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Изабране најлепше
баште и балкони
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И ЛОПОВИ ЈЕДВА ЧЕКАЈУ ДА
ВИ ОТПУТУЈЕТЕ НА ЛЕТОВАЊЕ

Град
Плаћање свих
рачуна на
једном месту
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Жељко Комосар:
Моји су радови
расути по свету
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Лето у природи

„Љубавно острво”
поред Ивановачке аде
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ПРИРОДА
Брза храна
на врућини:
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ТУРИСТИЧКА ПОНУДА НАШЕГ ГРАДА СВЕ ЗАНИМЉИВИЈА СУСЕДИМА

Страна 2

ПАНЧЕВО ЦЕНТАР ЗАБАВЕ ЗА КОВИНЦЕ,
БЕОГРАЂАНЕ, СМЕДЕРЕВЦЕ И ВРШЧАНЕ

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

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

Фото-репортажа
Тајне панчевачког
кафанског живота
» страна 26

Фудбал

НАШИ СУГРАЂАНИ

Најјача Панчевка
и најјачи Панчевци
Панчевачки „возови”
покренули моторе
» страна 27

Они дижу највеће терете, најснажније ударају,
побеђују најопасније противнике Стр. 9
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Нови закон
за стару
полицију
Провера идентитета сведока
кршења прописа, аудио и визуелно снимање прекршиоца,
издавање прекршајног налога,
подношење захтева за покретање прекршајног поступка, заустављање возила. Ово је само
део овлашћења која ће по новом закону, усвојеном почетком недеље у Скупштини Србије, имати припадници
комуналне милиције, како ће
се од сада звати доскорашњи
комунални полицајци.
Нема сумње да ће највише
опречних реакција изазвати
одредбе на основу којих ће они
у одбрани од напада и за спречавање бекства смети да користе бибер-спреј и средства за
везивање. Сигурно ће бити
спорна и одредба по којој ће
комуналним полицајцима бити одобрено да, у случајевима
када оцене да је тако боље, раде у цивилу, а не у униформи.
Кандидати за комуналне полицајце пролазиће теоријску и
практичну обуку која ће трајати два и по месеца, а њихов рад
ће се финансирати из буџета
градова и општина.
Одговарајући на питања новинара о легитимности нових
и прилично проширених
овлашћења комуналне милиције, министар за државну и
локалну самоуправу у Влади
Србије Бранко Ружић изјавио
је да се „новим законом не
урушава правни поредак и да
неће бити иста овлашћења
припадника МУП-а и комуналне милиције”.
У његовој изјави је изостало
објашњење ко ће водити рачуна о томе да комунални милицајци не прекораче овлашћења, а како ће бити
кажњавани у супротном, уколико то учине. Нејасно је и да
ли су отклоњене законске препреке за запошљавање довољног броја припадника комуналне милиције.
Због ограничења запошљавања у републичким службама и органима на основу закона који је донела Влада Србије,
посао комуналног полицајца у
Панчеву већ годинама обавља
недовољан број људи. Да ли ће
тако бити и убудуће, остаје да
се види, јер је комунална полиција служба која је и те како потребна не само нашем
граду већ и другим срединама
у Србији.

Петак, 12. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

(НЕ)ИСКОРИШЋЕНОСТ ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА И ОКОЛИНЕ

ОТКЛОНИТИ ПРОПУСТЕ, ПА АГРЕСИВНА РЕКЛАМА!
Одличан географски
положај: за пола сата се
из престоничког „круга
двојке” стиже у наш

срушен рекорд по посећености. Уз то,
на манифестацији је било око 180 Руса и Белоруса, на улицама по центру
града чуо се словеначки језик, дошли
су и грађани Мађарске... Не зна се да
ли су пробали неку домаћу сорту пива или, рецимо, трансилванијску. Понуда је била богата.

Хотел постоји у
пешачкој зони, а
отвара се још један
Ко за две у поднасловима
претходно изнете
чињенице зна?
Шпрехен зи дојч? Ду ју спик инглиш?
Парле ву франсе? Ти говориш по руски?
Ууу, како би било лепо да нас на
улицама у Панчеву салећу људи с неким од ових питања! Или на било ком
другом свом матерњем језику... Може и на српском: кажите ми, молим
вас, где је Културни центар? Дошао
пар из, на пример, главног града. Све
то би значило да наш град користи
туристичке потенцијале које неспорно има.
И салса и бајк-скуп
Кренимо од одличног географског положаја Панчева. Од, рецимо, хале
„Пионир” у Београду до центра нашег
града колима се стиже за, плафон,
двадесет минута. Оном фиктивном
пару који поменусмо потребно је максимум пола сата да из престоничког
„круга двојке” доспе у наш.
Ако се ради о страним туристима,
а има их заиста много у главном граду, који пожеле да направе излет, неће им бити проблем превоз: неколико аутотранспортних фирми из нашег
региона има редовне аутобуске линије ка Панчеву. Било би добро да профункционише и „Беовоз”, али су се
трилатерални договори у вези с тим
између Београда, ресорног министарства и Панчева из непознатог разлога
зауставили.
Наравно, да би комшије из суседног велеграда и туристи који бораве у
њему знали за брзо стизање до нас –

