 20. августа, а информације око пријава за такмичења и свега другог могу се добити на „Фејсбук” страници
„Дани породице Омољица”
или на број телефона: 063/83342-30.

– Измерите ми једну велику,
ал’ да буде зрела. И не треба
кусур... Уместо тога, ако
може, одсвирајте чувени хит
– „Марина, Марина...”
У последње време, у центру Старчева, уз школску
ограду, често се могу чути
овакви разговори и евергринови попут поменутог ванвременог сонга Рока Гранате.
Разлог је то што тамо већ
неколико година, током врелих дана, двојац локалних
уметника – Петар Аћа и
Никола Пољак – суграђане
расхлађују
брестовачким
бостаном и притом им, уз
помоћ тамбура, разбиструју
узавреле мисли веома про-

браном музиком, махом
оном из седамдесетих. Они
то, како кажу, раде искључиво за душу, а ако неко и остави покоји динар, утроше га за
замену жица и слично.
Иначе, Петар у слободно
време прави примове, бас-примове и друге инструменте, док Никола има вишедеценијско искуство као тамбураш. На улици су почели да
свирају пре неколико лета и
људи су одмах одлично реаговали, па се неретко око
њих уз песму окупи много
Старчеваца, пре свих младих
и, нарочито, деце. А кад наиђу фолклораши, расплете се
и коло...
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КУЛТУРА

Музика
Субота, 12. август, 21.30, башта Дома омладине, концерт
група „Суперего”, „Визељ”, „Раскид 13” и „Гоатмаре”.
Уторак, 15. август, 21 сат, плато Културног центра, концерт
„The Artie Roth Quartet”.

Изложбе
Четвртак, 17. август, 19 сати, фоаје Културног центра, изложба слика „Фрагилност” Дарка Трајановића.

Тематски програм
Субота, 12. август, од 17 до 21.30, башта Дома омладине,
упознавање с радом удружења младих и за младе Панчева.
Субота, 12. август, 18 сати, галерија Дома омладине, отварање изложбе „Графити мога града”.
Субота, 12. август, од 18.30 до 21.30, башта Дома омладине, трибина „Моје удружење”.
Уторак, 15. август, 11 сати, Народни музеј, бесплатне дечје
креативне радионице „Колаж – животиње од папира”.

КОНЦЕРТ САСТАВА „СТЕРЕО БАНАНА”

Оригиналан наступ
нишких музичара
Концерт музичког
састава „Стерео банана” одржан је у суботу, 5. августа, у башти
Дома омладине.
Овај нишки бенд
чине Марко Анђелковић – Наопак и
Немања Недељковић – Немус. Панчевачкој публици
представили
су
нумере с претходна
три албума – „Шијемо самбу”, „Лако је
пруту да се соколи”
и „Муње небјеске”.
– Наше песме су разноврсне. Некада носе озбиљну
ноту, а некада шаљиви карактер, али увек имају препозна-

МОЈ

тљив печат. Трудимо се да
будемо довољно оригинални.
Живот нам је инспирација –
изјавио је Марко Анђелковић.

избор МОЈ
Изворни код

Никола Ђорђевић, студент
Саобраћајног факултета
КЊИГА: „Круг” (Circle) америчког књижевника Дејва
Егерса анализира могући
утицај интернета и друштвених мрежа на свакодневни живот човека. У делу
се полази од чињенице да је
дигитално доба синоним за
непостојање приватности у
којем свака особа са одушевљењем жели да има свој
он-лајн идентитет не водећи
рачуна о могућим последицама. Активности свих људи
надзире једна компанија,
под изговором напретка
целог друштва, лични подаци се прикупљају и обрађују
с циљем да се стекне одређени профит, а друштвене
мреже свакодневно обликују живот сваког појединца.
Радња је смештена у најмоћнију IT компанију у
САД-у, где главна јунакиња
Сем добија посао из снова и
указује читаоцу на све претходно наведене претње
дигиталног доба.
ФИЛМ: „Троугао” (Triangle)
убраја се у оне трилере које
ћете погледати а да не трепнете. Оно што овај филм
чини занимљивим јесте временска петља која ће вас
натерати да пажљиво гледате, али и дежа ви осећај који
главна јунакиња Џес доживљава током целог филма.
Радња је смештена на путнички брод у Атлантском
океану, на којем је Џес са
својим пријатељима пронашла уточиште након што је
њихов брод страдао у олуји.

На броду, који је иначе био
без посаде, изненада се
појављује маскирани убица
који почиње да их прогања.
Џес након неког времена
схвата да се сви они налазе у
зачараном кругу који се
понавља, а касније сазнаје
да управо она ствара тај
зачарани круг као последицу једне њене одлуке.
Још једна мистерија коју
топло препоручујем да
погледате јесте „Изворни
код” (Source Code) из 2011.
године. Помоћу најновијег
уређаја који омогућава анализу догађаја из прошлости
– стварање паралелног света, војник Колтер Стивенс
има задатак да пронађе особу која је раније тог дана
била одговорна за експлозију у возу с много погинулих.
Војник се смешта у тело
човека који је тог јутра био у
возу, а уколико у року од
осам минута не пронађе
осумњиченог, Колтер се
привремено враћа у своје
тело након чега се мисија
понавља.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДРАГАН ВЛАЈИЋ ГАЛЕ, ФРОНТМЕН БЕНДА „БАС И СТЕГА”

НОВИ АЛБУМ МУЗИЧКИ ЗРЕЛИЈИ
Нови сингл „Анкара”

ФОТО: M. ВАСИЉЕВИЋ

Културни телекс

Петак, 11. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Богата концертна
сезона
Панчевачки састав „Бас и стега” претходне недеље објавио
је сингл под називом „Анкара”, чиме су најавили нови
албум који ће се појавити
почетком наредне године.
Овим поводом разговарали
смо с фронтменом бенда Драганом Влајићем Галетом, који
нам је причао о новим песмама, богатој концертној сезони
и музици у нашој земљи и
Панчеву.
ПАНЧЕВАЦ: Најактуелнији
је нови сингл „Анкара”, којим
уједно и најављујете албум?
Драган Влајић Гале: Снимали смо сингл током јула у студију „3x2” у Панчеву с продуцентом Стефаном Гаћешом.
Гостовали су нам Дарко Армески – кавал и Сања Угрчић –
вокал. Овај сингл најављује
нови албум који се очекује
почетком наредне године.
Концепција је нова пошто
сада имамо синтисајзер у бенду, бас и бубањ, а раније је
било две гитаре, бас и бубањ.
• Колико ће се албум разликовати од претходног?
– Стилски ће и даље бити
фузија разних жанрова, углавном инструменталан с неколико вокалних песама. Изражаваће наше емоције које
дочаравамо музиком. Звучно
ће бити богатији електрони-

ком и синтисајзером, а и
музички зрелији од претходног. Већ у „Анкари” имамо
новину – нема гитаре, ја свирам саз који сам набавио у
Турској.
• Недавно сте наступили у
Будимпешти, а најављен је и
веома активан концертни
период?
– Наступали смо у Сегедину, на „Елдорадо фестивалу”,
15. јула. Свирали смо неке
старе песме у новим аранжманима, као и нове песме на
којима радимо. Били смо одушевљени реакцијама фанова
које имамо тамо, јер смо свирали већ пре две године. Сви
су играли и забављали се уз
нашу музику баш онако како

ми желимо. Концерт је био
јако енергичан и емотиван.
Поред нас, наступао је мађарски бенд „Сардинели” и на
крају вечери ди-џејеви. Јако
леп фестивал, пун уметности,
рукотворина и доброг духа.
Упознали смо разне људе који
слично размишљају. Свирали
смо и у Гарани/Румунији, 5.
августа, на Фјужн & госпел
фестивалу „Вижнс оф дримс”,
следе „Нишвил џез фестивал”
13. августа и „Аутхајд фестивал” у Зајечару 19. августа.
• Да ли сте задовољни ситуацијом у музици? С каквим се
изазовима суочавате?
– Ситуација је полутужна,
али нећу да се жалим него
дајем све од себе и борим се за

своје визије свим средствима.
Јако је мало утицајних људи
које занима стваралаштво. У
недостатку средстава сам си
себи све. Почевши од места за
свирање којих је јако мало, до
некултуре становништва које
више воли јефтину забаву и
нема информацију о томе шта
све постоји и шта све може да
доживи. Срећом, има и другачијих, и то јако леп број у
нашем граду. Набавка средстава за рад и остварења је
јако велика борба, а довести
неки страни бенд „мисија”.
Тако да, поред компоновања,
аранжмана, вежбања и извођења, као и свог свакодневног
посла, често мораш бити
менаџер и промотер. Жао ми
је што не можемо да се бавимо
само музиком коју највише
волимо, па губимо време на
друге ствари.
• Да ли су се појавили неки
нови бендови у Панчеву за
које сматрате да имају потенцијал?
– Мислим да Панчево тренутно има потенцијала како
на сцени електронске музике,
тако и у области свирке.
Похвалио бих млади састав
„Буч Кесиди” због упорности и
вредног ауторског рада, као и
наше пријатеље „Трансен”,
који су јако оригинални и
добро музички потковани.
Бенд „Бас и стега” чине
Марина Грујић – синтисајзер,
Синиша Ступар – бубњеви,
Стеван Ђорђевић – бас и Драган Влајић Гале – гитара/вокал.

ЛЕТО У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Џез дива Бети Ђорђевић у Панчеву
Ни претoпло вече није могло
да спречи љубитеље џеза да у
петак, 4. августа, у Дому омладине уживају у концерту једне
од најбољих џез певачица на
нашим просторима – Бети
Ђорђевић, уз пратњу „Београдског џез трија”.
Пуна башта, углавном
публике која је Бети слушала
и на почетку њене каријере
седамдесетих година, ношена
је њеним снажним гласом
кроз репертоар. Ту се нашла
неизоставна нумера „Почнимо љубав из почетка”, као и
домаће евергрин песме Дарка
Краљића и џез стандарди.
Певачку каријеру започела
је после удаје за гитаристу и
певача Слободана Боба Ђорђевића, који је наступао у клубовима у Западној Немачкој.
Благица је брзо постала Бети
јер су странци тешко изговарали њено право име. Карактеристично је да она никада
није мењала музички правац,
већ је остала доследна свом
стилу, који и сада, као и пре,
није посебно популаран.

– Певала сам за одабрану
публику, која је малобројна,
али воли и разуме ту музику и
долази да је слуша. Када сам
се вратила из Немачке, први
ангажман добила сам у хотелу
„Југославија”. У то време, у
тадашњој СФРЈ то је било
место број један. Ту су долазили и одседали сви који су
нешто значили у свету музике
и шоу-бизнису, дипломате,
високи званичници, председници, краљеви... Такође, увече

је долазио и београдски џетсет. Тако сам упознала и
нашег познатог хитмејкера
Александра Кораћа и почела
је наша успешна сарадња.
Наступала сам и на фестивалима „Београдско пролеће”,
„Хит парада”, Сплитском
фестивалу, Опатији... Једне
године била сам у најужем
избору за песму „Евровизије”...
– изјавила је Бети Ђорђевић.
После дуже паузе, она се на
домаћу сцену вратила захва-

љујући телевизијској емисији
„Ја могу све”.
– Има ту нечега. Нисам
сујеверна, али нека космичка
правда постоји. Неко је тамо
рекао да ова жена не може тек
тако да се склони. Лично се
нисам потрудила око тога,
била је то случајност. Тако су
се коцкице сложиле, био им је
потребан такав профил личности и позвали су ме. Прихватила сам и ето – испричала
је Бети Ђорђевић.
Благица Бети Ђорђевић до
сада је само једном наступала
у Панчеву – на прослави Нове
године у тада тек отвореном
хотелу „Тамиш”. Иако је прошло много година, други
наступ у нашем граду испраћен је великим одушевљењем
публике чија су очекивања
била више него испуњена.
Бети је на радост својих обожавалаца открила да ће ускоро објавити сингл у фанки џез
маниру „Нема те”, који је
направљен у сарадњи с познатим музичарeм Рамбом Амадеусом.

„ВЛАДА И БАЈКА”

Вече акустике у Културном центру
У четвртак, 3. августа, на платоу Културног центра Панчева
одржан је концерт састава
„Влада и Бајка”.
Владимир Марковић Влада и
Драгутин Балабан Бајка, први
акустични музичари на београдској рок сцени, у јеку своје
каријере наступали су често у
нашем граду. Сећају се да је
њихове свирке у Панчеву увек
пратила добра атмосфера и да
су се овде увек посебно осећали. И после петнаест година,
публика им је остала верна.
Пуна башта Културног центра
посведочила је да су нашим
суграђанима драги гости, а они
су истакли да би им било посебно задовољство да поново дођу.

организацији РТС-а синглом
„Кокоро ни аи о” („Осмех уместо суза”), ради подршке народу Јапана након нуклеарне
катастрофе која се догодила
исте године. На снимању су
гостовали Лена Ковачевић,
Биља Крстић, Љуба Нинковић,
дечји хор РТС-а и други. Крајем исте године „Влада и Бајка”
свирали су песму „Облак” на
прослави поводом педесет
година постојања Омладинског
фестивала у Суботици.
Први албум под називом „Ја
нисам ја” објавили су 1994.
године. Њихове најпопуларније песме биле су „Облак” и

„Београд”. Када су поново
почели да свирају заједно 2011.
године, учествовали су на пројекту „Band Aid for Japan” у

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ФИЈАТ типо, 1995. годиште, регистрован,
500 евра, звати после
15 сати. 060/319-1068. (СМС)
ПРОДАЈЕМ пежо,
1988, регистрован до
краја септембра.
060/021-61-95.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ шевролет,
2004, лимузина, регистрован до маја 2018,
105.000 км.
063/817-94-04.
(СМС)
2003. ДАЧИЈА соленца, 1.4, клима, серво
волан, централна, два
кључа, прва боја, регистрован пре осам
дана. Власник, 1.400
евра. 064/144-27-40.
(245426)
ФИЈАТ пунто 2001.
годиште, петора врата, 1.2, бензин, 1.450
евра. 064/264-06-57.
(245478)
НА ПРОДАЈУ фијат
пунто, 2001. годиште,
1.2 бензин, 1.000
евра. 065/577-17-25.
(254491)
ФИЈАТ пунто 1.2,
1999. годиште, клима,
подизачи, регистрован, 1.050 евра.
063/256-207.
(245504)
ПРОДАЈЕМ фићу (застава 750 лукс).
064/357-81-77.
(245519)
ПУНТО класик, 2009,
50.000 км, плин, кука,
четири зимске гуме.
064/243-87-20.
(245626)
ПРОДАЈЕМ рено клио
двојку, 2003. годиште,
1.2 бензин, регистрован. 065/361-64-22.
(245740)
ОПЕЛ корса, 1.3 дизел, 2004. годиште,
клима, на име купца.
063/837-71-79.
(245673)

ФЛОРИДА ин, 2005.
бензин, гас, тек регистрован, 800 евра, договор. 062/846-96-00.
(245674)
СЕАТ леон 1.6 бензин,
2002. годиште, власник, очуван.
063/823-29-34.
(245567)

ПУНТО 1.1, 1999. годиште, металик, 5 В,
серво, одличан, власник. 062/286-031.
(245652)
КОРСА 1.0 и, 2003,
клима, 5 В, власник,
дуго регистрован.
065/910-35-35.
(235652).
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, сервисирамо и пунимо гасом, дигиталном машином, пуњење 2.500
динара. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (2456)
ФИЈАТ пунто 1.2,
2004. бензин, гас,
аларм, даљинско гаражиран, стање одлично. 065/346-20-20.
(245714)
РЕНО 5, 1991. годиште, бензин, гас, регистрован до августа
2018, 450 евра.
061/665-72-00.
(245705)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. годиште, црн,
4.990 евра. 064/51405-06. (245744)
ПЕЖО 307 SW 1.6,
бензин, 2005, панорама кров, 3.200 евра.
064/514-05-06.
(245744)

ОГЛАСИ

РЕНО талија 2003. годиште, сервиси сви
урађени, регистрован.
060/070-48-29,
069/170-48-29.
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле
до 3.000 евра, стање
небитно. 063/165-8375. (245716)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
70 до 1.200 евра.
062/193-36-05.
(245716)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању од
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(245747)
МАШИНЕ

ТРАКТОР зетор 5911,
приколице змај 8 тона, лозница 5,5 тона,
кикинда 3 т, сетвоспремач ИМТ 2,5 м.
064/264-06-57.
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1. 069/409-8342. (245560)

ПРОДАЈЕМ или издајем гаражу, иза робне
куће, - иза кинеског
„Шангаја”.
061/202-13-35.
(245025)

ПАНЧЕВАЦ
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АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА, замрзивач 210 литара,
ТВ 36 цм, половни делови веш-машина.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(245565)
СЕРВИС телевизора,
монитора, дигиталних
рисивера, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. (245742)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ замрзивач, кухиња и креденац, спаваћа соба, трпезарија, салонска
гарнитура, мост регал, дневна соба, вилерови гоблени, слике, завесе, лустери.
064/173-86-96,
после 17 сати.
(245614)
ПРОДАЈЕМ салонски
кауч, мало коришћен,
са делом за постељину. 063/169-01-92.
(245614)
СПАВАЋА, дневна и
дечја соба, трпезарија, кухињска угаона
клупа. 064/173-86-96.
(245043)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, као нове, вршим поправку
ваших, достава, монтажа, гаранција.
063/195-07-17.
(245420)
КОРИШЋЕНИ дрвени
прозори већих димензија, једнокрилна балконска врата, шалони.
062/121-01-48.
(245439)
ПОЉОПРИВРЕДНО
ГАЗДИНСТВО,
Владимир Мицковски:
козје млеко, сир
и сурутка.
069/320-48-22.
(245409)
ВИНОГРАДАР Јовица
Ивков из Алибунара,
Ул. Жарка Зрењанина
57, продаје: крушку
сорте виљамовка, грожђе сорте мерлот,
грожђе сорте
каберне совињон.
Тел. 063/887-16-87,
013/641-794. (24546)
ПРОДАЈЕМ нову вешмашину горење, електро бицикли и култиватор. 064/140-77-12,
366-312.
(245477)
ПРОДАЈЕМ ЦО 2 апарат, варстрој 1600,
појачан, 350 евра,
оригинал. Сервис појачавање ЦО2 апарата. 064/179-26-60.
(245481)

НА ПРОДАЈУ канцеларијски материјал,
столови, столице,
компјутери, штампачи. 063/866-25-31.
(245491)
ПРОДАЈЕМ метални
чамац са кабином, дужине 6 м, регистрован. Тел. 063/827-0757. (245520)
ПРОДАЈЕМ половне
греде и бибер цреп.
064/122-69-78. (2455)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, нова кухиња 10.000 динара.
371-568, 063/773.4597. (245546)
СПАВАЋА, дневна и
дечја соба, трпезарија, угаона клупица за
кухињу.
064/173-86-96.
(245043)

СЛИКЕ, уља на платну, Стојана Трумића
и Б. Радовића, рани
радови. 063/289-336.
(245516)
ПРОДАЈЕМ женску
телад, симентал, 400
кг; holštajn 200 кг.
062/976-02-30
(245556)
ПРОДАЈЕМ стари бибер цреп и цреп тројка. Тел. 062/309661.(4725)
ТА ПЕЋ 3,5 кв, вешмашина, угаона гарнитура, ормар, кауч,
француски лежај,
двосед и тросед екокожа, тросед мојца,
мањи сто са столицама. Тел. 063/861-8266 (245597)

ПРОДАЈЕМ домаћу
живину: мутаве патке,
пачиће, кокошке,
морке. 063/894-84-23.
(245644)
ПРОДАЈЕМ полован
намештај, хитно, због
селидбе, цене повољне, Панчево.
066/944-55-82
(245561)
МАШИНА за судове,
нова, индесит, пет
програма, 45 x 85 x
60, јефтино. 064/19063-65 (245563)
КАУЧ, две фотеље,
врата без рагастоа,
шиваћа машина. Очувано. 013/348-409
(245592)
ШЉИВА, бресква,
крушка за ракију продајем/довозим. Тел.
064/232-64-33.
(245692)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ половну
столарију (прозор и
врата). Тел. 063/83637-29. (245687)
ПРОДАЈЕМ стилски
намештај, повољно.
064/210-69-33.
(245723)
ПУЛИН штенци на
продају, црни, два месеца. 064/149-24-70.
(245722)
НА ПРОДАЈУ два јарета и млада коза, повољно. Тел. 060/32701-50, 061/648-60-67,
Баваниште. (245720)

КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац,
пенкала, сатове. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (2454)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, старе
славине, акумулаторе,
веш-машине, фрижидере, замрзиваче, каблове. 060/521-93-40.
(245547)
КУПУЈЕМ све врсте
старог гвожђа.
061/627-07-31.
(245535)

ПРОДАЈЕМ бојлер велики, старинску витрину, писаћи сто, ауто форд сијеру.
064/154-25-82.
(245696)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице од
1.200, столови од
3.500, кревети од
9.000. „Стара Утва”,
060/600-14-52.
(245699)

КУПУЈЕМ електричну
мешалицу за бетон,
искључиво исправну и
очувану. 064/338-4927. (245585)

АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде и гелендери,
АЛУ и ПВЦ столарија.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(245702)

ОГЛАСИ

ГРАЂЕВИНСКОГРАДСКО земљиште,
1000 м2, Војловица,
Ул. II просек, Братства
јединства. 064/59504-64. (245135)

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у Војловици, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(245655)

ПРОДАЈЕМ кућу, Змај
Јове Јовановића, Панчево. 062/490-360.
(245026)
ДОЛОВО, сами центар, стара кућа од цигле, за реновирање, са
двориштем 11 ари, 33
м2 + врт 8 ари, 92 м2,
струја, вода. Тел.
013/263-34-53, email:
lilijana@t-online.de
(245041)
ПРОДАЈЕМ плац на
Кудељарцу. 061/25289-96. (245039)
ПРОДАЈЕМ плац, место идеално за све.
063/114-52-49.
(245393)
КУЋА, 80 м2 са плацем и баштом за становање, Старчево.
Тел. 064/403-15-20,
061/261-72-37, Иван.
(245389)

КУЋА, нова, 5 ари
плаца код расадника,
31.000 евра.
061/661-59-10.
(245550)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, плац 3.8 ара,
Максима Горког.
063/301-360.
ЦЕНТАР, 100 м2, 2.6
ари, 73.000; кућа за
рушење на 2 ара,
35.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(245657)
ЦЕНТАР, дворишна
кућа, комплетно реновирана, 70.000; Маргита, дворишна кућа
24.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(245657)
СТАРА МИСА, кућа
на 5,5 ари, 27.000;
Кудељарски, 60 м2, на
14 ари, 25.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (245657)
ПРОДАЈЕМ усељиву
кућу, стара Миса. Тел.
069/223-24-25.
(245513)
У ПАРТИ, две куће на
окућници 50 ари, под
воћем, вода, струја,
телефон, асфалт.
060/168-45-86.
(245608)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову. Тел.
062/415-359. (245593)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
Мученика 18.
064/167-04-77. (2455)
СТАРИ „бувљак”, 13
ари, 70, 32.000; Миса,
6 ари, договор. „Јанковић”. 348-025.
(245581)
ПРОДАЈЕМ два плаца
по 8 ари, може и као
једна на Јабучком путу, повољно. 069/18654-05. (245635)
ПРОДАЈЕМ кућу у насељу Топола, повољно. 069/186-54-05.
(245635)

ПРОДАЈЕМ кућу у
строгом центру, 7 ари
плац. 064/271-56-61.
(245528)

КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи, белу
технику. 061/641-3036. (245586)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРАСИЋИ, дебеле
свиње, балирана детелина. Мића, Новосељански пут 175. Панчево. 064/303-28-68.
(245730)
ВИБРО сто 1 х 1 м,
калупи за бехатон.
063/755-57-40, на
продају. (245725)
ДЕБЕЛЕ свиње на
продају и јагње.
060/444-55-01.
(245733)
ПОЛОВАН намештај
са доставом.
061/317-07-67.
(245738)
ПРОДАЈЕМ козу, уз
њу детелина гратис.
061/143-35.20.
(245754)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач, вешмашину.
013/346-790,
064/129-73-60.
(245758)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стари полован намештај, половне плинске боце и
остало старо половно
покућство.
066/900-79-04.
(245433)

ЊИВА, Скробара, 33
ара, 2.800 евра.
065/852-71-99.
(243189)
ПРОДАЈЕМ 6 ари плаца на старом Тамишу,
под воћем. 061/16250-25. (245519)
КУЋА у изградњи 200
м2, Банатско Ново Село, фиксно 25.000
евра. Тел. 063/193-6359. (244125)
ПРОДАЈЕМ усељиву,
легализовану кућу на
Кудељарцу са 9 ари
плаца. 064/040-82-72.
(244437)
ВИКЕНДИЦА код Девојачког бунара,
200 м од центра, легализована,
061/206-30-46.
(244359)
КУЋА у Омољици, 120
м2, 9 ари плац.
065/961-93-22.
(244305)
КУЋА, Качарево, 170
м2, легализована, одмах усељива.
013/601-472.
(145172)
САМОШ, продајем
кућу од цигле, 130 м2,
15 ари плаца.
065/600-23-84.
(245220)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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ПРОДАЈЕМ кућу у Долову на 29 ари плаца.
371-274, 064/176-8852. (245424)
СТРЕЛИШТЕ, нова
укровљена, кућа, екстра локација, 155 м2
бруто, сва инфраструктура, власник
1/1. 063/637-673.
(245443)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву, 80 м2 или
мењам за село.
064/902-28-80.
(245466)
НОВА КУЋА у Панчеву, Тесла, 140 м2, П +
2, укњижено.
063/776-61-77. (2455)
КУЋА, стан, 100 м2,
гас, паркинг, усељив.
069/822-48-24.
(245482)
ОМОЉИЦА, плац са
започетим објектима
11,5 ари, струја, вода.
064/260-05-34.
(245489)
ПРОДАЈЕМ кућу, 120
м2, Омољица, плац 6
ари. 013/618-652,
064/168-84-32.
(245572)
ПРОДАЈЕМ два ланца
и фртаљ, друга класа,
треће поље, Старчево.
064/433-46-01.
(245577)

КУЋА, бања Врујци,
60 м2, 6 ари, продајем/мењам. 064/95551-85. (2457637)
КУЋА, Тесла, екстра
локација, за бизнис и
становање. 063/329464, 066/001-050.
(245638)
КУЋА, Долово, хитно,
15 ари, после 16 сати.
061/134-37-08.
(245643)
ГРАЂЕВИНСКО земљиште, 50 ари, асфалт, северна зона,
8.500 евра. 063/89484-23. (2145644)

ПЛАЦ, Миса, 6 ари,
вода, струја, Шарпланинска, просек 141,
18.500. 064/613-2428. (245630)
ПРОДАЈЕМ викендицу
између ДТД и Дунава
(Кајтасово), струја,
вода, на 8 ари плаца,
власник, 1/1. 061/13795-33. (245508)

ВОЈЛОВИЦА, 180 м2,
две стамбене јединице, 1/1, власник.
063/256-207. (245504)
ПРОДАЈЕМ кућу,
Стрелиште, Иван Цанкара 2. Тел. 013/318343. (245529)
ПРОДАЈЕМ кућу на
старом Тамишу, на
плацу од 6 ари.
013/263-80-51.
(2455511)
БАРАКА, 8 ари, вода,
струја, канализација и
плац 4 ара. 069/21397-37.
КУЋА, викенд зона, 17
ари, воћњак, близина
Поњавице. 064/38448-40. (245613)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 60 м2, 13,5 ари,
26.500. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(245617)
ШИРИ центар, салонска, ЕГ, 4 ара, 42.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(245617)
ШИРИ центар, квалитетна трособна кућа,
120 м2, 4 ара, 42.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(245617)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
36 ари, Баваништански пут, до пута.
064/347-98-80.
(245623)
ДВЕ КУЋЕ на 33 ара
плаца, погодно за бизнис. Шарпланинска.
064/194-03-87.
(245668)
ФАРМА за товне пилиће са викендицом,
воћњаком, викенд насеље Долово.
063/760-49-87.
(245948)
КУЋА на углу, преко
пута новог прекршајног суда, Тесла,
53.000. 064/387-8470. (245594)

КУЋА на плацу од 15
ари, Иваново. Тел.
013/629-124, цена договор. (245696)
ПЛАЦ 28 ари, 15 метара ширине, дозвољена градња. Кудељарски насип, прва.
064/866-25-18. (2456)
ПРОДАЈЕМ плац 9
ари на старом Баваништанском путу. Тел.
060/028-67-43. (2456)
ПРОДАЈЕМ новију
викендицу, село Шушара, 15 ари, вода,
струја, легализована
или мењам за викендицу, стару кућу у
централној Србији.
065/206-89-39.
(245680)
ЈЕДАН ланац и ¾ ланца земље у Војловачком риту. 065/283-5301. (245735)
НОВА кућа 60 м2, 3
ара, 20.000 евра, стара Миса. 061/664-3926. (245745)

ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси, 7 ари
плаца, 45 м2 стамбеног, 40 м2 гаража и
радионица.
064/668-87-78. (и)
ПОВОЉНО кућа 100
м2, Стрелиште, паркет, ЦГ, клима, подрум, гаража,
колски улаз.
065/203-63-73.
(245717)

КУЋА, Миса, приземна, усељива, 33.000;
Старчево, 4.5 ари,
104, 18.000. (67),
„Милка М”,
744-28-66.
(4725)
ПЛАЦ, фронт 43 м2,
36 ари, главни пут, кућа, фул 100 м2, погодно за бизнис. (67),
063/744-28-66, „Милка М”. (4725)

ИЗДАЈЕМ плац на Новосељанском путу, на
излазу из Панчева,
преко пута „Белог
Нарциса”, 8 ари, 30 х
27 м, има воду.
063/225-996. (245619)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАЦЕВИ, Новосељански, 28 ари, викендица, 7.500; Београдски, 16 ари,
8.000. (67), „Милка
М”, 744-28-66. (4725)

МИСА, спратна одлична, ПР, спрат, лепо
двориште, укњижена,
прелепа, код цркве.
(67), „Милка М”, 74428-66. (4724)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу без посредника у Омољици
или периферији Панчева до 20.000 евра
кеш. 064/047-59-52.
(245699)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, улични део 54
м2, Горњи Град.
013/342- 243. (СМС)
ПРОДАЈЕМ стан 83
м2, сређен, први
спрат, Дринска.
063/817-94-04. (СМС)
ПРОДАЈЕМ стан у кући, у Тополи, 58 м2,
20.000 евра. 069/663773. (244497)
ШИРИ центар, нов
укњижен стан, 48 м2.
063/555-705, власник.
(245380)
БЕЗ посредника продајем стан на Стрелишту 56 м2 + тераса,
седми спрат, није задњи, 30.800, договор.
062/885-43-20.
(245315)
НОВ укњижен стан,
центар, 120 м2, ЕГ,
паркинг место, 69.000
евра. 069/617-059.
(2451216)
ТРОСОБАН стан, 66
м2, Тесла, IV спрат,
47.000, реновиран.
063/827-58-58.
(245158)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, ЦГ, терасе, IV
спрат, усељив. Тел.
013/331-079,
063/770-45-55.
(244648)

МИСА, 48 м2, 18.000;
70 м2 + двориште,
24.000. 063/377-835.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
два стана 117 м2 и
130 м2, две гараже.
063/359-314. 245399)
МЕЊАМ стан 57 м2,
Панчево, за сеоско
имање плус ауто. Ковачевић, 063/210-998.
(245403)
КОД америчке продајем двособан сређен,
51 м2, у Самачком
гарсоњеру. 065/35307-57. (245415)
ПРОДАЈЕМ два трособна стана, завршна
фаза изградње.
013/341-89. (244450)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 52 м2, Котеж 2.
062/445-614. (245453)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 43 м2, сређен. 069/129-19-87.
(245454)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, гаража, башта, укњижен,
17.500. 061/147-8223. (245463)
СТАН 61 м2, трећи
спрат, грејање плин,
Маргита. Тел.
064/136-42-00, власник. (245427)
ДВОСОБАН, Котеж 2,
58 м2 + тераса, приземље, власник, 32.000,
без улагања.
069/151-80-28.
(245419)
ИЗДАЈЕМ локал 43 м2,
улични и двособан
стан, 60 м2, дворишни
центар, Саве 29. Тел.
063/892-67-31.
(245485)
ТЕСЛА, двоипособан,
тераса, остава, гас,
нов, усељив, двостран.
069/822-48-24.
(245482)
ТЕСЛА, дуплекс, 90
м2, тераса, паркинг,
ЦГ, новоградња.
069/822-48-24.
(245482)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, Цвијићева,
грејање на струју.
069/822-48-24.
(245482)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
24 м2, спремна за становање, са већим подрумом.
061/517-76-88.
(245285)
ХИТНО, Содара, 56
м2, ЦГ, лифт. „Трем
01”, 063/836-23-83.
(245512)
СОДАРА, 75 м2, ЦГ, II,
42.000. „Трем 01”,
063/836-23-83.
(245512)