У Штапској згради може се наћи одличан смештај
неопходна је добра реклама. У њој
највише простора, ипак, треба да заузме конкретна туристичка понуда, јер
кад дошљак дође, треба нешто и да
види и доживи.
Туристичка организација Панчева
труди се да повећа број квалитетних
дешавања и да тиме привуче потенцијалне туристе. Никола Стоилковић,
директор ТОП-а, прича:
– Кренули су „Летњи дани”, манифестација током које ће до краја августа удружења с територије града моћи да излажу и продају своје
производе на Корзоу. За неколико недеља ћемо на Тргу слободе почети са
организацијом салса вечери – играће
преко педесет парова и моћи ће да се
прикључи ко год пожели. Радимо на
проширењу манифестација у селима:
дружићемо се у Омољици и Јабуци, а
Банатском Брестовцу покушаћемо да
вратимо некадашњу „Паприкијаду”,
пропалу због локалних размирица,
која ће се звати „Повртаријада”.
Трансилванијско пиво
Према календару, прва следећа прилика – већ 19. јула – да се у Панчеву
оку пи ве ли ки број ту ри ста, би ће
20. тра ди ци о нал ни ме ђу на род ни
бајк-скуп у организацији локалних

Бициклисти из Пољске, има их, али мало ко их примети

„Којота”. Судећи по досадашњих деветнаест искустава, град је током тог
ви кен да увек пре пун ве се лих
моториста.
Ако се туристи допадне у Панчеву,
треба, нормално, негде и да преспава.
За бајкере не бринемо, они имају свој
камп на Тамишу, али где ће остали?
Упадљиво је да у последње време
има више смештајних капацитета.
Поред старих хостела, места која се
називају преноћиштем или дневним
боравком и соба по приватним кућама, има и нове сличне понуде, али и
тек отворених малих хотела, попут
оног на Содари, у насељу које је на
десет минута хода од главне улице.
Гарни хотел постоји у пешачкој зони
у епицентру града, а ускоро се у близини отвара још један. Много боље него пре годину-две, али још увек недовољно за потребе града од 125.000
становника.
На томе да информације о смештајним капацитетима, као и ономе што
се у нашем граду дешава, доспеју до
туриста, ради Туристичка организација. Стоилковић каже да ТОП на сајмовима туризма и преко друштвених
мрежа, што подразумева и специјализоване „Фејсбук” стране и „Јутјуб” канале, радио и ТВ емисије и уз помоћ
туристичких новинара који долазе у
ТОП, промовише приватнике који почињу да се баве смештајем у нашем
граду, а укључује их и у градске и привредне манифестације. Додаје:
– Оно што је од понуде важно истаћи јесте градски катамаран; овај бродић целе године осим зими, од среде
до недеље, плови по Тамишу и Дунаву. Имамо стандардне руте, попут оне
од градског пристана до Преображенске цркве или до светионика на ушћу
у Дунав. Али туристи могу сами креирати руту, тј. вожњу по свом избору
и жељи, а постоји могућност изнајмљивања катамарана на три сата, пола
дана и цео дан. Цене су приступачне,
а током досадашње две сезоне превезли смо преко 8.500 путника. На пристану ћемо од августа организовати
музичке вечери.
Податак до ког смо дошли је да је
на тек завршеним „Данима Вајферта”

Долазе нам комшије
Према информацијама које смо добили од панчевачких угоститеља, викендом је све више младих из Београда,
Ковина, Смедерева и Вршца по панчевачким локалима, а приметно је да
су становници ових градова, у породичној варијанти, честа публика на
традиционалним манифестацијама,
као што је био случај на недавно одржаном интернационалном карневалу.
Кад смо код традиције и организованих скупова: Панчево нуди фантастични Бијенале уметничког дечјег
израза, један од најјачих џез фестивала у Србији, „Класик фест”, ту су и
„Дани духовне музике”, свирке по кафићима и клубовима... Не смеју се заборавити ни качаревачка „Сланинијада” или омољички „Жисел”.
Продавци некретнина још увек не
трљају руке, али како смо чули од не-

ТОП на сајмовима туризма
и преко друштвених
мрежа, „Фејсбук” страна и
„Јутјуб” канала промовише
приватнике који се баве
смештајем у нашем граду.
ких од њих, постоји тенденција раста
продаје станова у панчевачким солитерима. Купци – становници главног
града; ем је квадрат простора овде неупоредиво јефтинији, ем је престоница близу.
Далеко од тога да је наш град некакав Монте Карло. Има својих мана.
Великих. Градска плажа на прљавом
Тамишу није никаква; градски базен
пристојно изгледа и има све што је
потребно за релаксацију, али тамо често навраћају лопови; бициклистичке стазе постоје само у траговима, а
странци на својим двоточкашима
(тридесет хиљада бициклиста прође
годишње кроз наш град) новац остављају некоме другом, мало ко на њих
уопште обраћа пажњу.
Поред отклањања ових и сличних
пропуста, чини се да је неопходно, рекосмо већ, агресивније маркетиншки
наступити, а у то морају да се укључе
градски оци. У годишњем буџету Града тешком шест милијарди динара морало би да се нађе новца, на пример,
за промотивни ТВ спот о Панчеву који би се вртео на најјгледанијим каналима. Јер наш град и даље има стигму, обележје еколошке црне тачке.
Време је да се то промени.
С. Трајковић

ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРЦА

Венци на бистама народних хероја

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Расхлађивање
У Иванову, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Некадашњи борци, њихови потомци, представници бројних
градских удружења – ратних војних инвалида, пензионера, за неговање традиције 51. механизоване бригаде, НОР-а, Савеза
антифашиста – као и војске и
Града Панчева, окупили су се 4.
јула, на Дан борца, у Градском
парку, како би положили венце
на бисте народних хероја Олге
Петров, Марка Кулића и Стевице Јовановића.
Сузана Јовановић, чланица
Градског већа задужена за подручје рада, запошљавања и социјалне политике, присутнима је
казала:
– Ово је датум када је у Србији донета одлука о устанку против фашистичке окупације, а подизањем устанка 7. јула 1941. године створена је
највећа слободна територија у тада

окупираној Европи. Зато је то значајан дан за све. Изузетна ми је част да
данас одамо пошту онима који су пали за слободу свих нас, херојима који
су у борби против највећег зла у
модерној историји човечанства дали

највећу жртву и за то заслужују
наше најдубље поштовање и захвалност. Наставићемо да одржавамо традицију, јер и нове генерације, којима је ова прошлост
далека и можда и непозната, морају учити о томе и знати кроз
шта су наша држава и цело човечанство прошли четрдесетих година 20. века, како се тако нешто
никада не би поновило.
Народ је 4. јула 1941. године у антифашистичку борбу повела Комунистичка партија Југославије. Убрзо су организоване
оружане јединице и одбрамбени
рат је започет. Крајем 20. века и
почетком овог било је много покушаја ревизије или „допуне” историје: за
антифашисте су проглашавани четници, чак и љотићевци. Овдашњи
историчари се још увек нису договорили око чињеница.
С. Т.
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Петак, 12. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОГЛАШЕНИ НАЈЛЕПШИ БАЛКОНИ И БАШТЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

НАГРАЂЕНИ
НАЈМАШТОВИТИЈИ
Доделом награда и захвалница у Народној башти 9. јула завршен је овогодишњи традиционални конкурс ЈКП-а „Зеленило” за избор најлепше баште, балкона и зелене површине у Панчеву.
У лепом амбијенту „Еко-павиљона” у највећем парку у
на шем гра ду по де ље ни су
поклони награђенима, као и
за хвал ни це сви ма ко ји су
учествовали.
Победници у свим категоријама добили су ваучере које могу да искористе у цвећари и
расаднику „Зеленила” за куповину садног материјала. Прва
награда је ваучер у вредности
од 10.000 динара, док друга награда износи 7.000, а трећа
5.000 динара.

Завод „Панчевац”
први у свему

(Бор ска 32) и Ца ја Ва сић
(Цвијићева 20).
Прве три награде у категорији за најлепши балкон освојили су: Слађана Мијатовић
(Мајевачка 6), Владан Адамовић (Бате Михаиловића 2) и
Љуба Мељников (Стевана Шупљикца 125).
Жири „Зеленила” доделио је
и специјалне награде за најлепше јавне зелене површине,
а оне су припале Гордани Мандић (Кикиндска 18), Жељки
Кнежевић (Трг мученика 19а), приватној фирми „Олеа”
(Трг краља Петра I), Небојши
Лазаревићу (Војвођански булевар 40) и Вери Продановић
(Жарка Зрењанина 18/3).
Фотографије башта, балкона и зелених површина које су

Најлепша башта породице Илић

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

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

НОВА УСЛУГА
Друга награда за башту Виолете Павловић

Најлепши балкон Слађане Мијатовић
За најлепше баште проглашене су оне које су уредиле
породица Илић (Улица Славка
Бокшана 2), Виолета Павловић

настале током обиласка учесника овогодишњег конкурса
искоришћене су за постављање изложбе у кафе-галерији у

„Еко-павиљону”. Панчевци који би волели да их виде и да се
увере у то колико труда су наши награђени и похваљени суграђани уложили да би улепшали и оплеменили свој животни простор имаће прилике
за то током наредних месец
дана.
Жења Маринковић, инжењер пејзажне архитектуре у
ЈКП-у „Зеленило”, изјавила је
да је интересовање наших суграђана за овогодишње такмичење било велико.

– На конкурсу је учествовало
дванаест наших суграђана који
су се пријавили за најлепше баште, шест оних који су конкурисали за најуређеније балконе
и пет конкурената за избор најсређеније зелене површине. Драго нам је што је наше такмичење популарно међу Панчевцима и што је постало градска
традиција. Посебно смо задовољни због тога што имамо како оне који се јављају сваке године, тако и нове такмичаре –
истакла је она.
М. Г.