ОГЛАСИ

СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VII, два лифта,
26.000. „Трем 01”,
063/836-23-83.
(245512)
ЦЕНТАР, једнособан,
38 м2, нов, приземље,
грејање, 30.000 евра,
власник. 066/200-514.
(245517)
ЦЕНТАР, двособан, 52
м2, II, новији, етажно,
35.000, власник.
066/200-514. (245517)
ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу, са
спратом, усељиво.
061/162-50-25.
(245514)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
од 36 м2, центар града, Штросмајерова
улица, легализован.
060/025-52-05.
(245730)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
IV, ЦГ, 16.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (245542)
КОТЕЖ 1, ближе центру, мањи двособан ,
40 м2, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (245542)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(245542)
СОДАРА, трособан,
83 м2, сређен. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (245542)
КОТЕЖ 2, троипособан, Војвођански булевар. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(245542)
КОТЕЖ 2, двособан,
62 м2, III, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2455)
ДВОСОБАН, Тесла, 52
м2, тераса, 27.000
евра. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(245616)
КОТЕЖ 2, двособни
станови 30.000 –
33.000 евра. „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (245616)
ДВОИПОСОБАН, Тесла, алу столарија, кухиња, климе, две терасе, 35.000. „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (245616)
ЈЕДНОСОБАН, квалитетно реновиран, Доњи град, 22.500 евра,
замена. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(245616)

ЦЕНТАР, двособан,
ЦГ, тераса, 34.000
евра. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(245616)
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СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 46 м2, ВПР,
ЦГ, 21.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(245617)
СОДАРА, двособан,
52 м2, сређен, ТА,
III, 29.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(245617)
СОДАРА, двособан,
57 м2, IV, ЦГ, 30.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(245617)
КОТЕЖ 1, једнособан,
I, 37 м2, тераса, ЦГ,
23.500. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(245617)
КОТЕЖ 1, једнособан,
37 м2, I, изворно,
24.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(245617)
МАРГИТА, Кутков, 35
м2, III, ЕГ, 20.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(245617)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, VI, ЦГ,
уредан, 25.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (245617)
СОДАРА, двособан,
52 м2, ТА, III, сређен,
29.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(245617)
ДВОСОБНИ, 55 м2,
Стрелиште, 26.000;
Котеж, 27.000; Тесла,
30.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(245572)

КУДЕЉАРАЦ, дворишни, 22 м2, 8.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(245591)
ТЕСЛА, двособан, 53
м2, ТА, IV спрат.
062/376-047.
(245608)
ДВОИПОСОБАН стан,
58 м2, етажно грејање,
власник, продајем.
Тел. 060/333-56-41.
(245606)
ТЕСЛА, једнособан,
38, II спрат, ЦГ, лифт,
интерфон, реновиран,
власник.
063/377-524.
(245602)
ХИТНО продајем два
стана, може замена,
договор.
064/386-92-86.
(245638)
ПРОДАЈЕМ стан на
новој Миси, 85 м2.
063/272-594,
063/225-928.
(245663)
СОДАРА, 83 м2, III,
ЦГ, изворно, 42.000;
двоипособан, IX,
33.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(245657)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан,
40.000, нов, надоградња, двоипособан, IX,
37.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(245657)

ТЕСЛА, Дис, 46 м2,
једноипособан, тераса, одличан распоред,
26.000, договор.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(245572)
ЈЕДНОСОБАН, 34 м2,
Стрелиште, 21.500;
центар, 26.000; дворишни 15.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(245572)
ЈЕДНОСОБАН, нов, 30
м2, 19.000, договор,
нова Миса, власник.
063/304-222. (245578)
ЦЕНТАР, 2.0, ЦГ,
35.000; Содара, 1.0,
ТА, 22.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(245581)
КОТЕЖ 1, 1.0, 40 м2,
договор, Тесла, 1.5,
41, договор. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(245581)
КОТЕЖ 2, двособан,
52 м2, II, сређен,
32.500: (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(245591)
ШИРИ центар, леп
двособан, 52 м2, ВП,
ЕГ, тераса, 34.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(245591)

ТЕСЛА, дуплекс, 84
м2, 46.000; Зеленгора,
једноипособан, II,
24.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(245657)
СТРОГИ центар, дуплекс, 136 м2, 90.000;
нов двособан, 43.000
и трособан, 74.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (245657)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, VI, 30.000; троипособан, IV, 43.000.
„Лајф”, 061/662-9148, 317-634. (245657)
ЦЕНТАР, 70 м2, I, 800
евра/квадрат, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (2458)
ЦЕНТАР Стрелишта,
новоградња, V, 103 м2,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (2458)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2,
V, комплет намештено, ново, 25.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (245658)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
ВПР, тераса, ТА,
24.500, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (245658)

ПАНЧЕВАЦ

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
VI, 29.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (245658)
КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 м2, IV, ЦГ, лифт,
усељива, 16.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(245658)
СТРОГИ центар, трособан, 68 м2, III, ЦГ,
усељив, 50.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (245658)

ЦЕНТАР, двособан, II,
55 м2, ЦГ, 33.500.
(320), Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(245677)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
II, 24 м2, ЦГ, 19.000.
(320), Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(245677)
СОДАРА, неуређен
тавански простор, 110
м2, VII, ЦГ, 250
евра/квадрат. (320),
Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (2456)

ГОРЊИ град, четворособан, 84 м2, новија
градња, III, ЦГ, потпуно опремљен, двострано оријентисан,
гаража, 56.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (245658)
ШИРИ ЦЕНТАР, једнособан, 32 м2, II, ТА,
17.500, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(245658)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, VI, ЦГ, усељив, 31.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(245658)
СОДАРА, двособан,
57 м2, ЦГ, лифт, усељив, 30.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (245658)
ЦЕНТАР, двособан, 55
м2, II, ЦГ, 34.500, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(245658)

МАРГИТА, Кутко, гарсоњера, 35 м2, III, гас,
19.000. (320), Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(245677)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 35 м2, ЦГ,
23.000. (320), Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(245677)
ПРОДАЈЕМ већу гарсоњеру у полусутерену, власник. 065/23710-68, 064/665-86-51.
(245679)
НОВА МИСА, једнособан стан, 34 м2, новија градња. 060/03420-04. (245496)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, реновиран. Тел.
060/359-54-39.
(245690)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
57 м2, усељив.
060/821-15-87.
(245682)

ЦЕНТАР, једнособан,
40 м2, IV, ЦГ, 26.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(245658)
ТЕСЛА, двоипособан,
ЦГ, 60 м2, 38.000 еврфа, двособан реновиран, ЦГ, 39.500; двоипособан 55 м2, ТА,
28.500. „Гоца”,
062/504-504.
(245675)
КОТЕЖ 2, двоипособан, реновиран,
46.000; трособан, први спрат, 52.000 евра.
„Гоца”,
062/504-504.
(245675)

ГАРСОЊЕРУ продајем, Котеж 1,у одличном стању. 063/413573. (245715)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, двособан, једнособан, једонипособан,
повољне локације и
цене. „Весна 2”,
066/937-00-13. (2452)
ТЕСЛА, троипособан,
двособан, добра локација, нижа спратност
и цена. „Весна 2”,
066/937-00-13. (2457)
ТЕСЛА, четворособан,
71 м2, I, TA, 40.000.
(069), „Стан плус”,
063/771-75-96.
(245775)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

НОВА МИСА, П + ПК,
44 м2, самостално,
16.000. (069), „Стан
плус”, 063/771-75-96.
(245775)
ПОТКРОВЉЕ, 100 м2,
Миса, укњижено, сива
фаза, са свим прикључцима. 065/33355-25. (245756)
СТАН, 40 м2, сива фаза, 2 ара, 12.500 евра,
може замена за ауто
до 5.000 евра.
061/664-39-26.
(24575)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан у Панчеву, без посредника.
061/646-91-53. (СМС)
АГЕНЦИЈА „Дива”, Ж.
Зрењанина 14, купује
станове ниже спратности за познате купце. 345-534, 064/24605-71. (245616)

КУПУЈЕМ двособан
стан у ужем центру,
ниже спратности,
лифт, ЦГ.
065/588-00-25.
(245525)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ једнособан
стан или гарсоњеру.
064/121-23-66.
(245440)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан
стан 52 м2, полунамештен, лукс, I спрат,
строги центар.
063/302-806. (СМС)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру Панчева, намештена. Тел.
064/128-38-95. (СМС)
ИЗДАЈЕМ празан стан
на новој Миси.
060/377-74-99. (СМС)
ДВОСОБАН, полунамештен, ТА, зграда,
Тесла, дуже, близу
„Авива”, депозит.
061/285-43-28. (и)
ТЕСЛА, једноипособан, високо приземље, ТА пећ, празан,
реновиран. 064/31389-72. (245174)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, Котеж 1, сквер. 063/80303-88. (245005)
ИЗДАЈЕМ кућу, Војвођанска 97. 064/35954-42. (245033)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу за ученике
и студенте,
Содара.
064/439-40-89.
(245509)

ПОТПУНО намештен,
интернет, ЦГ, ПВЦ,
клима, мањи трособан, Тесла.
064/877-53-09
(245523)
ИЗДАЈЕМ празан стан
на Содари од 56 м2.
Тел. 063/861-42-91.
(245509)
ИЗДАЈЕМ мањи стан
за самца, намештен и
професионалну гаражу, 60 м2, за рад, магацин. Тел. 063/15494-11 (245511)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
060/721-21-04
(245526)
ИЗДАЈЕМ собу самцима, Стрелиште. 320847 (245405)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан на Котежу 1. Контакт:
060/040-75-63
(245408)

ГАРСОЊЕРА 36 м2,
Котеж, полунамештена, ЦГ, кабловска, интернет.
064/189-50-99
(245449)
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ИЗДАЈЕМ намештен
стан у центру Стрелишта. 060/142-22-11
(245414)
ПРИМАМ ученицу
или самицу на стан.
062/850-31-95
(245451)
ИЗДАЈЕМ празан двособан, комфоран стан
у Моравској.
063/802-26-71
(245433)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 46 м2, изузетно
функционалан, Содара. 063/307-816
(245434)
ЛУКС намештени станови, Тесла 54 м2 и
Котеж 2, 40 м2.
064/184-87-50
(245436)
ПОТПУНО опремљена
гарсоњера код старе
Поште, централно
грејање, на дужи период. 063/879-60-68
(245474)
ТРАЖИМ двособан
намештен стан (кућни
љубимац). 064/40950-82 (245484)
ТРОСОБАН празан
стан у кући, почетак
Стрелишта, клима, гаража, двориште, 120
евра. 361-322,
065/626-86-88
(245548)
ИЗДАЈЕМ двособан,
празан стан, полусутерен, двориште, нова
Миса. 064/363-60-08
(245502)
ИЗДАЈЕМ кућу, Светог Саве 62. 064/66887-38. (245447)
ИЗДАЈЕМ собе студентима. Одлични
услови за становање.
064/245-15-97
(245496)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан са ЦГ на Стрелишту. 064/842-92-10
(245494)
НАМЕШТЕНА соба
ученику, употреба кухиње и купатила, Котеж 2. 318-321,
064/908-02-94.
(245468)
ИЗДАЈЕМ собу ученици. 069/331-14-75
(245622)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан. 064/187-91-87,
064/330-90-54.
(245596)
СТАН за издавање,
одмах усељив.
063/555-041
(245601)

ИЗДАЈЕМ двособан
фул намештен стан,
Котеж 1, на дуже.
064/137-63-19.
(245629)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, празан, на Содари. 063/322-006
(245504)
ЈЕДНОСОБАН намештен, комфоран стан
на Стрелишту, издајем. Тел. 061/652-5009 (245605)
ИЗДАЈЕМ празан стан
са грејањем, нова Миса. 063/214-387
(245632)
ИЗДАЈЕМ стан, празан, у центру, једнособан. 252-13-66,
064/413-61-65
(245638)
СТАН 47 м2, зграда у
Иве Курјачког 70-в,
намештен, усељив.
064/149-99-73
(245641)
ИЗДАЈЕМ једнособан,
дворишни стан, у центру. 064/813-03-97
(245571)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, на дужи
период. 063/617-421
(245576)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан на Стрелишту.
060/643-60-30
(245583)
ИЗДАЈЕМ стан у кући,
центар, трособан, 90
м2. 064/296-24-47
(245587)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Цара Лазара 50.
064/290-45-09,
061/348-20-00. (2456)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
у строгом центру.
062/345-958. (2456)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, Котеж 2,
други спрат, ЦГ.
060/605-65-07. (2456)
ТЕСЛА, празан једноипособан реновиран,
високо приземље, ТА
пећ, издајем.
064/313-89-72. (2456)
ПОЧЕТАК Маргите,
леп, реновиран, комфоран, намештен у
кући, прелепо двориште. 064/313-89-72.
СТРЕЛИШТЕ, комплет
намештен, све ново,
Агенција „Стрелиште
некретнине”, 069/19696-05. (245704)
ИЗДАЈЕМ кућу на Миси, погодна за теренске раднике или преноћишта. 062/150-7842. (245709)
ИЗДАЈЕМ собу са
употребом кухиње и
купатила на Стрелишту. 060/157-00-15.
ИЗДАЈЕМ реновиран
комфоран стан, зграда, ЦГ, лифт, пожељно студентима.
060/724-17-25.
ИЗДАЈЕМ собу, употреба кухиње и купатила, ЦГ, за ученице,
студенткиње.
063/833-37-51. (2457)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, Содара, 80 евра + депозит. 064/252-47-00.
(245743)
СТАН, четворособан,
кућа, грејање, издајем
гаражу, магацин, насеље Синђелићево.
061/225-16-43.
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 39 и 81 м2,
у центру Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
(СМС)
ЛОКАЛ за издавање,
може зубна ординација, и може као канцеларија. Тел.
064/417-68-58.
(244658)
ИЗДАЈЕМ локал, 21
м2, Л. Толстоја, близина пијаце.
333-058.
(244750)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру. 063/255-892,
063/254-155.
(244744)
ПРОДАЈЕМ локал ТЦ
код Суда, 14 м2,
12.000 евра,
власник.
069/663-773.
(244497)
ИЗДАЈЕМ два локала,
Јабучки пут, 170 м2 и
70 м2. 063/759-12-47.
(245304)
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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
ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА
ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. АВГУСТА
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)
Цена: 200 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: Т3 И Т4
Цена: 400 динара сваки
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH
Цена: 450 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA
Цена: 650 динара
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA
Цена: 750 динара

НОВО

УСКОРО
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,
ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА,
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ

ЗА ТАКСИСТЕ
Цена: 2.500 динара

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

• Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
центра„Никодент”
• Стоматолошког
(Максима Горког 2)

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ комплетно
опремљену аутоперионицу, три бокса, 7
паркинг места.
064/226-81-91.
(245347)
ИЗДАЈЕМ локал новоградња, 20 м2, само
20 евра. Услужна делатност, центар.
064/262-54-65.
(245082)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру, нов, 32 м2, ЦГ,
телефон, клима, повољно. 063/879-54-08.
ИЗДАЈЕМ локал, Миса, Шарпланинска 2а, око 50 м2, тераса,
погодно за радњу или
друге намене. Договор. 063/871-80-48.
(225423)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор 12 х 6 м, и
стан двособан, повољно, Новосељански пут.
064/137-48-67.
(245446)
ИЗДАЈЕМ локал од 15
м2, Његошева 2, преко
пута „Хедониста”. Тел.
064/184-87-50.
(243456)
ИЗДАЈЕМ локал у Немањиној 8, 26 м2.
064/184-87-50.
(243456)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
до улице, излог, центар. 063/314-803.
(245469)
ИЗДАЈЕМ локал, М.
Горког 81, улаз у Пепељаре. 063/837-4834. (245527)
ИЗДАЈЕМ локал на
Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16.
(245510)
ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
Светог Саве 67.
064/668-87-389.
(245447)
ИЗДАЈЕМ дворишну
канцеларију, 50 м2, М.
Горког 4. 064/668-8778. (и)
ИЗДАЈЕМ локал.
062/852-48-50. (2455)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у пијацу, близина три школе.
060/351-03-56.
(245603)