ВЕСТИ ИЗ АТЛЕТИКЕ

У НЕДЕЉУ ИЗБОРИ
ЗА САВЕТЕ МЗ

Медаље пред
Дивчибаре
Чланови Атлетског клуба „Тамиш” били су успешни и прошлог викенда. На традиционалном надметању „Трка око
Авале” клубу из нашег града
припала су два одличја.
Стефан Марић је у трци пионира на 500 метара освојио
бронзану медаљу. Још успешнији био је Данило Лазић.
Он је, такође у надметању пионира, али на дистанци од 1.000
метара, зарадио сребрно одличје. Сашка Раданов је у трци
пионирки на 1.000 метара четврта прошла кроз циљ.
Атлетски клуб „Тамиш” ће
од 19. до 26. јула спровести
седмодневне висинске припреме на Дивчибарама, у спортском кампу који организује
Спортски савез нашег града.
Заједно с петнаесторо атлетичара „Тамиша”, још стотинак
деце из других спортских грана
боравиће на Дивчибарама, где
ће се уз традиционално дружење брусити форма за такмичења у другом делу сезоне. А. Ж.

Гласа се у три села
Након релативно кратке кампање биће спроведени избори за савете месних заједница у три села. Тако ће одлуком Скупштине града у
недељу, 14. јула, у редовном
термину на гласање изаћи
грађани Долова, Омољице и
Јабуке. У органе власти та
три насељена места бираће
се по петнаест чланова.
Преседан у односу на све
претходне циклусе јесте то
што ће кандидата бити управо онолико колико има места. У преводу, једино су
пред став ни ци нај моћ ни је
партије у Србији, Српске напредне странке, поднели листе за ове изборе, док су их
све друге политичке групације на овај или онај начин
бојкотовале.
О томе ће грађани, који то
буду желели, моћи да се изјасне на по четири бирачка
места у Омољици и Долову,
као и на три у Јабуци, у времену од 7 до 20 сати. Ј. Ф.

украшавање унутрашњости разних објеката, нега и чување
старих лица. Послодавац за те
послове нуди плате од 1.700 до
2.800 евра и сређује радницима социјално осигурање и неопходна израелска документа.
Трошкове за то у неколико месечних рата одбија радницима.
Повод за сумњу у ове огласе
је то што послови који се њима нуде нису јасно дефинисани, као и то што је на интерне-

ту немогуће прочитати било
шта о послодавцу. Подједнако је чудно и то да фирма којој треба да се јаве заинтересовани за рад у Израелу није
поставила као услов разговор
са заинтересованима, као и то
што им нуди одличан смештај
за само 330 долара и најављује радницима да ће им у неколико месечних рата одбијати
трошкове за вађење докумената.
М. Г.

ЦРНА СЕДМИЦА У НАШЕМ ГРАДУ

У три несреће погинуло
двоје деце и 29-годишњи младић
На територији Панчева прошле недеље су се у једном дану догодиле две трагедије у којима је животе изгубило двоје
деце. Да све буде страшније,
пре тога је у Београду у саобраћајној несрећи погинуо 29годишњи младић из Качарева.
Ова ужасна серија почела је
7. јула, када се трогодишња Хелена Т. удавила у дворишту породичне куће у Омољици. Она
се играла пиштољем на воду,
који јој је у једном тренутку
упао у базен дубине 65 центиметара. Покушавајући да га дохвати, упала је у базен и удавила се.
Истог дана, али у вечерњим
сатима, страдао је седмогодишњи Павле И. због јаког удара

Цена: 4.000 дин.

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Огласи за посао највероватније превара
„Након неопходних консултација које смо обавили молимо вас да упозорите заинтересоване да се до даљег не јављају на овај оглас”, пише између
осталог у саопштењу Савеза јеврејских општина.
На овим плакатима се јасно
види да се заинтересованима
нуди могућност рада у хотелима, фабрикама за прераду рибе
и пекарама, као и прављење
предмета од пластике, свечано

dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12

ПОВОДОМ ПОНУДЕ ЗА РАД У ИЗРАЕЛУ
На територији Панчева и Београда прошле недеље су се појавили плакати на којима се
заинтересованима нуди посао
у Израелу по више него повољним условима. Иако изгледају
примамљиво и на њима се обећава сигурна и добра зарада,
они су спорни и могуће је да је
у питању превара – упозорио
је Савез јеврејских општина
Србије у саопштењу које је објављено на „Фејсбуку”.

24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА

грома у двориште куће која се
налази на путу за Црепају, на
изласку из Скробаре. Та трагедија се догодила у снажном невремену које је беснело готово
два сата.
Два дана раније, 5. јула, на
Пупиновом мосту је погинуо
29-годишњи Даниел Величковски из Качарева. Он је настрадао возећи мотор, када је закачио ивичњак, изгубио контролу и ударио у бандеру. Потом
је на њега налетео аутомобил
марке „бе-ем-ве” у коме су били његови другови. Ударац је
био толико јак да се возило неколико пута преврнуло и завршило на крову, а мотор је потпуно уништен. Даниел је преминуо на лицу места.
М. Г.

Фото илустрација

Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почеЛазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбулантдр Љубицу Лазић колеге сма- на хирургија, а све интертрају једним од најбољих ди- венције, као и додатне хијагностичара у нашој земљи. руршке и консултативне преТакође суботом, заинтере- гледе обављаће др Горан Досовани могу да ураде и све девски, специјалиста абдоврсте ултразвучних прегле- миналне хирургије из Опда срца, а ускоро ће се у За- ште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
воду „Панчевац” радити и
чињеница да све
преглед сондом
већи број Панпреко једњака
чевки и Панче(ТЕЕ). И за ове
ваца бира Завод
услуге ангажован
„Панчевац”, поје један од водеТелефон
за
себно онда када
ћих стручњака у
је нео п ход но
тој области – dr информације:
урадити преглеsc. med. Слобо- 013/21-90-900
де и анализе на
дан Томић, карједном месту и
дио лог, доктор
медицинских наука и маги- добити резултате што пре.
стар кардиологије са Инсти- С тим у вези, треба подсетута „Дедиње”. Специјали- тити и на то да се у Заводу,
стички преглед и ЕКГ код примера ради, све врсте леовог лекара коштају 3.000 карских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук срца јенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно попо цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке вољним ценама, а више о
ОРЛ прегледе ради др Горан томе, као и о додатним поМитевски из панчевачке Оп- годностима које остварују
ште болнице, ендокриноло- сви они који поседују лојалшке др Гордана Вељовић, та- ти картице Ауто-центра „Зокође из Опште болнице, а ки”, погледајте на рекламуролошке њихов колега из ним странама нашег листа.
Додатне информације моисте установе др Небојша Тасић, док је за прегледе из жете добити путем телефообласти гинекологије заду- на За во да „Пан че вац”
жен др Јован Рудић из ГАК 013/21-90-900 и 013/21-90„Народни фронт”. Треба на- 903, а новости пратите и на
поменути да су прегледи код сајту www.zavodpancevac.rs,
др Небојше Тасића тренутно као и на „Фејсбук” странина акцији, па тако компле- ци Завода.
Д. К.

4

ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Зар није страшно то што су се у Нишу појавили неки
млади људи који се декларишу као нацисти, који по зидовима цртају кукасте крстове и који јавно, пред камерама, поздрављају нацистичким поздравом, као да су чланови Хитлерјугенда? Јесу ли они чули за Аушвиц, Бухенвалд и Маутхаузен, јесу ли чули за стрељање ђака у Крагујевцу, јесу ли чули за вешала на Теразијама? Зар није
страшно што су у том истом Нишу једног младог човека
изболи ножем зато што је носио мајицу на којој пише
„антифашисти”?
(Песник и академик Љуба Симовић, „Блиц”, 7. јул)
***
Кад сам добио НИН-ову награду, био сам можда у позицији да то капитализујем, да ми се побољша тај неки
социјални статус. Ја нисам био у ситуацији да то користим, мени је то било ужасно ружно. Понуђено ми је
било оно што познати уметници могу да добију, неко
признање, ја сам то одбио. То се звало „национално
признање”. Ја нисам никакав национални уметник, то
не прихватам, апсолутно. Ја сам анационалан по опредељењу.
(Писац и песник Александар Тишма, „Глас Америке”,
7. јул)
***
За односе Срба и Албанаца кључно је да се познајемо, да
не комуницирамо преко старих националистичких стереотипа, слепи за оно што се на другој страни догађа.
Интелектуалци у Албанији и Србији имају огромну одговорност за будућност народа Балкана. Управо из тих кругова потичу идеје које су произвеле нетрпељивост, мржњу и ратове. Највећа одговорност и ваша и наша је да
развијемо демократију. И ваши и наши непријатељи су
лопови, корупционаши, експлоататори, људи који користе политичку и економску моћ да би друге учинили слугама и робовима. Наши непријатељи нису Срби, нити су
Србима непријатељи Албанци. И Албанци и Срби имају
непријатеље у властитим редовима.
(Албански писац Фатос Лубоња, „Данас”, 7. јул)
***

Петак, 12. јул 2019.
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ПОСЕТА МИНИСТРА УДОВИЧИЋА СЕЛИМА

СПОРТ СТВАРА ЗДРАВО ДРУШТВО
Још интензивније
радити на изградњи
инфраструктуре
Циљ: остварење
пуног потенцијала
Јабука, Долово и Омољица угостили су 6. јула министра омладине и спорта Вању Удовичића. Циљ његове посете био је
упознавање са учесницима у
школском спорту на територији нашег града, као и с представницима спортских организација из насељених места. Обишао је основне школе, а у просторијама месних заједница
разговарао је са ђацима и спортистима, којима је поделио комплете спортске опреме.
Удовичић је најпре боравио
у Јабуци, где се дружио са ученицима ОШ „Гоце Делчев” и
са члановима клубова ОФК „Југославија” и ЖРУ „Јабука”. Потом је у Долову ћаскао са ђацима ОШ „Аксентије Максимовић” и рукометашицама и
рукометашима локалног клуба. Напослетку је посетио и
омољичку Основну школу „Доситеј Обрадовић”, те одбојкаше „Младости 1973”.
Министар омладине и спорта казао је да је и пре посете