ИЗДАЈЕМ локал 100
м2, угао Светозара
Милетића и Трг Мученика. 063622-209.
(245570)
ФРИЗЕРСКИ салон,
нов, комплетно сређен, погодан и за козметичке услуге.
Предграђе, 200 евра.
063/514-05-06.
(245744)
ЛОКАЛ за издавање,
Стрелиште, 17 м2. Тел.
063/478-84-80. (245750)
ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
Лава Толстоја 5.
063/194-81-95.
(245703)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ помоћни
радници и мајстори за
израду декоративних
подова. 065/238-9896. (СМС)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ:
потребне раднице у
кухињи и на шалтеру.
Локал у Браће Јовановић. 063/897-55-04.
(244657)
ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену.
062/825-27-25.
(245025)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у маркету
„Бомбончић”. Доћи у
суботу, 12. августа
2017, у Улицу Синђелићева 21, од 18 до
20 сати. (245507)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у маркету
„Бомбончић”, доћи у
петак, 11. августа
2017, у Улицу Браце
Петров 53, од 18 до
20 сати.
(245234)
ПРЕХРАМБЕНОЈ продавници потребан
радник. ССС, општа
култура, возачка Б категорије. Биографије
са сликом слати на
Дунавска 4/25,
за конкурс.
(245515)

АУТОПЕРИОНИЦИ
„Дача потребан радник, искуство обавезно. Тел. 061/551-9531. (245552)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари. Тел.
062/404-144. (244560)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Зоки 87” тражи радника. Тел. 063/75212-13. (245590)
ФРИЗЕРСКОМ салону
на Стрелишту потребан радник. 060/32427-22. (245658)
ПИЦЕРИЈИ „Калимеро”, Стрелиште, потребан радник са искуством. 060/510-5290. (245658)
МАРИНЕРА – ресторан, Панчево: тражи
се роштиљ мајстор на
дневнице, по потреби.
069/822-48-23. (2454)
МАРИНЕРА – ресторан, Панчево: траже
се помоћни радници
за кухињу. 069/82248-23. (245482)

ПОТРЕБАН аутомеханичар и вулканизер са
вишегодишњим искуством, Yu-Niki.
062/309-370. (245492)
ПОТРЕБНА радница
на Зеленој пијаци за
продају дечје гардеробе. 061/184-86-61.
(245536)
РЕСТОРАНУ брзе хране „Грил бум” потребне жене за рад на роштиљу. 064/323-9277. (245540)
ЛАНЦУ ресторана
„Коноба акустик” потребни су ресторански конобари,
хостесе и чистачица,
за рад у Црној Гори.
064/290-45-39.
(245543)
ЕСТЕТИК студио
„Перла” тражи фризера и женског масера
са искуством. Тел.
013/344-546,
013/353-842. (245612)
ПОТРЕБАН столар „Самиго инвест”.
013/312-729,
063/389-972.
(245557)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад на индустријским машинама.
069/238-07-65.
(245633)
ПОТРЕБНИ мушкоженски фризери. Тел.
061/552-21-22,
061/320-68-38.
(245646)
РАДНИК, озбиљан са
искуством, потребан
за трећу смену, трафика испред Пољопривредне школе.
064/317-07-06.
(245648)
ПОТРЕБНИ возачи Б
категорије за превоз
пецива, пут организован. 060/864-07-71.
(245671)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад на роштиљу –
ћумур и у продаји, са
искуством.
065/900-50-08.
(245628)
ПОТРЕБНА мушкоженска фризерка,
услови и зарада одлични. 064/255-57-31.
(245669)

ПОТРЕБАН столар,
производња намештаја, Панчево.
060/600-14-52.
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребан возач, обавезно познавање града. Доћи лично после
17 сати. (245714)
ПОТРЕБАН столар,
монтажер са искуством у раду са плочастим материјалима.
Радионица се налази
на панчевачком путу
– код „Реве”. Приjaве
слати info@komovi.rs
или Дринчићева 29,
11.000 Београд.
(245691)
ПОТРЕБНИ диспечери
транспорта са одличним познавањем енглеског језика и рада
на рачунару. Пријаве
слати на
dispatohertransporta
@gmail.com (245726)
ПОТРЕБНА девојка,
жена за повремено
чување тринаест месеци старе девојчице,
у Панчеву. 064/26794-11. (245736)

Петак, 11. август 2017.

ПОСАО

ПОСАО

ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу „Петица”, плата договор.
064/997-79-09.
(245731)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу у Старчеву. 065/257-25-79.
(245757)
ИСКУСАН пекар,
хлеб, сомуни, на пећи
помоћник и продавачица. 064/120-09-42.
(245751)

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/88225-09.
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13.
(243955)

ПАНЧЕВАЦ

ОГЛАСИ

КАМИОНСКИ превоз
до 2 м³, шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50. (4723)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050,
063/329-464.
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(241768)
ПОПРАВКА и уградња свих врста клима.
064/520-48-80,
063/740-83-98.
(245732)
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ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, кречење, бетонирање, стиропор,
фасаде, кречење. Радимо повољно.
063/865-80-49.
(245094)
ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије. Дуле,
064/163-58-85.
(245627)
РУШЕЊА кућа, шупа,
ископи, бетона, бетонирања, одношење
непотребних ствари,
обарање стабала, кошење. 060/035-47-40.
(245521)

РАДИМО све физичке
послове: рушења, разбијање бетона, бетонирање, кошење траве, чишћење тавана,
подрума, итд.
064/122-69-78.
(245521)
ОЗБИЉНА жена радила би код старије
особе, покретних или
непокретних.
065/237-10-68,
062/167-67-69.
(245679)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибакеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз
бесплатан. 066/001050, 063/329-464.

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова. 064/866-25-76,
013/361-601.
(245764)
КЛИМЕ и електроинсталације, монтажа и
сервис, брзо, ефикасно, повољно.
065/305-73-92.
(245574)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
064/157-20-03.
(245588)
ПРЕВОЗ ствари комбијем. 061/616-27-87,
или пик-апом.
061/629-80-40.
(245588)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, аутомобила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
ЦЕПАМ, уносим и
слажем дрва, уносим
угаљ, повољно.
061/641-30-36.
(245586)
ВОДИНСТАЛАТЕР,
поправка старих,
уградња нових цеви,
монтажа санитарије,
одгушења. 062/382394. (245651)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика
– часови. Тел. 251-1981, 063/852-22-43.
(245416)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета као и
бродских подова.
064/341-79-60.
(245450)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије. Монтажа бојлера, шпорета, грејача.
Слободан, 063/86580-74. (243451)

ЕЛЕКТРИЧАР ради
повољно. 060/521-9340. (245457)
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, поправка крова, чишћење олука,
кречење, повољно.
065/535-24-56.
(245214)

КЕРАМИЧАР: квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(245723)

ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња, канализационих цеви. 062/640741. (245689)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење канализације, адаптације купатила, сервис, повољно.
377-930, 063/115-7167. (245684)
КЛИМА, сервис, допуна, уградња, најповољније. 064/520-4880, 063/740-83-98.
(245732
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до 2 кубика. 065/334-23-38.
(245737)

ВОЗИМ све врсте селидбе, чишћење станова, дворишта, подрума, тавана, најповољније. 061/627-0731. (245535)
СПРЕМАМ куће и станове, ако вам треба
позовите, 064/278-7120. (245500)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најповољније. 065/361-1313. (245665)
СЕРВИС ролетни, роло комарника, АЛУ и
ПВЦ столарија, замена гуртни и стакала.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(245702)
СВЕ врсте физичких
послова, утовар, истовар робе, селидбе, сечење дрва, чишћење,
рушење, копање, кошење. 061/626-14-50,
Дејан. (245711)
ПРЕВОЗ пик-апом и
комбијем. 061/62614-50, Дејан. (245711)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(245710)

ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова, пеглање
веша, педантно и квалитетно. 061/412-4450. (245749)
КОШЕЊЕ травњака,
дворишта, воћњака
тримером и косачицом. 061/612-14-50.
(245753)
УСЛУГЕ

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.
(243004)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050,
063/329-464.
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. (245089)
СТОЛАРСКЕ услуге,
кухиње, плакари, поправке и преправке.
371-274, 064/176-8852. (245424)

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

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(245359)
КОМАРНИЦИ, ролетне, венецијанери, тракасте завесе, ново и
поправка. 064/18940-91, 354-777.
(240870)
СЕЛИДБА – превоз
1000 дин. Могућност
радника, попуст на
ванградске. 063/17477-69 (242381)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (244909)
MAGIC LOOK, масажа
целог тела, парцијална: болови у леђима,
антицелулит, старијима и женама попуст.
061/132-11-18.
(244502)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибакеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз
бесплатан. 066/001050, 063/329-464.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (245507)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(245507)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(245507)
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,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com
(245507)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/107-7866.(245507)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
Иван. 063/107-7866.(245507)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
062/834-66-50.
(245142)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(245542)
СЕРВИС телевизора,
уградња, оправка, ауто-радија, аутоелектричар, разних електроуређаја, ЦО 2 апарата. 063/800-01-96.
(245481)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима екстра попуст, долазим
одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(245487)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (245534)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замена.
013/331-657, 063/77718-21, 064/495-77-59.
(245620)

ВЕШ-МАШИНЕ, замрзиваче, климе, поправљамо квалитетно са
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (2456)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, поправљамо и
уграђујемо са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (245653)

ИЗДАЈЕМ корпу за
рад на висини 18 м, и
вршимо све радове са
њом. 063/399-118.
(245656)
ИЗРАДА и уградња
ПВЦ столарије од немачких профила. „Самиго инвест”. 312729, 063/389-99-72.

КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(245672)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0-24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(245672)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом дозволу за управљање чамцем 14/88,
издату од Капетаније
Панчево, на име Пера
Николић. (244811)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу пензионерску карту издату
од АТП-а на име Славица Михајлов.
(245392)
САМАЦ Аустралијанац, тражи познанство
жене од 48 до 60 година. Тел. 064/992-6219, Рале. (245421)
ПОВОДОМ Преображења, невероватан
провод у кафеу
„Клинч” (код Ранка),
уживо музика. 18. августа – Игор Павић,
19. августа – Славица
Милетић. Книћанинова 37, Маргита. Почетак у 20 сати.
(245631)
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РАЗНО

МАДЕРОТЕРАПИЈА
масажа. 060/650-5120 (245660)
УСТУПАМ гробно место са спомеником,
старо Православно
гробље. 064/130-2734. (245638)
УСАМЉЕНОМ пензионеру потребна слободна жена до 75 година,
без обавеза. 013/619314 (245637)
МУШКАРАЦ , 55 година, материјално озбезбеђен, жели да упозна жену или девојку
до 40 година, ради
дружења, излазака,
звати око 21 сат.
013/352-203. (245495)
АКО си усамљена,
имаш до 50 година,
желиш брак – јави се.
064/437-63-59.
(245706)
ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу центра. Кабловска, двориште, ново. 061/636-0857, 063/768-32-68,
Зорица.
www.soko-banja.org
(241721)
КРАШИЋИ, апартмани
7 – 9 евра,120 м од
мора. +38163-243859, +38232-679-098.
(243072)
СОКОБАЊА, издајем
нов четворокреветни
једнособан стан код
Борића. 064/507-2084. (245383)
ПОВОЉНО летовање:
Шушањ, пун пансион,
превоз, 20. августа попуст. 064/193-15-92.
(245287)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, кабловска,
интернет, базен, SPA.
063/719-98-30.
(244531)

ОГЛАСИ

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/209, 81/2009-исправка,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука, 132/2014 и
145/2014) и члана 83. Правилника о садржини , начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС”, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине, објављује

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ
УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ
ЛОКАЦИЈЕ реконструкције и промене намене
постојећег производно складишног комплекса у
стамбено-пословно-складишни комплекс на
катастарској парцели бр. 4348/1 КО Опово
1. Јавна презентација Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде на катастарској парцели бр. 4348/1 к.о. Опово, инвеститора Косовац Далибора из Баранде, Жарка Зрењанина бр. 6 обавиће се
у холу зграде Општинске управе Опово, Улица Бориса
Кидрича бр. 10 у периоду од 11. 08. 2017.до 18. 08.
2017. године.
2. Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта
бр.тех. дневника 56.17. је „ПАНУРБИС” д. о. о. за
просторно планирање Панчево, Максима Горког 2 .
3. Овлашћена лица за давање обавештења су Раде Цветановић и Јасна Кочовић, на телефон 013/681-212 или 681-666.
4. Урбанистички пројекат биће доступан на увид заинтересованој јавности у дигиталном облику, у току трајања јавне презентације, на званичној интернет адреси Општине Опово (www.оpovo.org.rs)
5. Позивају се сва заинтересована правна и физичка
лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и
да у току трајања јавне презентације доставе своје
примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за
имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,
путем писарнице Општинске управе општине Опово,
Ул. Бориса Кидрича бр. 10, поштански број 26204
Опово, најкасније до последњег дана трајања јавне
презентације закључно са 18. 08. 2017. године.

ПОВОЉНО апартман
и собе, Бања Врујци,
издајем. 065/608-0366. (244539)
ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица, најлепше
место, асфалт, вода,
струја, повољно.
063/832-50-97. (2457)
ИЗДАЈЕМ нов комплетно опремљен
апартман у Сокобањи.
060/327-27-10.
(245640)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и самце.
064/305-73-01.
(245399)
БАЊА ВРУЈЦИ, одличан смештај, 2 до 4
особе, повољно.
064/438-12-35.
(245434)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар,
КТВ, интернет.
063/759-98-77.
(245424)
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А. Д. „УТВА”
„МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ” КАЧАРЕВО

оглашава потребу
за следећим радницима:
– стругари
– борверкисти
– металоглодачи
Са најмање трећим степеном стручне спреме, са или
без искуства.
На разговор за посао доћи лично, или послати CV на
адресу: utvamp@3dnet.rs, или се јавити на контакт телефон 013/603-495.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде
студије о процени утицаја на животну средину
Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог Сада, улица Народног фронта бр. 12, поднео је захтев за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину пројекта Реконструкција резервоара ФБ 0805 у Блоку 8, у склопу РНП, на к. п. бр. 3547 КО Војловица.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
(приземље, канцеларија бр. 39).
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

4. августа 2017. године, после дуге и тешке болести, напустио нас
је наш драги супруг, отац и деда

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за
изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 20
стамбених јединица П+2+Пс и вишепородичног стамбеног објекта са 6 стамбених јединица П+1+Пк на кат.
парцелама број 3501/2 и 3503/3 К.О. Панчево, у Улици Бранка Радичевића број 37-ц, израђеног од стране
„Art Royal inženjering”, Ул. Николе Пашића 48, спрат
1, стан 1, Ужице, број УП-а 25/17, за инвеститора Костадин Стевановић, улица Светозара Милетића број
93/10, Панчево.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308905, канцеларија 610, у времену од 8,30 до 15 сати, у
периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев
од 11. 08. 2017. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време
трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг
краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Годину дана није међу нама, али је сваког трена
с нама у срцу и мислима

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

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)

ЈОН ЛАПАДАТ
У суботу, у 11 сати, окупићемо се на Новом гробљу и подсетити се како је око себе ширио само
љубав и доброту.
Захвална породица

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
КАТ. ПАР. БРОЈ 5711/1 КО ПАНЧЕВО, ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНО
ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА СПРАТНОСТИ П+1+Пс и
П+2+Пк У УЛИЦИ ЖАРКА ФОГАРАША БРОЈ 22
ПАНЧЕВО, израђен од стране ДОО „„AMBER PRO”,
Ул. Војводе Радомира Путника 1 ТЦ „Трубач”, под
бројем пројекта 01/2017 од марта 2017. године, за инвеститора ДОО „AMBER PRO”, л. Војводе Радомира
Путника 1 ТЦ „Трубач” .
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308905, канцеларија 610, у времену од 9 до 15 сати, у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев
од 11. 08. 2017. године.

(66/245598)

Опраштамо се с тугом и поштовањем од нашег
колеге, пријатеља и кума

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време
трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг
краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

др ДУШАНА
АНЂЕЛКОВА

ИЛИЈА ВАРГА
1946–2017.

лекара специјалисте гинекологије и акушерства

Сахрана је обављена 7. августа 2017, на Старом православном гробљу.

БРАНИСЛАВА ГОЈКОВИЋ

Његови најмилији
(87/245697)

ЗОРАН и ВЛАДИМИР ПАРОВИЋ с породицом
(22/245405)

Наша вољена преминула је 8. августа 2017. Живеће и
даље у нама.
Ожалошћени: синови ВЛАДИЦА и СРЂАН, снаја
БИЉАНА, унучад МИЛОШ, НАТАЛИЈА и АЛЕКСА
(93/245724)
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Петак, 11. август 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Напустила нас је наша
школска другарица

Нашој драгој

5. августа, после дуге борбе са болешћу, преминула је
наша вољена

БОРКА
Много је волела наша
дружења у „Кафани с
разлогом”. За сваки
наш следећи сусрет биће с нама у срцу и мислима.

БОРКИ

БОРКА РАЈЧЕВИЋ
МОМЧИЛОВИЋ

последњи поздрав.