Деца су постављала питања…
био упознат с тим да су ученици и млади спортисти из Панчева и околине посвећени темељном раду и усавршавању,
као и да зна за њихове успехе
и у Србији и ван ње у програмима „Спорт у школе”, „Мале
олимпијске игре” и „Спортске
игре младих”.
– Школски спорт ствара будуће шампионе и здраво друштво, а запажена остварења овдашњих школа и спортских
клубова обавезују нас да још
интензивније радимо на изградњи спортске инфраструктуре, едукацији младих о важности бављења спортом и уна-

пређењу услова и стручности
за развој клупског спорта и такмичења. Истовремено, наставићемо да интензивирамо сарадњу с градом кроз пружање
подршке активностима Канцеларије за младе, давање још
већег броја стипендија у оквиру Фонда за младе таленте, као
и на остале начине с циљем
стварања услова за професионално оспособљавање, лични
развој и друштвену афирмацију младих овог краја. Млади су
наша најсветлија будућност и
једино кроз отворен и одговоран однос са свим учесницима
у систему спорта и представ-

ницима омладинских организација моћи ћемо да им створимо услове да се даље развијају, стичу знања, искуства и
самопоуздање и стално проширују границе остварења свог пуног потенцијала – нагласио је
министар Удовичић.
Градоначелник Саша Павлов
захвалио је Удовичићу на посети и додао да је Панчево у
овом мандату уложило прилично средстава у побољшање
привредног амбијента и привлачење директних страних инвестиција с циљем смањења незапослености, повећања конкурентности на тржишту рада
и већег пуњења буџета Града
јавним приходима.
– То онда отвара могућности и за други стратешки приоритет: улагање у насељена места. Обишли смо данас Јабуку,
Долово и Омољицу. Акценат је
био и остаје на спортској инфраструктури. Неке пројекте
смо већ заједнички договорили, а на некима ћемо радити у
наредном периоду – рекао је
Павлов.
Он је поновио да су насељена места за Градску управу један од приоритета и закључио
да је томе значај дао и министар Удовичић својом посетом.

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Припреме за овонедељну Скупштину града

***
Име Борка и реч ’пораз’ не могу стајати у истој реченици! Ако нас је нечему научила, то је да ће борба бити непрестана, да нема одустајања и нема повлачења, чак ни
онда кад је њих много, а ти си сам. Борка је остала доследна и то је њена највећа животна победа. Није одустајала ни посустајала. Отишла је онако као што се и борила: са прве линије и из првог реда. Нису је сломили, само
је умрла… а сви ћемо једном умрети. Много је важније
шта ћемо радити до тада. ЦЗКД је био азил за цензурисане, сигурна кућа за све нас који желимо да правимо побуњену уметност. Милион пута је изгледало као да Боркина страна губи, али се у друштву увек јасно чуо њен
глас. Имала је толико снаге и личног интегритета да јој
ниједна власт није могла ништа. Ни да је купи, ни да је
ућутка, ни да је обесхрабри. Била је институција.
(Режисерка и драматург Милена Миња Богавац, портал „Новости”, 5. јул)
***
Београд је као један оронуо старац. Пре свега је начет и
оболео од нерешеног саобраћаја. Прво ће саобраћај да
стане, већ видимо шта се дешава с њим. Кроз центар града не може да се прође без два сата. Док је тако, имаћемо
проблеме, живот ће нам бити отежан. У Београду је све
тешко, све је постало проблем... Београду не треба нови
стамбени простор, већ све оно друго што чини нормалан
живот у граду. Дакле, метро с правим трасама, тамо где
живе људи, па онда све друго даље: мостови, тунели,
Славија, где би саобраћај морао да иде под земљу или на
надвожњаке. Ето, то недостаје Београду. Он више не треба ни да се зове главни град, ја сам предлагао да то буде
Шабац, који има све решено, за све пита грађане, па
струку, па тек онда управу.
(Архитекта Драгољуб Бакић, „Еспресо”, 7. јул)
***
Мржњом се не може ништа постићи, она спутава, зауставља кораке напријед. Освета свих нас који смо преживјели рат, али и генерација које су рођене послије рата, треба бити у сталном учењу, усавршавању, раду за опће добро, али и искреном упознавању других. Морамо, такођер, опомињати и указивати на процесе и обрасце дјеловања који могу поново изродити пламен деструкције и
мржње. Нажалост, раширено негирање злочина и злочиначких политика, те слављење пресуђених ратних злочинаца нису нимало добри показатељи за нашу будућност. Рат никад не може бити избрисан из нашег сјећања. Сјећање добија на вриједности ако оно правилно
усмјери генерације које нису запамтиле рат – да спознају да је рат тотална деструкција људског тијела и карактера, цјелокупног друштва, и да као такав не може бити
оправдан, нити се смијемо кретати путевима који воде
њему.
(Професор језика Неџад Дедовић, „Тачно.нет”, 2. јул)

Локална влада је током претходних седам дана имала два
састанка. Можемо их назвати
припремним јер је, коначно,
заказана 33. седница Скупштине града, и то за петак, 12. јул.
На првој седници, 5. јула,
дошло је до нових промена у
оквиру ребаланса буџета: за
АТП је била планирана инјекција вредна 110 милиона динара, али ће од тог новца четири милиона бити прослеђено
Омољчанима за одржавање коловоза у Улици Јована Дучића, што ће бити довољно за завршетак тог посла. Ка ГСА ће
ићи 800.000 динара за капитално одржавање зграда и објеката, а додатних 700.000 динара добиће Завод за заштиту
споменика културе.
Потом су усвајане измене и
допуне програма пословања бројних јавних предузећа, што град-

ских, што сеоских, као и финансијских планова месних заједница по насељеним местима.
Најзанимљивија тачка дневног реда заседања одржаног 9.
јула била је будућа сарадња:
Међународни центар за стрип
и илустрацију из Француске,
Француски институт из Београда, Град Панчево и агенција
„Комуникарт” из Долова потписаће споразум на основу ког
ће сарађивати у области стрипа. Циљеви су организација обука за цртаче и копродукцијских
изложби, развијање научне сарадње, пренос података и компетенција... Интересантно је да
ће до потписивања доћи приликом посете француског председника Емануела Макрона Београду, што показује, како је рекао већник Немања Ротар, колико Французи цене стрип као
уметност и колико га негују.

Известиоци били вредни
Најзаслужнији за успостављање контаката је панчевачки, широм Европе познати стрип-уметник Александар Зограф.
Већ ни ци су при хва ти ли
амандмане на ребаланс буџета, а и остале теме су имале
везе с предстојећом седницом
локалног парламента. Председник Скупштине града Ти-

гран Киш најављује да ће бити
око осамдесет тачака дневног
реда. Најважније међу њима су
стратегија привлачења инвестиција, промена Статута града Панчева, планови детаљне
регулације, именовање директора трију јавних комуналних
предузећа, финансијски извештаји установа...

НОВО У ГРАДСКОМ УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ

МИНИСТАР ЂОРЂЕВИЋ У ПАНЧЕВУ

Све на једном месту

Звуковне књиге на поклон

Пре месец дана смо најавили
нешто што је у Градском услужном центру (ГУЦ) прошле недеље постало стварност: уведена је нова погодност за грађане
– могућност плаћања платним
картицама. Наиме, Градска управа увела је ПОС терминале, па
се на једном месту – у шалтерсали ГУЦ-а – без одласка у банку или пошту и уз најниже провизије све може завршити.
Након закључивања споразума између Града Панчева и Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
РС у ГУЦ-у је постављено шест
ПОС терминала, што омогућава грађанима да администра-

тивне, комуналне и друге таксе,
порез на имовину и остале накнаде плате платним картицама без обзира на банку издаваоца, што подразумева ефикасније и брже пружање услуга свим
странкама. Панчево је тако постало један од шездесет учесника националног такмичења
„Шампиони безготовинског плаћања”, које траје до краја ове
године. Општине и градови ће
се надметати у томе на чијим
шалтерима ће бити обављен највећи број плаћања картицом у
односу на број становника. Првопласирана локална самоуправа добиће дечје игралиште у
вредности од 20.000 евра.

Оно што су пре неколико месеци, када им је министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић
прошли пут био у посети, корисници Дома за особе са оштећеним видом „Збрињавање” пожелели, то им се остварило: овај
члан Владе Србије предао им је
6. јула тридесет звуковних књига и уређај за њихову репродукцију. Приликом предаје поклона Ђорђевић је казао да ће министарство које води и даље помагати панчевачкој установи,
како би била формирана велика звуковна библиотека.
Уз то, министар је рекао да
ће, ако се све буде одвијало

према плану, до краја ове године дом „Збрињавање” добити уређај за пречишћавање воде, а биће и реновиран кров
њихове зграде.
Зоран Ђорђевић је био и у
Омољици, Долову и Јабуци, где
је размењивао идеје с представницама сеоских удружења
жена. Теме су биле социјално
предузетништво и начини за
економско оснаживање жена.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ШИРИ СЕ ВЕТРОЗАШТИТНИ ПОЈАС ПАНЧЕВА

НОВИ НАЧИН УПИСА У ШКОЛЕ

ГДЕ НАЂЕШ ЗГОДНО МЕСТО, ТУ ДРВО ПОСАДИ!

Уштеда времена и новца

Држава дала пет милиона
динара Панчеву

тако да је ово предузеће било принуђено да против појединаца поднесе
пријаве због кршења закона.

Десет хиљада садница –
резултат за сваку похвалу

Зелени зид

Чланица Градског већа задужена за
заштиту животне средине и одрживи
развој Катарина Бањаи прошле недеље је потписала уговор с Министарством заштите животне средине о финансијској подршци нашем граду у
вредности од пет милиона динара за
реализацију програма одржавања ветрозаштитног појаса на простору Панчева. У име надлежног министарства
документ је потписао министар заштите животне средине Горан Триван.
Реч је о средствима из Зеленог
фонда Србије намењеним за пошумљавање у 2019. години. На конкурс
су пристигле 23 пријаве, а пет локалних самоуправа, међу којима и
наша, испунило је све постављене
услове. Износ од око 18 милиона динара додељен је Општини Бела Паланка, Панчеву, Кикинди, Врњачкој
Бањи и Шапцу за набавку садница и
извођење радова на пошумљавању земљишта аутохтоним врстама дрвећа
и жбуња. Према речима министра
Тривана, пошумљавање је једна од
најважнијих метода ублажавања последица климатских промена, а Србија је једно од подручја која су највише погођена последицама климатских промена и то је разлог више да
Влада подржава интензивирање активности пошумљавања. За пројекте
пошумљавања Министарство је ове
године издвојило 41 милион динара.
Остало је још око 20 милиона и ова

средства биће искоришћена за јесење пошумљавање.