1945–2017.
Сахрана је обављена 8. августа, на Старом православном
гробљу у Панчеву.
Хвала ти на свој љубави, нежности и доброти коју си нам
годинама несебично пружала. Без тебе више ништа неће
бити исто.
Заувек твоји: супруг ЗОРАН, ћерка ЈАСМИНА
и мајка ЕМИЛИЈА

Свекрва ИРЕНА и девер ДРАГАН с породицом
(13/245445)

Твоји: ОЛГА, СНЕЖА,
НЕДА, ЗЛАТИЦА,
СТОЈАНКА, ПЕРА,
РАТКО и ДУЛЕ
(15/245445)

Последњи поздрав

Драгој

(11/245441)

Најбољој стрини

БОРКИ
МОМЧИЛОВИЋ

БОРКИ
од породице СТОЈАНОВ
(45/245539)

последњи поздрав.

БОРКИ

Последњи поздрав драгој

Породица ИДВОРАЦ
(14245445

последњи тужни поздрав.

3

Драга наша

БОРКИ

Драга

АНА и ДИНА

од породице
РАДОСАВЉЕВИЋ

(12/245445

(76/245662)

5. августа 2017. преминула је наша кума

ПОПУСТ
БОРКА

БОРКА
Хвала ти за пријатељство и дивне тренутке проведене с тобом. Нећемо те заборавити.
Твоји пријатељи:
ВЕРИЦА и РАДОЈИЦА РАИЧЕВИЋ,
МИЛКА и ЖИВКО МЛАДЕНОВИЋ,
ДЕСАНКА и ДАНИЛО СТРИЧЕВИЋ

БОРКА РАЈЧЕВИЋ МОМЧИЛОВИЋ
Драга кумо, хвала ти на искреном пријатељству и дружењу за све
ове године.

Почивала у миру Божјем.
Породица ЛАЗИЋ
(73/245650)

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

6. августа 2017. напустила нас је, изненада, наша мајка, бака, ташта и свекрва

(63/245583)

Почивај у миру и нека анђели буду с тобом.
Драгој

Твоји кумови: БОЈАН, НАДА и КСЕНИЈА
(41/245536)

Последњи поздрав драгој и искреној пријатељици

Драгој

АНА ПОМАР
1951–2017.

БОРКИ

БОРКИ МОМЧИЛОВИЋ
БРАНКА, МАРКО и МАРИНА
(57/245559)

БОРКИ
МОМЧИЛОВИЋ
последњи поздрав од
породице МАРКОВ
(26245308

Хвала за тридесет седам година дружења, срдачности, несебичности и искреног пријатељства.
БИЉАНА

Вечну успомену на њу чуваће:
ћерка ЖАКЛИНА, син АЛЕКСАНДАР, зет
НИКОЛА, снаја ЈЕЛЕНА, унука и унук

(81/245683)
(90/245711)

Петак, 11. август 2017.

7. августа 2017. напустила нас је наша мајка, бака и прабака

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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7. августа 2017. преминула је наша драга

ДАНИЦА ТЕРЗИЋ

С тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 7. августа 2017. преминуо

МИЛАДИНКА ЖУЈОВИЋ

1927–2017.

1943–2017.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Син БОГДАН, унук НЕМАЊА
с породицом и унук ИГОР

Ожалошћени: син ДРАГАН, снаја ЈАСМИНА и унука МИЛИЦА
(34/245503)

(39/245724)

7. августа 2017. напустила нас је наша мајка, бака и прабака

СЛОБОДАН
ЖИВОЈИНОВИЋ

Последњи поздрав

22. XI 1948 – 7. VIII 2017.

Ожалошћени: супруга НАДЕЖДА,
син АЛЕКСАНДАР и ћерка ЈЕЛЕНА
с породицама

ДАНИЦА ТЕРЗИЋ

(72/245641)

1927–2017.
Хвала за сву љубав и доброту коју си нам дала.
Твој син САВА, снаја МИЛАНКА, унук ДАРКО
са супругом и праунуке МИНА и МАША

МИЛАДИНКИ
ЖУЈОВИЋ

С неизмерном тугом опраштамо се од нашег драгог

1943–2017.

(36/245506)

Опроштај од

Последњи поздрав

од ЗОРАНА ПЕШЕВСКОГ с породицом
(з/245724)

МИЛЕТЕ ДИМИТРОВА
Чуваћемо у срцима успомене на њега.

Последњи поздрав мајци нашег директора

ЗЛАТОЈЕ, МИРЈАНА, МАЈА, ДЕЈАН,
ПАВЛЕ и АНА

ТРАЈАНКИ ГРГОВСКИ

ФИДАНКЕ

1939–2017.

СТАМЕНКОВИЋ

преминула 25. јула 2017. године.

(8/245421)

МИЛАДИНКИ ЖУЈОВИЋ

Ожалошћена сестра ДИВНА с породицом
(46/245540)

Драга наша, ово је само
тренутно збогом. Срешћемо се једном опет,
на неком лепшем месту.

од новинара и графичара „Панчевца”
(88/245704)

Последњи поздрав Жулетовој мами

6. августа напустила нас је наша вољена

МИЛЕТА ДИМИТРОВ

Твоје: братаница МАЈА
с породицом и снаја
ВЕРА

Последњи поздрав мом оцу.
РАША
(1/245390)

(91/245718)

ФИДАНКА СТАМЕНКОВИЋ

2. августа 2017. у 77. години, после краће болести преминуо је наш
брат

Последњи поздрав школском другу

МИЛАДИНКИ ЖУЈОВИЋ
МИЛАН, РОЂА, БАЈА, ЈАСМИНА, СЛАВИЦА,
НЕНА и ЕВИЦА
(84/4725)

1947–2017.
Последњи поздрав свом
Тополашу

Последњи поздрав вољеној тетки и мајци
од њених: БОБАНА, АНЕ и КАТАРИНЕ

Последњи поздрав драгој тети

НЕНАДУ ЂОРЂЕВИЋУ
1982–2017.
Његово IV-3

(92/245718)

(50/245545)

Отишла је наша Фида

Последњи поздрав

ИВАН РИСТИЋ

ФИДАНКА СТАМЕНКОВИЋ
Никада те неће заборавити твоје „Двориштанце”.
СЛАВИЦА, МАРЦЕЛА, ВЕРА и МИРА
(67/245600)

Ожалошћени: сестре
ДАНИЦА и СНЕЖАНА
с породицом, браћа
ВАСИЛИЈЕ
с породицом,
АЛЕКСАНДАР
с породицом и СТЕВАН
(9/245348)

ИВАНУ
РИСТИЋУ

МИЛИЦИ
ТАНКО

ДУШАН ГРОЗДИЋ,
САВА КИЦОШЕВ
и ЈОВИЦА ШАМАРА

Увек ћеш бити с нама.
С поштовањем и
љубављу ЈОВАН
КОМАНОВ
с породицом

Драга наша увек ћеш бити с нама. Нека те анђели чувају.
Породица ВУЈОВИЋ

(10/2454)

(28/245483)

(96/245752)

ФИДАНКИ СТАМЕНКОВИЋ
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Петак, 11. август 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Опраштамо се од наше драге супруге, мајке и баке

Обавештавамо пријатеље и родбину да је 7. августа 2017.
преминула наша драга супруга, мајка и бака

Пет година откад није с
нама

СТОЈНА
РИСТИЋ

НЕВЕНКЕ МИЛАНОВИЋ НЕНЕ

Време пролази, а туга и
бол су све већи.
Супруг ДРАГИ,
син НЕБОЈША и ћерка
СЛАЂАНА
с породицама

ДАНИЦА СЛОВИЋ

1947–2017.
више медицинске сестре инструментарке ОРЛ одељења

(4/245423)

1962–2017.

Изненада преминула 2. августа 2017. године.
Сахрана је обављена 4. августа 2017, у 12 сати, на Новом
гробљу у Панчеву.

Много је разлога да те вечно памтимо, с поносом помињемо и с поштовањем од заборава чувамо.

Ожалошћени: супруг СЛОБОДАН, ћерка СВЕТЛАНА
и унука МИЛИЦА

Твоји: супруг МИЛАН, син БРАНИСЛАВ, ћерка ЈЕЛЕНА
и унука ДЕА

(47/245044)

(79/245670)

Прошло је петнаест година без нашег

ВИТОМИРА
ЂУКИЋА
Најдража моја бако

Чувају успомену
на тебе твоји ЂУКИЋИ
и СЕКУЛИЋИ
(35/245505)

Осмогодишњи помен

НЕВЕНКА МИЛАНОВИЋ НЕНА

ДАНА СЛОВИЋ

1947–2017.
Мајко моја, хвала ти за сву љубав и подршку коју си ми пружила.

Не постоји време које може да ублажи бол због твог пребрзог одласка. Остаје само сећање на тебе и на сваки дан љубави коју си
пружила.

Од заборава ћу те чувати и заувек волети.

Последњи поздрав и збогом.
Твоја унука МИЛИЦА

Твој син БАНЕ

(48/245543)

(80/245670)

ДУШАН ПАСЕР
1948-2009.
С љубављу и тугом успомену на тебе чува твоја
породица.
Супруга ЦВЕТАНА, син
ЈОВАН, снаја
ЉИЉАНА, унука
ЈЕЛЕНА
и унук МИХАИЛО
(94/245734)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Последњи поздрав

Захваљујемо се социјалној и медицинској служби Геронтолошког центра у
Панчеву за изузетно залагање и негу наше драге супруге, мајке и баке Невенке
Милановић Нене, за време боравка у
Дому.

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав нашој драгој

НЕНИ
од породице САВИЧИЋ

СТЕВАН
БЛОНД

ДАНИ СЛОВИЋ

(89/245707)

2010–2017.

Сећање на тебе живеће заувек.
Последњи поздрав

С љубављу и поштовањем твоји: снаја САШКА,
прија МИНКА и пријатељ АЦА

Захвалне породице МИЛАНОВИЋ
и ГРУЈИЋ

(78/245670)

(49/245543)

Последњи поздрав нашој предоброј

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији
(24/245469)

Последњи поздрав драгој колегиници

НЕВЕНКИ МИЛАНОВИЋ

СЕЋАЊЕ
11. VIII 1997 – 11. VIII 2017.

од колектива ОРЛ
(17/245452)

Последњи поздрав драгој куми

ДАНИЦИ СЛОВИЋ
Колеге из Предузећа „Финодит” Београд
(83/ф)

НЕНИ
НЕНИ МИЛАНОВИЋ
Породица ПЕНДИЋ
(59/245562)

ПОПУСТ

ЖИВА, НАДА и САРА
(95/245748)

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

СЛОБОДАН
МУНИЋ ЦОЛЕ
С поштовањем супруга
ЈЕЛЕНА с децом
(40/245527)

Петак, 11. август 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Пролазе године, за нас вечност и туга јер са нама нису на-
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13. августа, у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо шестоме-

ши најдражи
сечни помен нашој вољеној

СПАСИЋ

ДРАГАН

ЖИВАН

1967–2000.

1937–1997.

КРУНИ СПАСИЋ

„Уграђени у простор,
Вечно си у нашим срцима, мислима и животима.

не умиремо то ми,
то се растеже небо
и уздиже нас ка звездама”.

Твоји најмилији

Ваши најмилији
(74/245614)

СЕЋАЊЕ
Пролази трећа година откако сте нас изненада и тако
брзо напустили и отишли у вечност. Остали смо неизмерно тужни, али пуни успомена и сећања на време
када смо били срећна породица

(75/245654)

16. августа 2017. навршава се четрдесет дана откако си нас напустила

Обавештавамо родбину и пријатеље да се 12. августа навршава тужних пола године откако нас
је напустио наш драги

12. августа навршава се
шест месеци од смрти
нашег

БУДИМИР ВЕЛИЧКОВИЋ

МИЛИВОЈА
МАЏОСКОГ

СВИРЧЕВИЋ

ЉУБИНКА МИЛАНОВИЋ
др МИРОСЛАВ БАТА др МИЛАДИН
2014–2017.

педијатар
2014–2017.
Боже, колико нам само недостајете, дај нам снагу да
издржимо овај бол и тугу.
Породица

1939–2017.
Тугу у нашим срцима не може време да избрише.
У срцу те чувају твоји најмилији.
Ћерке с породицама
(65/245595)

Тога дана, у 12 сати, на Новом гробљу одржаћемо помен.
Чувамо те заувек у нашим срцима.
Твоји: супруга МИЛАНКА, синови ЈОВАН
и ГОРАН с породицама
(86/245694)

(71/245632)

Време пролази, али не и сећање на Вас

Прошло је једанаест година од смрти

Наша драга мајка и свекрва

Време пролази, не лечи
тугу за тобом.
Ожалошћени: супруга
АНА, син ТРАЈЧЕ
и ћерка ЗОРИЦА
с породицом
(5/245412)

Четрдесетодневни помен зету

НОВАКОВИЋ

ДРАГАНЕ ШИНИК

МИЛИЦА НОВАКОВИЋ
ЈЕЛЕНА

МИЛИЦА

две године

четрдесет дана
МИЛИНКО и ЗОРАН

Већ четрдесет дана није с нама.
Помен је 10. августа 2017, у 11 сати, на православном гробљу у Старчеву.

16. VIII 1953 – 15. VIII 2006.
Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо помен
одржати у суботу, у 11 сати, на Католичком гробљу.
Породице ФИЛИПОВИЋ и ШИНИК
(77/2145664)

10. августа, у 10 сати, даваћемо четрдесетодневни помен
Ташта АНА и свастика
ИВАНКА с породицом

Тугују за њом син РОДОЉУБ и снаја ТАТЈАНА

(29/245487)

ДЕЈАНУ
ДАМЈАНОВУ

(62/245579)

(68/245609)

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

ДЕЈАНУ ДАМЈАНОВУ
Нисам те могла сачувати од смрти, али ћу те сачувати
од заборава.
Твоја МАКА
(69/245609)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 11. август 2017.

У суботу, 12. августа 2017, дајемо шестомесечни помен
нашем драгом и вољеном

Ћале мој, седам година

БРАНИСЛАВУ НОЛИЋУ
Време пролази, али бол и туга не.

МИРКО ВУКОТИЋ

Твоји: супруга ЖАНА, син ДЕЈАН, ћерка НАТАША,
сестра ВЕРА и унуци МАРКО и МИХАЈЛО
(20/245459)

Чувамо те у срцима јер си увек био на сунчаној страни живота.
У суботу, 12. августа, у 10 сати, на Новом православном гробљу,
одржаћемо једногодишњи помен нашем вољеном

Твоји Вукотићи: СМИЉА, ИГОР, ЦЕЦА, АЦА, МИХАЈЛО и НИКОЛА
(33/ф)

МИЛЕНКУ ПОЧУЧИ
Време пролази, а туга и бол не престају.
13. августа навршава се годину дана откако није с нама наш

Прошла је година откада нас је напустио
наш драги пријатељ

Оставио си траг који се не брише и доброту која се не заборавља.
Твоји најмилији
(19/245457)

12. августа 2017. године
навршава се десет година од смрти драгог и вољеног тате и деде

Шестомесечни помен

МИЛОРАД НОНКОВИЋ

МИЛЕНКО ПОЧУЧА

1955–2016.

АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ
15. II 2017 – 15. VIII 2017.

Туга и бол у нашим срцима остају заувек.
Пријатељи ДУЛЕ, НЕНАД, ЗОРАН
Породица НОНКОВИЋ

и САША

(85/245687)

(42/245531)

Време пролази, али туга за тобом не престаје.
Твој деда СТОЈАНЧЕ
(38/245522)

Навршава се тужна година од смрти нашег драгог
пријатеља

Седам година откада није с нама наш пријатељ

6. августа 2017. године заувек нас је напустила наша вољена мајка и бака

Кажу да време лечи све, али је код нас туга свакога дана све већа

МИЛАНА
ПЕТРОВА
СЕФКЕРИНЦА
Хвала ти за све.
Не заборављамо твоју
оданост, брижност, доброту и љубав
Твоји: син МИРОСЛАВ,
снаја СЛАВИЦА, унука
МАЈА и унук
БРАТИСЛАВ
(60/245569)

Вољеном

МИРКО ВУКОТИЋ
МИЛЕНКА ПОЧУЧЕ
ОЛГИЦА и ЈОЦА

Време које пролази само потврђује да си био велики и
искрен пријатељ. Заборава нема.
Породице КОВАЧЕВИЋ и МАЈСТОРОВИЋ
(30/2454939)

(82/245685)

Прошло је четрдесет дана откако те нема

ПЕТАР РАЈШИЋ
1957–1992.
Заувек у сећању...
Твоја породица
(53/245551)

ЉУБА СУВАЧАР
Много смо тужни за тобом.
Твоји најмилији
(2/245394)

ЂУРЂИНА
ВИШЊИЧКИ
12. IV 1944 – 6. VIII 2017.
Оставила си трагове који се не бришу, сећања
која не бледе, доброту
која се памти. Била си
посебна и јединствена.
Oстаћеш заувек у нашим срцима мама.
Твоја ћерка САЊА,
унук АЛЕКСАНДАР
и унука ТАМАРА
(37/245517)

АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ АЦА
1993–2017.
У суботу, 12. августа, у 11 сати, на православном
гробљу у Старчеву дајемо шестомесечни помен
нашем сину и брату.
Заувек неутешни: отац ПРЕДРАГ,
мајка СЛАЂАНА и брат ФИЛИП
(7/245417)

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

МИЛАНУ
ПЕТРОВУ
Био си и остао наша
звезда водиља.
Супруга ГОРИЦА,
ћерка БРАНКА
и унук СРЂАН
(61245568)

Петак, 11. август 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

СЕЋАЊЕ

11. августа 2017, у 10 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

ЖУЛА

НИНОСЛАВ

ДУШАН
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АЛЕКСАНДРУ АЦИ
ЂЕРФИЈУ

1933–2014.
Син Павла и Ковиљке
из Добрице
некадашњи директор
Економске школе у Алибунару

7. I 1961 – 27. I 1999.
Син Душана и Божане
преминуо у Словенији
Мајка га је кроз рат и по
цичи зими донела кући,
у Панчево, и ту је и сахрањен.
Приближава се, некада велика сеоска слава, 19. августа 2017, у Добрици, Преображење Господње. Ваша места за славском трпезом биће празна, али ви и даље живите у нашим мислима и срцима, вољени и непрежаљени.
Мајка БОЖАНА, пријатељи и породица

1975–2017.
Бол, туга и патња не престају, и никад неће. Волећемо те док смо живи.
Твоја сестра ОЉА, брат МИЛАН,
зет БАТА, снаја ВЕСНА, сестричина ГОГА
и братаница МИЊА
(3/245407)

(18/245555)

У суботу, 12. августа, у 11 сати, на Старом православном гробљу, обележићемо пола године од
смрти нашег

У суботу, 12. августа, у 11 сати, на Православном
гробљу дајемо шестомесечни помен

МИЛАНУ ЂОРЂЕВУ КИЦОШУ
Време пролази, а туга и бол не престају.
Вечно ћемо те памтити.

10. августа 2017. навршава се десет година
откад није с нама наш
драги и вољени

Твоји најмилији
(16/245448)

СЕЋАЊЕ

ПАВЛОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ЂЕРФИ
УРОШ
ГВОЗДЕНОВИЋ

МИЛОРАДА ОЊИНА
1938–2017.
Његова неутешна породица
(25/245473)

Заувек ћеш бити с нама у мислима и нашим срцима.

Драги мој и вољени чика, хвала ти за све што
си учинио за мене.
Твој синовац ЉУБО
ГВОЗДЕНОВИЋ

ВЛАДИМИР и МИЛИЦА ОКУКА с децом
(43/245532)

МИЛОМИР АНДРИЈА ДРАГИЦА

(23/24567)

1928–1997.
11. августа навршава се четрдесет дана откако
није с нама наша мама, бака и прабака

17. августа 2017. године навршава се десет година откада није с нама наша драга

Петнаест година бола и
туге за нашом ћерком и
сестром

1954–2009.

1934–2007.

Све је празно, све ме на вас сећа, бол и туга остаће вечна.
Ваша ћерка и сестра ГОРИЦА с породицом
(54/245554)

13. августа 2017. навршавају се две године откада нас је напустила наша мајка, свекрва и бака

НЕВА ВОЈКА

ВЕРА МИШКОВИЋ

1933–2017.
Тога дана, у 10 сати, на Католичком гробљу у
Панчеву даваћемо парастос.
С љубављу и поштовањем чувамо те у нашим сећањима.
Твоји: син ЖАРКО, снаја ГОРДАНА,
унуке МИЛЕНА и МИРЈАНА с породицом

17. VIII 2007 – 17. VIII 2017.
Успомену на њу чувају с љубављу
и поштовањем: супруг СТЕВАН, ћерка
ЈЕЛИСАВЕТА, син РАДОМИР, унук МИХАЈЛО
и зет МИЛИВОЈЕ

ПЕПИЦОМ

Њени најмилији

(55/245554)

(32/245501)

15. августа 2017. навршава се једанаест година
откако није с нама наш вољени

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

(27/245480)

12. августа 2017. навршава се седам година откако није с нама наша драга супруга, мајка и бака

ВЕСЕЛКА ТЕГЕЛТИЈА
1935–2015–2017.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Синови ДУШАН и СТОЈАН, снаја СЛОБОДАНКА,
унук МИЋО и унука МИРОСЛАВА
(56/2455589

19. августа 2017. навршава се годину дана од
преране смрти наше
драге супруге, мајке и
баке

ЈОВАН БИХЛЕР

КАРЛО ВЕЛШ

9. VIII 2015 – 9. VIII 2017.

С љубављу, поносом и поштовањем чувамо те од
заборава.
Твоји најмилији: супруга ЉУБИЦА, синови
БРАНИСЛАВ и ДЕЈАН с породицама
(64/245594)

СТОЈАНКА
ДРАГАН

Пролазе године, бол и

12. VIII 2009 – 12. VIII 2017.
Били смо њена љубав и
радост, и она наша.
Породица ДРАГАН

туга остају.
Супруга МАРИЈА
(6/245417)

(21/245560)

МИЛЕВА
ГОЛУБОВИЋ
Остаће заувек у нашим
срцима.
Супруг ЗДРАВКО,
синови ЂУРАЂ
и МИЛАН
с породицама
(52/245549)

СНЕЖАНА
ЦВЕТАНОВИЋ
1952–2010.

Трогодишњи помен нашем драгом

СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЛ

Седам је година прошло
од твоје преране смрти.
Често те се са сетом сећамо.

ПАВЛУ БРАЈАНОСКОМ
13. VIII 2014 – 13. VIII 2017.
С љубављу и поштовањем твоја породица
(44/245538)

СТЕВАН ПИШТА

МАРГИТА

ЈОВАНКА
МИЉЕВИЋ

1981–2017.
2015–2017.
Успомену на вас чувају ваши најмилији

Увек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији

(58/245560)

(51/245547)

МИЛКЕ
ПЕТРОВИЋ

Брат ПЕТАР, братаница
КАТАРИНА и снаха
ЉУБИЦА

Прошла је година, а туга остаје, недостајеш
као првог дана.
Твоји: супруг СРЕТА,
синови МИЛОРАД
и НЕНАД, снаја ИВАНА
и унуци АНЂЕЛА
и ОГЊЕН

(31/245499)

(70/245611)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

3

4

5

6

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили ћерку

Ован

Вага

7. јула: Глорију – Јасмина Кандић и Давор Барбеш; 11. јула: Николину –
Душица Станков и Тома Недељков; 19. јула: Вишњу – Снежана и Дарко
Лазић, Ајшу – Татјана Јанкулов и Тони Софран; 23. јула: Дану – Јелена
Грубор и Ненад Цветковић; 25. јула: Невену – Адријана и Радивој Суша,
Маријану – Видосава и Никола Пољак; 26. јула: Ану – Слађана и Срђан
Лаки, Анђелину – Маријана Новаков; 30. јула: Мињу – Данијела и Милош
Богдановић; 31. јула: Петру – Јелена и Саша Мацура.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

ВЕНЧАНИ
29. јула: Милијана Ковачевић и Миљан Шеговић, Тамара Васиљковић и
Дејан Николић; 30. јула: Маја Стојменовић и Милан Ђокић, Драгана Ванић
и Дамир Кепић, Јелена Мокран и Драган Анђеловски; 3. августа: Сања
Сретеновић и Божидар Лукић, Бојана Марковић и Слободан Маринковић,
Сања Рајић и Емилијан Алмажан, Татјана Фера и Кристиан Нанчев.

УМРЛИ
27. јула: Рухан Ахмети (1965); 28. јула: Вера Вигњевић (1934); 29. јула:
Стана Ковачевић (1942), Јелка Мартинов (1935); 30. јула: Милица Танко
(1940), Зорка Кочоба (1942); 31. јула: Даринка Витас (1939), Љубица Флора (1939), Момчило Недељковић (1945), Ливија Јон (1943), Сима Стоилковски (1927); 1. августа: Стелуца Ђаконов (1935), Радивој Дамјанов (1945),
Милета Димитров (1930), Михаило Стојаковић (1929), Златинка Купусаревић (1935); 2. августа: Ева Ковачевић (1935), Благоје Анђелковић (1942),
Ђорђе Цветковић (1935), Невенка Милановић (1947).

КОКТЕЛ

Рашчивијајте све старе про-

Враћају се бивше љубави, људи

блеме, везе и везице и направите комплетан заокрет. Размислите о томе шта је добро за вас и за
оне које волите. Дозволите да
време ради за боље дане који долазе.

које дуго нисте видели ни чули,
пријатељи из младости... Но, колики год пламен да буде, нећете
се огрејати, а постоји могућност
да изгорите. Све ће бити готово и
пре и него што почне.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Блистате. Коначно сте на пра-

Нови позиви, нове приче, нови

вом путу да оставите бреме иза
вас и кренете даље. Ипак, понекад је тешко прикрити тугу и бриге. Само реални циљеви могу да
се остваре. Окрените се новом
партнеру који улази у вашу свакодневицу.

изазови, али старе грешке. Увек
се спотакнете на исти камен, па
би вам добро дошло мало опрезности. Ако сте у вези или браку,
чекају вас пријатни и лепи тренуци. Следите свој инстинкт.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ви једноставно морате стално
да будете у потрази за љубављу,
а љубав се просто догоди. Ако
сте у вези, притисак се повећава
партнеровим захтевима да се
ствари истерају на чистину. Радите, нађите неки хоби, обуздајте
мисли.

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. ствар изостављена због непажње, 2. израђивач ремења,

људима, можете запоставити везу и натоварити себи пун кофер
проблема. У дугим везама и браковима неће бити превише несугласица, али оканите се флертова, јер се понекад изгуби контрола над догађајима.

3. жега, спарина, 4. поп-певачица (Марина), 5. повредити нечији понос, понизити, 6. ме-

Девица

дицинско возило, 7. улудо трошити новац.

(23. 8 – 22. 9)

КВАДРАТ 7 х 7

АНАГРАМ

4

Може се десити да упознате некога преко посла или на јавном
месту. То може бити и неко ко
није из вашег града. Будите
опрезни и не улећите олако у везу. Пословна дешавања су сада
приоритет. Пазите коме ћете се
приклонити.

ПОП-ПЕВАЧИЦА

5

ПЕВА,
НЕ СТАРИ

6
7

Постоје лепи аспекти и чврста
подлога да ваша веза прерасте у
„док нас смрт не растави”. Само
без журбе, идите корак по корак,
одржавајте постојећу блискост и
стабилност осећања. Ако сте сами, спремите се за љубавну пловидбу.

Лав
Окренути ка послу и ка другим

ПРО, ПУСТ, РА, РЕ, РИ, СА, ТЕТ, ТИ, ТИ, ТРА, ЋИ, У.

3

Партнер ће вас константно изненађивати, водити на најнеобичнија места и куповати вам
поклоне. Могуће је да ћете пред
крај седмице отићи и на неко дуже путовање које може да вам
комплетно промени поглед на
живот.

Бик

Речи су састављене од следећих слогова: ЗИ, ЗИЋ, МЕ, МО, НА, НАР, НИ, НИ, О, ПЕ,

2

да поштују ваше постављене циљеве, али немојте бити себични,
искључиви и задрти, мислите на
сутра. Добра комуникација с
партнером ће вас мотивисати у
даљем раду.

22. јула: Филипа – Снежана Капунац и Горан Миленковић; 23. јула: Страхињу – Андријана Тодоровић, Дарија – Мила Игњат; 24. јула: Андрију – Јелена Стојиљковић и Дејан Колар; 25. јула: Душана – Маја и Марко Петровић, Марка – Јасмина и Ненад Стајковић; 26. јула: Алексу – Маријана и
Ненад Кнежевић; 29. јула: Милоша – Андријана и Александар Марковић,
Михајла – Сања Брњиловић и Дамир Лешчан; 30. јула: Косту – Ирена Јаковчевски и Јовица Вељковић; 31. јула: Сергија – Магдалена и Милош Ранисављевић, Вукана – Ивана и Владимир Терзић, Страхињу – Ивана и Ненад Милетић.
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Сматрате да би други требало

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ
2

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„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
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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Петак, 11. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Млађа особа може ући у ваш
живот, али то је замка. Будите
мирни и једноставно је избегните. Прави избор за вас је дугогодишњи пријатељ или неко кога
добро познајете и коме верујете.
Следите своје срце.

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
Стресне ситуације у партнерствима свих врста су извесне.
Останите хладне главе, ризик је
део живота. Мало ћете лутати на
више страна и ни из чега стварати напете ситуације. Дозволите
људима да вам помогну.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
Лек који
изазива
неосетљивост

Симбол
калијума

Хемијски
премаз
Академија
наука
(скр.)

Занос,
екстаза

Женско
име

Ауто-ознака Поништити
Рашке
(лат.)

Одисејево
острво
Тона

Држава у
Азији
Број сто
Префикс
(једно)
Име
Монтана

Завешталац

Интервал
од девет
тонова

Покрајина у
Грчкој

Стожер

Осигуравајући завод
(скр.)

Штокавско
наречје
Дефект
Баруштина
Висока
спрема
(скр.)
Вести
(турц.)
Симбол
астатина

Град у
Румунији
Предлог

Река у
Африци

Стоти део
хектара

Полако
трошити

(1) РОГОБАТНА СПРАВА
Кад ЈЕ ИСКРА МАЛА
пожар изазвала,
рогобатну справу
ватра прогутала.

(2) ПРАЗНИЧНА ГОЗБА
Свадба јесте празник,
тад се гозба прави,
НЕК СВАТОВИ дођу,
богато се слави!

(3) ТИШЛЕРАЈ

Који се не
креће

Одузети
мандат

Збити се,
сакупити се

Национал.
социјализам

Хранити
се

БИО
ПРОФЕСОР
МУЗИЧКЕ
ШКОЛЕ

Симбол
азота

Узраст
Трећи
вокал

Назив

Тишлерским се послом
годинама бави,
па ЗНА СТРИКО АСТАЛ
добар да направи.

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: пропуст, ременар, оморина, Перазић,
унизити, санитет, траћити. Анаграм: Ивана Петерс. Стиховни анаграми: (1) скаламерија, (2) светковина, (3) столарски занат. Скандинавка: лак, транс, ан, Иран, т, јести, уни, оставилац, штокавица, непокретан, рит, опозвати, авази, Нил, Анина, стас, ар, крскати, име.

КАПЕЛНИК
МУЗИЧАР
ДУВАЧКОГ
СА СЛИКЕ
ОРКЕСТРА
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ОБЕЛЕЖЕНИ СВЕТИ ИЛИЈА И ИЛИНДЕН

НИКАД ВИШЕ ЉУДИ У ЈАБУЦИ
Други августовски дан је
датум када је у Јабуци најзанимљивије у односу на сва
панчевачка места.
Најмање су два разлога за то
– обележавање сеоске славе
Месне заједнице – Свети Илија и македонског националног
празника – Илинден, што је
потпуно логично будући да
велики број припадника те
националне мањине живи у
поменутом селу.
У име два велика празника у
Јабуци приређен је разноврстан програм. Почео је већ у
суботу, 29. јула, када је у Дому
културе отворена десета Међународна дечја ликовна колонија, која је трајала до 1. августа. Излагали су млади из
Јабуке, Панчева, Долова, Зрењанина, Пландишта, македонског Тетова, црногорских
Голубоваца, па чак и из Њујорка. Под будним оком њихових
ментора тридесетак малишана
сликало је у техникама пастел
и темпера.
Пре тога, у понедељак, 31.
августа, у јабучкој културној
установи уприличено је књижевно вече на којем су своје
стихове читали неки већ
афирмисани песници, а међу

MЗ Јабука – резање славског колача

њима и једна девојчица која
тек улази у свет поезије. Организатор овог поетског дружења поново је био Драган Петковић. Он је и сам читао своје
стихове, као и Панчевци –
Драгослав Лацковић и Миливоје Јовановић, затим Славка
Кликовац из Голубоваца код
Подгорице и Мирко Видоевски из Тетова.

Ипак, звезда вечери, како
је и сам Дра ган Пет ко вић
најавио, била је једанаестогоди шња Тео до ра Радо њин,
која је овог пролећа освојила
вред ну награ ду на пре сти жном фести ва лу „Злат на
кацига” у Крушевцу. Талентована Доловка измамила је
апла у зе неу по ре ди во иску снијих колега.

КУД „Абрашевић”

Сутрадан, у уторак, 1. августа, одржани су полуфинале и
финале „Илинденског турнира”, на којем је учествовало
осамнаест екипа, а славила је
качаревачка.
Ударног славског дана, у
среду, 2. августа, најпре је у
раним јутарњим сатима уприличено такмичење у гађању
глинених голубова. У екипној
Дует Селимова–Желчевски

„ДАНИ ДРУЖЕЊА” У ПУНОМ ЈЕКУ

Свирке, љубимци, тегови и разне друштвене игре
„Дани дружења” по двадесети
пут пружају прилику Старчевцима и њиховим гостима да
уживају у културним, едукативним, спортским и забавним програмима, које приређује Месна заједница Старчево у сарадњи сa институцијама, удружењима и клубовима.
Шести дан, среда, 2. август,
започео је турниром у ремију,
а најбољи је био Пера Орешковић испред Вујадина
Вукосављевића и Николе
Радовића.
Изложба кућних љубимаца
одржана је у парку у центру,
када су мештани приказали
своје куце, понеку мацу, па чак
и једног зеку, а сви су добили
пригодне поклоне. Негде у
исто време одигран је турнир у
малом фудбалу на песку, у
којем је без премца био тандем
под називом „Дикси” (Марко
Ћирковић и Крсто Букумирић), док су преостала места
на подијуму заузеле екипе
„Про” и „Бели”. У дизању тегова титулу најјачег понео је
Милан Васић, који је подигао
135 килограма; а други –
Немања Ђоковић и трећи –
Душан Шаин зауставили су се
на 127,5 килограма.
У караокама најбоље су
биле Тијана Стаменковић,
Ања Недељковић и Тамара
Угарковић, а богат дан окончан је наступом панчевачког

Страну припремио

Јордан
Филиповић

рок бенда „Полумрак” на
великој бини на Тргу неолита,
на којем се и иначе одржавају
сви културни програми.
Сутрадан је уприличен турнир у пикаду „501”: међу
мушкарцима, прва три места

представу „Принцеза и жабац”
у изведби позоришта „Шарени
сунцокрет”.
Изузетно узбудљив био је и
дводневни турнир у малом
фудбалу. На крају, у неизвесној финалној утакмици еки-

Победници у фудбалу на песку
заузели су Иван Бајер, Ненад
Гаврилов и Драган Ранкић, а
стрелице су најпрецизније
бацале Тања Радосављевић,
Лидија Милојевић и Горана
Радосављевић.
Програм је настављен концертом народне музике на
Тргу неолита, а наступали су
оркестар „Панчевци” и вокални солисти – Данка Стојиљковић и Иван Кукољ Куки.
Турнир у шаху отворио је
осми дан дружења, петак, 4.
август, а најбољи у овој мисаоној игри били су Зоран Терзић, Драган Богосављев и
Никола Радовић. Потом су се
деца забављала у програму
под називом „Ја имам таленат”, као и нешто касније уз

па „1389” победила је „Лавове” са 6:5.
У поподневним сатима у
суботу, 5. августа, колона
аутомобила марке „алфа
ромео” продефиловала је центром Старчева, а увече су
наступиле Мажореткиње Панчева и Школа оријенталног
плеса „Аурена”.
Десети дан летњег програма
почео је такмичењем у гађању
глинених голубова, а победили су екипно стрелци из Глогоња и појединачно Брестовчанин Славољуб Васиљев.
Недељни програм настављен
је на наделској „ваљари”, где су
се, на недавно уређеном излетишту у режији Удружења
спортских риболоваца „Надел”,

окупили мајстори у спремању
рибље чорбе. Према оцени
жирија, којим је председавао
градоначелник Саша Павлов,
најбољи је био тандем Братислав Стоиљковић и Золтан
Вамош, испред Николе Пејчева и Владе Јанковића.
Поподне је одигран рагби
турнир ветерана и пријатељска утакмица у дисциплини
„рагби 7” за жене. Пикадокрикет турнир донео је много
узбуђења, а најпрецизније су
биле Ивана Ивановић, Весна
Терзић и Тања Станојевић,
док су код мушкараца бољи од
осталих били Иван Бајер, Дарјан Фабијан и Драган Ранкић.
Понедељак, 7. август, отворен је турниром у јамбу који је
освојио Јова Ђорђевић, други
је био Предраг Вукмировић, а
трећи Петар Орешковић. У
бацању камена с рамена највећу дужину остварио је Миленко Смиљанић са 8,47 метара,
други је био Крсто Букумирић
(8,2), а трећи Милан Милановић (8,08). Одржана је и ревија дечјих фризура, као и турнир у стоном фудбалу у којем
су учествовали и играчи из
Раковице, а интересантно је да
су сва три њихова дубла освојила медаље. „Дани дружења”
потрајаће све до 13. августа, а
највеће узбуђење тек долази –
„Екс-ЈУ рок фест”. Најпре ће у
четвртак, 10. августа, на Тргу
неолита, поред осталих, наступити чувени Сплићанин Нено
Белан и његови „Фјуменси”,
док ће сутрадан фестивал
затворити урнебесни Инспектор Блажа с „Кљуновима”.

конкуренцији тријумфовала је
„Јабука”, други су били Брестовчани, а трећи стрелци из
Пландишта. У појединачној
конкуренцији победио је
Новосељанин Чедомир Плејић, испред Глогоњца Марјана
Стоилковића и Влатка Цетере
из Пландишта.
Истог преподнева, у организацији секције за екологију и
спортски риболов такмичила
су се деца од 7 до 14 година, а
прва три места заузели су
Немања Лековски, Лука Стојановић и Милан Јовановски.
Недуго затим су се у организацији Удружења „Риболовац
013”, у дисциплини спортско
пецање удицом на пловак,
огледали и сениори. Победио
је Владимир Димовски, испред
Марка Станквоског и Саше
Ставревског.
Обележавање сеоске славе
Свети Илија започело је у
истоименом храму светом
литургијом. Потом је отворена, такође, традиционална
етно-манифестација под називом „Гравче-тавче”, а интересантно је да су први пут победили домаћини – кулинари из
Удружења „Илинден” из Јабуке. Друго место освојило је
Удружење „Бели мугри” из
Пирота, а трећи су били чланови врањанске организације
„Гоце Делчев”.
Уследило је резање славског
колача у просторијама Месне
заједнице, које је обавио
локални свештеник Живан
Митровић. Потом је Слободан
Илић поздравио све званице,
осврнуо се на претходне
активности и наговестио пла-

нове. Притом је захвалио Граду на помоћи, у чије име је
говорио градоначелник Саша
Павлов. Присутнима су се
обратили и Мирољуб Петровић, председник братске
Месне заједнице Парменац,
места у близини Чачка, као и
заменик покрајинског секретара за мањине Милан Ковачевић и, напослетку, заменик
амбасадора Македоније у
Србији – Бојан Ђорђев. Он је
претходно учествовао у полагању венца на бисти Гоце Делчева. Домаћини су изразили
жаљење што због елементарне
непогоде, великог пожара,
оправдано нису дошли људи из
Македонског Брода, однедавно братског места.
Велико финале прославе
најважнијег дана за житеље
Јабуке одиграло се на платоу у
центру. Пред незапамћено
великим бројем људи прво су
наступили фолклораши из
друштава „Абрашевић” (јабучки огранак), „Неолит” из Старчева и „Димитрије Туцовић” из
Лазаревца. А онда су на опште
одушевљење запевале главне
звезде вечери дуо Селимова–
Желчевски, разгаливши љубитеље ове врсте музике незаборавним нумерама као што су
„Љуби ме, љуби ме”, „Елено,
керко”, „Шекерна”...
Ништа мање весео није био
ни остатак вечери у јабучким
локалима, а у једном од њих је,
рецимо, певао Жељко Шашић,
познати естрадни музичар.
Једини отказани програм
(због екстремне врућине) –
„Фијакеријада” одложен је за
12. август.

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.

Бријешки овчар
Мужјак, стар мање од годину
дана, који неодољиво подсећа
на бријешког овчара, пронађен
је у Старчеву. Пас није чипован,
нити је имао огрлицу или неки
привезак, тако да је немогуће
утврдити ко је власник.
Налази се у градском прихватилишту и чека досадашњег
или новог власника који ће му пружити сигуран дом уколико се нико не буде јавио у законском року. Коме год да припадне, неће зажалити, јер је веома добар према људима и
другим животињама. Све информације могу се добити на
контакт-телефон 352-148.

Пума
Мачорчић, пронађен на Тесли, желео би
да се скући преко лета. Стар је око три
месеца, добре је нарави, али није баш
најспретнији на улици па би било добро
да што пре нађе неког удомитеља како
му се не би нешто десило.
Напомена: пружа дневну дозу предења
које позитивно утиче на хроничне болести. Контакт-телефон је 060/513-7200.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ЛЕТО У ПРИРОДИ

ЛЕТЊА ШКОЛА ПЧЕЛАРСТВА – МАРКО ШИЦ,
ВЛАСНИК ПЧЕЛАРСКОГ ГАЗДИНСТВА (3)

КАКО ДО ЈАЧЕГ ДРУШТВА?
Све више је младих који улазе
у предиван свет пчела, а један
од оних за које се може рећи
да је још у најбољем животном
добу јесте Марко Шиц из
Старчева. Пчеларством је
почео да се бави с непуних
двадесет година, а практично
и много раније с обзиром на
то да је у питању вишегенерацијска породична традиција.
Овај успешни произвођач
меда током летње шеме предочава оно најосновније што
би почетник требало да зна и
уради како би могао да почне
с пчеларењем:
Веома битно за пчелара јесте
да зна да се након двадесет
једног дана откада је матица
снела јаје, пчела роди, а у тој
ћелији саћа остане кошуљица,
која је знатно умањује. То
узрокује да се у њу веома често
увуку споре, што доводи до
лошијег квалитета новорођених јединки. Све то постепено
ствара нездравије друштво и
изазива болести попут ноземe
или европске и, још горе, америчке трулежи, која је најопаснија. То се препознаје по
количини сасушених спора.
Тада је једино решење спаљивање кошница, али зло не буде
толико јер држава даје надокнаду. Под условом да се прија-

ви најкасније у року од три
месеца.
У преосталим, блажим случајевима треба одмах предузети адекватне кораке и, на пример, ојачати друштво додавањем два-три рама затвореног
легла из помоћних јаких друштава. Тиме су оне већ мало
опорављене с циљем да се што
квалитетније развијају.
Ако је, ипак, све у реду и
„улице” су пуне пчела, након
отприлике три недеље, требало би ставити нови наставак
тако што се одоздо извади најмање два до три рама затвореног легла (небитно је да ли је
матица ту) и подићи их горе.

Потом се у доњем наставку
скупи све што је од рамова
преостало, а са стране треба
додати сатне основе. И тада
клубе практично бива сужено
и прелази на два наставка.
Друштво тиме ништа не губи
ни у снази, ни у отхрањивању
легла, само добија више места
и уместо лопте, формира се у
облику елипсе. Пчеле и даље
настављају да „извлаче” сатне
основе, само овог пута и горе и
доле.
Што се избора кошница
тиче, многи већ одавно прелазе с ЛР-а на „фарар”, што је и
код мене случај. Код ЛР-а је
једно тело мало за легло, а два
су превише, док су код „фарара” два идеална за легло,
изнад чега је мед. И извлачи
се лепше саће, јер је нижи рам
и пчеле брже затворе мед, то
јест он брже сазри.
Иначе, мед настаје тако што
пчела-излетница из цвета
увлачи нектар у себе, прерађује га, испушта на језик и враћа
га у медни желудац пет-шест
пута. Приликом тог процеса
инвертазе, она му додаје ензиме и потом га предаје младој
пчели, која још не излеће. Она
ставља мед у ћелије када је из
њега извучено око 50 одсто
воде. То је још увек много, али
у ћелијама је температура око

35 степени, што значи да вода
из њега лагано испарава,
након чега га пчеле лагерују
изнад легла, то јест што даље
од улаза, да га неко не би крао
– зоље, осе... Увек га диже
изнад легла како би га лакше
бранила и када је мед коначно
чист, поклопи га у ћелији с
воском. „Фарар” ту има предност зато што је нижи и мед
брже сазри, па може и брже да
се вади, а код ЛР-а увек остане
отприлике четвртина полузрелог меда. Ипак, са оних преосталих 75 одсто зрелог меда,
после се мешањем добије свеукупно зрео мед.
Ј. Ф.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

САРДИНА ОД РЕЧНЕ РИБЕ

Петак, 11. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЖИВОТ У ДИВЉОЈ ПРИРОДИ НАДОМАК ГРАДА (2)

ТРОПСКА ОПУШТЕНЦИЈА НА „БЕЉАКУ”
Када је реч о „најскровитијим”
оазама природе надомак града,
једна од оних које у том погледу предњаче, свакако је и дунавска ада Форконтумац, много
познатија као Бела стена.
Некима је ово острво, налик
на она егзотична карипска,
толико прирасло за срце да га
напуштају само у крајњој
нужди.
Први део приче о слатководним Робинзонима с Беле стене
(и око ње) односио се на оне
који се баве превозом купача,
док ће у актуелном броју бити
речи о искуствима власника
„плажних” кафаница...
Када крочите на тле те егзотичне природе, након што вас обузме она слатка језа од свежине
и позитиве којом зрачи то
место, следећа ствар која упада
у очи jeсу летаргичне „тропске”
кафанице. Има их десетак, па
иако су (полу)дивље, прави су
мелем за душу.
Тамошњи угоститељи не
споре да на острву без струје и
пијаће воде не могу да имају
услове као на копну, али исто
тако јамче да храна и пиће
којe служе гостима испуњава
критеријуме као у било ком
другом ресторану.
Спонтаност преовладава
Једна од најпознатијих власница таквог локала, па чак и
нека врста обележја Беле стене, сасвим сигурно је Вера
Масникоса. Готово да нема
неког ко је походио ово егзотично острво, а да није окусио
рибљу чорбу „Код Верке”.
– Спадам у метузалеме ове
аде, јер сам на њој у континуитету од 1968. године, када су
родитељи овде купили викендицу. Након завршетка радног
века у београдском урбанизму,
потпуно сам се посветила
Белој стени и угоститељству.
За тих неколико деценија
схватила сам да је овде мало
тога могуће режирати, зато
што спонтаност преовладава.
Свашта сам видела и доживела; долазиле су разне познате
личности – од политичара, па

зио као извиђач у време Југославије. Било је и великих
бизнисмена, међу којима и
неке уважене архитекте са
специјалним поруџбинама.
Било је то баш за време поплава, па сам морала да се довијам – поставила сам велику
фосну уместо стола и упалила
сто малих свећа, што је направило божанствено романтичну
атмосферу. Гостима се то
толико допало да су зајутрили
– присетила се Верка.
Она је додала да су поплаве
овде врло „интересантне”.
Када крену, потребно је муњевито реаговати и склонити све
што може да се скваси. Понекад становници Беле стене
чамце везују, малтене, за кревет, а једанпут су крошње биле
у висини воде. То живописно
дрвеће које прави лети толико
насушну хладовину, с друге
стране представља латентну
опасност.
– Сви овде ризикујемо да
нам грана не падне на главу,
ако се зна да ове тополе имају
по педесетак година, а реални
век им је до осам година. То
би хитно морало да се реши.
Иако, попут многих, и ја обожавам необавезност дивљине,
мислим да би неки минимум
реда требало да постоји.

Код Верке
чак и министара страних
земаља, до певача и глумаца,
попут Петра Божовића, великог боема. Ипак, највећи утисак на мене оставио je брат
Арсена Дедића, који је дола-

Могла би, рецимо, полиција
понекад само превентивно да
прошета, како не би дошло до
неке агресије. Постојали су
тоалети, али уништени су веома брзо. Око воде се довијамо,

као техничку користимо подземну, артерску са око четрдесет метара дубине, која је
чиста, бистра и бактериолошки исправна, па не би било
лоше да неко постави јавну
чесму, како би купачи опрали
руке, воће и слично. Овде
држава ништа не жели да уложи, без обзира на то што лети

шта хоће. Поред тога, све
мање је добрих гости ју и
тешко се нешто заради. Будући да превоз не ради после
19.30, све замре пред ве че
баш када је најпријатније. А
некада је целу ноћ било младих уз гитару... Ипак, и овако
је боље него када би било
струје и воде, јер би онда

„На шпицу”
буде на стотине људи – истакла је ова угоститељка.
Уживање у дивљини
Власница кафанице „Код Верке” навела је да, упркос покушајима државе да их „стави у
систем”, то просто није изводиво јер нема основних услова
– воде и струје.
– Не правимо проблем да
Општини нешто дамо, иако
руку на срце овде нису велике
зараде. Навраћају нам санитарне инспекције и понекад наплате неке казне, али нису нашле
ништа алармантно. За више од
25 година, колико знам, нико се
овде није отровао од хране, јер
нама су и пиће и месо константно на леду. Зараде овде нису
богзна какве, јер сезона траје
око месец дана, с пар ударних
викенда. И ако то не искористимо, онда смо у финансијском
шкрипцу – казала је Верка.
Београђанин пореклом из
Далмације Здравко Комазец
на острву је од почетка овог
миленијума. Сваке године је
ту од маја до октобра, а пет
година држи локал на шпицу.
– Нема овде готово никаквих правила, па свако ради

дошли они с парама и све на
„про гу та ли”. Што се мене
тиче, најлепше је зими – тада
је мирно као да су Панчево и
Београд јако удаљени – објаснио је Комазец.
Сандра Станковић из Земуна је ту двадесет година и,
такође, наврати и лети и зими.
Једина овде пружа смештај.
– Увече је права дивота, само
пошаст су комарци. Ипак,
њихова инвазија траје увече
око пола сата и после их нема
превише. Увек има интересената за преноћиште, одржавамо
редовну хигијену у собама,
опскрбљени смо соларима, танковима и другим потрепштинама, али многи траже купатило,
па ћемо морати то да решимо.
Ипак, ово је друга димензија,
па су људи овде много опуштенији и толерантнији. Како и не
би, јер док је „преко” паклена
врућинштина, у овој природи
човек се ни не озноји – закључила је Сандра.
И та неодољива лакоћа
живљења можда и највише
Белу стену чини посебном...

(наставиће се...)
Ј. Филиповић

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Уклоните мрље од зноја

Састојци: 3 кг речне рибе,
500 мл уља, 100 мл винског
сирћета, једна кашика соли.
Припрема: Рибу добро очистите и ставите је у дубоку
шерпу. Додајте со и прелијте
је сирћетом и уљем, па
поклопите посуду. Пеците
око два сата у рерни загреја-

ној на 200 степени, а затим
још четири сата на температури од 100 степени. Након
тога, искључите рерну и
оставите рибу у њој да се
полако охлади.
Оцедите сувишну масноћу и речну сардину служите
уз црни лук или салату по
жељи. Пријатно!

Највећи непријатељи белих
мајица и кошуља свакако су
досадне флеке од зноја које се
често вешто опиру прању у
машини. Било да су смештене
испод пазуха или на оковратнику, ружне жуте мрље често
нас натерају да се одрекнемо
неког од омиљених комада
гардеробе. Но, решење ипак
постоји и то не само једно.
Покушајте да се мрља решите уз помоћ неког од трикова
које вам нудимо. Нису вам
неопходни скупи препарати,
већ неко од средстава које
сигурно имате у свом дому.

Кесицу аспирина у праху
или две измрвљене таблете
овог лека помешајте са шољицом топле воде, па том смесом натопите флеку и оставите да одстоји око три сата, а
потом оперите одећу на уобичајени начин. Исти ефекат
можете постићи и с мешавином једнаке количине лимуновог сока и воде. Процедура
је идентична. Такође, можете
помешати и соду бикарбону и
воду тако да добијете пасту, а
затим је намазати на мрљу и
оставити тако сат времена, па
опрати.

Уко ли ко нема те мно го
вре ме на на рас по ла га њу,
помешајте со с мало топле
воде и ватом раствор натапкајте на мрљу, па одмах убаците у веш машину. Уместо
воде и соли, директ но на
флеку можете нанети алкохолно сирће и такође одмах
опрати.
Ако су мрље упорне, поновите процедуру више пута.
Наравно, уколико је реч о осетљивој тканини, паметније је
да ипак не покушавате да
решите проблем ни с једним
од ових средстава.
Д. К.
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ОЛИМПИЈСКОМ ТРИАТЛОНУ

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

ВИДА МЕДИЋ ШАМПИОНКА ДРЖАВЕ

РАГБИСТИ ВЕЛИКОГ СРЦА

Такмичарка Тамиша
нема премца

Најзначајнији
резултат
остварила је Вида Медић, која
је тријумфовала у конкуренцији сениорки. Вида је одрадила одличну трку, на стази је
доминирала и потврдила сјајну форму која јој је ове године
већ донела победе на првенствима државе у спринт триатлону и акватлону, као и сребрно одличје на првенству
Балкана. Посебно је интересантан податак да је у укупном пласману, у конкуренцији
од 71 такмичара оба пола, она
кроз циљ прошла седма.
Поред Виде Медић, сјајни
су били и остали чланови ТК-а
Тамиш из нашега града.
Филип Рудаковић је победио у
групи такмичара од 31. до 40.
године, а у укупном пласману
је био девети. Марјан Лукић
тријумфовао је у конкуренцији триатлонаца од 41. до 50.
године, а у генералном пласману заузео је шесто место.
Четврту медаљу за ТК
Тамиш зарадио је Душан
Лукић, који је у трци спринт
триатлона, која се бодује за
СТУ куп, заузео шесто место у
укупном пласману, а тријумфовао је у групи тркача од 41.
до 50. године.
Клуб из Панчева представљали су још и Зоран Радосављевић и Игор Соколовски.
Наредно искушење које очекује наше триатлонце јесте
спринт триатлон у Сомбору,
који је на програму 20. августа,
а потом и трка у акватлону у
Сремској Митровици, која је
заказана за 26. август.

Четири златне
медаље за клуб
из нашега града
У недељу, 6. августа, у предивном амбијенту Власинског
језера, по не баш најповољнијим временским условима за
триатлонску трку, одржано је
Отворено првенство наше
земље на дистанци олимпијског триатлона. Организатор
такмичења био је клуб из
Ниша, а општи закључак свих
учесника јесте да ово надметање из године у годину постаје
и организационо и такмичарски све боље.
Триатлон клуб Тамиш је на
овој трци представљало шест
такмичара који су се у Панчево вратили са четири најсјајније медаље.

ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИЧАР ПАНЧЕВО ПОЧЕО С РАДОМ

ЦИЉ – ДРУШТВО ПРВОЛИГАША
Женски
фудбалски клуб
Железничар поново је активан.
У четвртак, 3. августа, извршена је прозивка играчица, којом
су званично почеле припреме
овог спортског колектива за
наредну сезону. ЖФК Железничар надметаће се у Другој
лиги Србије, а првенствена
трка за бодове стартује половином септембра.
Нови тим је формиран од
девојака које су наступале за
ЖФК Шампион, али првом
тиму су прикључене и младе
играчице, па ће екипа ЖФК-а
Железничар бити спој младости и искуства и од ње треба
очекивати добре резултате.
Председник клуба је Петар
Чавић, директор је Влада
Димитријев, а место првог
тренера поверено је Дамиру
Станимировићу.
На првом окупљању, на
терену СЦ-а „Младост” било је
тридесетак девојака, а њихова

жеља за доказивањем и успехом била је евидентна при
сваком покрету. Комплетне
припреме пред почетак нове
сезоне ЖФК Железничар
Панчево обавиће у свом граду,
на терену с вештачком трaвом
код Хале спортова, али и на
СЦ-у „Младост”, а до почетка
надметања има сасвим довољ-

но времена да се екипа добро
укомпонује и да спремно
дочека првенствена искушења. Идеја свих у клубу јесте да
се ЖФК Железничар у догледно време пласира и у прволигашко друштво.
Првом окупљању девојака
присуствовао је и члан Градског већа задужен за рад,

запошљавање и социјалну
политику Миленко Чучковић,
што је можда и показатељ да
ће Град Панчево стати уз овај
спортски колектив и да ће му
пружити праву подршку.
Све играчице које ће бранити боје ЖФК-а Железничар
углавном су из Панчева и околине, па не треба сумњати да
ће и подршка с трибина, када
почну првенствене утакмице,
бити задовољавајућа. Посебно
је занимљиво и то што се девојчице све више интерeсују за
најважнију споредну ствар на
свету, па ће тако ускоро бити
формирана и кадетска селекција овог спортског колектива
која ће се такође надметати на
такмичењима под окриљем
Фудбалског савеза Србије.
Фудбалска породица панчевачког Железничара полако
почиње да се шири. Уз добар и
квалитетан рад, доћи ће и резултат. У то не треба сумњати.

КАРАТЕ АКТУЕЛНОСТИ

ЛЕТО ПРЕПУНО ИЗАЗОВА
Карате клуб Динамо више од
двадесет година има одличну
сарадњу с Карате федерацијом Немачке, као и с клубовима из ове земље. Плод добре
сарадње јесте и позив шефу
стручног штаба Динама Предрагу Стојадинову да буде
један од инструктора на традиционалном летњем кампу у
Равенсбургу.
Тако су млади немачки
каратисти имали прилику да
уче од светског шампиона, а
планетарно позната имена као
што су Јапанац Нишимура
или немачке легенде Гинтер

Страну припремио

Александар
Живковић

Мор и Лазар Бошковић, само
су део инструкторске екипе
која годинама води овај камп.
Посебно задовољство за Пеђу
било је гостопримство Лазара
Бошковића,
дугогодишњег
репрезентативца Немачке и
шампиона и вицешампиона
света у лакој категорији 2000.
и 2002. године, који је управо
из клуба у Равенсбургу.
Велико и пријатно изненађење Стојадинову је приредио
његов ученик и репрезентативац Динама Страхиња Недић,
који сада ради и живи у
Немачкој. Страхиња је искористио прилику да се види с
тренером тако што се без
претходне најаве нашао у
врсти бораца пред почетак
вежбања, а потом је, нормално, био и врло успешан асистент на тренингу којим је

руководио Пеђа. Иако није
више активан такмичар, Страхиња није пропустио прилику
да види свог тренера и буде
учесник кампа на којем је као

млад борац боравио неколико
пута.
Карате
репрезентативци
наше земље који су ушли у
олимпијски програм, почели
су своје прве припреме на
Копаонику. Прва песница
Србије, Слободан Битевић,
паклено ради са својим кондиционим тренером и спаринг-партнером Дејаном Цвркотом, али то је тек почетак
озбиљног припремања за
наступе на великим турнирима и Европском првенству у
Новом Саду, на којима ће се
„вадити виза” за Јапан.
Јуниори и кадети почели су
с тренинзима на Спортском
центру „Младост”, а талентована јуниорка Јана Којчић
путује у Апатин на припреме
перспективних
такмичара
Војводине.

Рагбисти Борца из Старчева
прошлог викенда угостили су
своје пријатеље и спортске
ривале на традиционалном
турниру који је одржан у
оквиру манифестације „Дани
дружења”. Поред гостију из
Београда, Вршца, Ниша,
Земуна и Панчева, надметали
су се и ветерани из Зенице. Да
то не буде једина новина турнира, побринуле су се и девојке РК-а Рад и РК-а Борац, па
је одиграна и женска рагби
утакмица у Старчеву.
Даме су прве истрчале на
терен и одиграле динамичан
меч који је завршен без побед-

виши ниво у Србији и заиста
ми је част што сам могла да
увеличам ову традиционалну приредбу.
На турниру ветерана одигране су четири утакмице
током којих је многобројна
публика могла да ужива у
потезима мајстора игре с
јајастом лоптом, јер је на
терену било преко двадесет
бивших репрезентативаца
својих земаља.
– Рагби као повод за овакво дружење и виђање са старим спортским пријатељима
јесте нешто за шта треба
живети. Надам се да ће нам

ника – 4:4. Екипе су предводиле некадашња репрезентативка Ана Марија Шкиљо и њена
наследница Сања Ристић. Ана
Марија Шкиљо, девојка по
чијем животу је направљен
лик Роксанде у серији „Војна
академија”, изјавила је:
– После три године истрчала сам на терен и осећам
се као препорођена. Због
обавеза које имам у Војсци
Републике Србије немам
прилике да се посветим рагбију колико бих волела и
желела. Ово је прави начин
да се женски рагби дигне на

се следеће године придружити и другари из Загреба и
Љубљане – готово у глас
рекли су Андрија Петровић и
Амир Халиловић, представници Челика из Зенице.
По завршетку турнира,
Радивој Ћосић уручио је пригодне награде и пехаре представницима свих екипа, с
посебним освртом на најдебљег учесника турнира Милоша Милутиновића (145 кг), а
такође је и искористио прилику да захвали свим спонзорима који су помогли организацију овог надметања.

КУП ЕВРО ПЕ У СТАР ЧЕ ВУ
Крајем десетог месеца, тачније 28. октобра, у Старчеву
ће бити одржана рагби утакмица у оквиру Купа Европе,
између Србије и Словеније.
У предигри овог меча, најмлађи рагбисти старчевачког
Борца бориће се за титулу првака наше земље.

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ – „ИЛИНДЕН 2017”

„БУБАМАРОМ” ПРОТИВ ВРУЋИНЕ
У организацији Месне заједнице Јабука и ове године је
одржан турнир у малом фудбалу под називом „Илинден
2017”. Учествовало је 18 екипа из Панчева, Качарева, Глогоња и осталих места из околине. Целим својим током
турнир је био одлично пропраћен, а финално вече пратило је око 500 гледалаца.
Екипа „Ресторан Уно кватро”, коју су углавном чинили
фудбалери Јединства из
Качарева, победила је у финалу тим под називом „4М
монт” са 4:1. Судијски пар на
овом турниру били су Драган
и Петар Милановић из Панчева, који су без проблема
одсудили све утакмице. Орга-

низатор је припремио богат
фонд награда за најуспешније
екипе и појединце, па је тако
победник турнира, поред
пехара, освојио и 80.000
динара. Другопласирана екипа зарадила је 40.000, а трећепласираном „Миленијуму”
припало је 20.000 динара.
За најбољег играча проглашен је Владимир Пајковић,
најсигурнији голман био је
Дамир Дестани, а најефикаснији стрелац, с дванаест голова, био је Дарјан Анђеловић.
Победнички тим чинили су:
Митановски, Анђеловић, С.
Пешовски, И. Пешовски,
Шалипуровић, Златановић,
Колевски, Милошевић, Брзевски и Дојчиновски.

ШАХОВСКИ КУТАК
Kirichenko
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време 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
22. септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...
Свим суграђанима шаљемо велики поздрав
са Доломита, Италија.
Славица и Милутин Илић,
Косте Абрашевића 12/33

Седам према један
На клупи фали једна летва, а не фали њих седам. И могли бисмо
цео дан, месец, годину да причамо о тој једној које нема. Ове
остале нам некако нису занимљиве.
У животу нам фали једна ствар. И могли бисмо цео дан,
месец, годину да кукамо о њој. Имамо и бар седам ствари на
којима би требало да смо захвални до суза. Само, оне нам нису
интересантне.
Све док их не изгубимо.

Метузалеми
Илићи, Славице, честитамо!
Крстарење Волгом. Град Јарослављ. Поздрав из Русије.
Славица Арбутина, Моравска 2/ 20

Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

„Породице, када се дете роди, желе да буде паметно.
Ја, који сам помоћу памети упропастио свој живот
Надам се да ће беба бити незналица и глупа.
Онда ће моћи да оствари миран живот
Када постане министар у влади.”
Ову песму написао је Су Дугпо и то не јутрос. Дотични поета
живео је у Кини пре хиљаду година!
Наравоученије: буди незналица и глуп. Ем ћеш постати министар, ем ћеш живети у миру. И доживећеш хиљадити рођендан.
Такви, тешко нама, никад не умиру.

Благо њему, јадан
Паркирао је испод терасе, где је седело двоје. С касетофона из
аута чуло се гласно: „Моје име је Даворин Боговић, а ово све око
мене то је црно-бијели свијет...”
– Благо овоме, ужива у песми, тај нема брига, који зен – насмешио се човек с балкона и загледао се у лепоту околне природе.
– Јадан овај, одврнуо музику да не чује буку у глави, хаос –
промрмљала је жена крај њега, попила „бромазепам” и вратила
се црној хроници у новинама.

µВ. Ђурђевић ?Д. Кожан

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Јана Сливка,
ученица Гимназије
у Ковачици:
– Време проводим у
дружењу. Већ сам
била на мору, а сада
повремено долазим
на панчевачки базен.
Често возим и бицикл
с другарицама.

Слободан Вуковић,
гимназијалац:
– Лето проводим на
базенима, а такође
сам често с друштвом
на спортском терену.
Иначе, тренирам рукомет,
али преко лета играм
и баскет.

Драгана Ристић,
ученица Техничке
школе „23. мај”:
– Била сам углавном на
базену када су биле ове
велике врућине. Посећујем
базене у Црепаји
и Дебељачи. Најчешће
време проводим с
друштвом, а повремено
и у читању књига.
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