Дрвокрадице
Данило Бјелица, директор ЈКП-а „Зеленило”, рекао је за „Панчевац” да ће
средства бити утрошена за подизање
ветрозаштитних појасева на територији Панчева. Подсетио је да од 2012.
године то јавно комунално предузеће
редовно обавља санацију и подизање
нових шумских коридора уз важне
путне правце, јер се на тај начин обезбеђује заустављање ерозије тла и осигурава несметан саобраћај у зимском
периоду. Банат је познат по томе да
се услед јаког ветра на појединим
путним правцима, нарочито према
Банатском Брестовцу, на коловозу
стварају велики снежни наноси који
не само да угрожавају превоз робе и

путника него могу довести до тешких
саобраћајних незгода.
– Министарство је препознало значај овог нашег пројекта. Комплетан материјал за расписани конкурс урадило
је „Зеленило”. Реализацијом овог посла град ће добити 3.000 садница, тако
да ће Панчево у овој календарској години, када се све сабере, имати нових
10.000 садница – рекао је Бјелица.
Оно што свакако представља највећи проблем, јесте неодговорно и бахато понашање појединих становника приградских насеља чији поседи
гравитирају уз ветрозаштитни појас.
Нерегулисани имовинско-правни односи и несугласице око дефинисања
и одређивања државног земљишта и
приватног поседа доводе до тога да
се на појединим локацијама ветрозаштитни појас уништава мимо закона,

Пре неколико година након снежног
кијамета у жижу интересовања јавности доспело је питање ветрозаштитних појасева. Градској власти је још
2008. године био представљен пројекат Шумарског факултета у Београду
о подизању ветрозаштитних појасева
у панчевачком атару. Стручњаци су
тада предвидели да би било неопходно засадити више од милион стабала
различитих врста дрвећа како би се
спречио негативан утицај ветра. Поред тога, већ тада је јавност била упозорена на опасност наношења велике
количине снега услед јаког ветра и
могућег прекида саобраћаја на готово свим околним путним правцима.
Према ондашњем пројекту, било је
планирано да се у наредних десет година ураде засади на око 1.300 хектара земљишта, а панчевачки ветрозаштитни појас био би дугачак готово
хиљаду километара. Према рачуници
стручњака, за подизање око 400 заштитних појасева дуж путева и канала широм територије која је под управом Града Панчева 2008. године било
је потребно око 100 милиона динара,
или 10 милиона динара годишње.
Од 2012. године, када је план почео да се примењује, ЈКП „Зеленило”
редовно реализује зацртане циљеве
када је реч о подизању зеленог одбрамбеног зида дуж важних магистралних путева на територији Панчева. Наравно, ниво урађеног посла
умногоме зависи од буџетске године
– више пара, више и садница!

НИС УНАПРЕЂУЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ ПАНЧЕВАЧКОГ ДОМА ЗДРАВЉА

Поклон за живот панчевачких беба
Једино возило таквог типа
у Србији
Нафтни гигант донирао
петнаест милиона динара
за здравље најмлађих
Компанија НИС је у оквиру друштвено одговорног програма „Заједници заједно” подржала двадесет здравствених установа широм Србије и уложила
готово милион евра (116,5 милиона
динара) у институције у којима се лече
најмлађи – међу њима је и панчевачки
Дом здравља. Нафтни гигант је за набавка санитетског возила с транспортним инкубатором с циљем правовремене подршке превремено рођеним,
новорођеним бебама и одојчади издвојио 6.057.816 динара, а за реконструкцију и адаптацију просторија на Одељењу дечје и превентивне стоматологије (замена столарије, дотрајалог пода, адаптација тоалета и молерскофарбарски радови) 8.942.184 динара.

Набавка санитетског возила с транспортним инкубатором који је отпоран на све спољне утицаје, са сигурносним појасевима и посебним антистресним душеком, гарантује сигурност и удобност детета током транспорта. Омогућени су стабилна контрола климатских услова (температуре ваздуха, концентрације кисеоника), визуелних и звучних сигнала,
мониторинг виталних функција, као
и снабдевање преко сопственог напајања с конекцијом на струјно напајање у амбулантним колима. Двоструки транспарентни зид осигурава термоизолацијска својства. Све ово пружа
особљу бољи увид у здравствено стање
пацијената и умањује факторе ризика

ни инкубатор биће у панчевачкој болници и, када се укаже потреба, он ће
бити употребљен – рекао је Стојан
Вишекруна, директор Дома здравља
Панчево, и додао да се други пројекат односи на адаптацију просторија
на Одељењу дечје и превентивне стоматологије.
Према његовим речима, просторије дечје и превентивне стоматологије
су последњи пут кречене пре петнаест година, а прозори нису мењани
од времена када је зграда изграђена,
то јест од седамдесетих година прошлог века. Захваљујући НИС-у ово
одељење биће комплетно реконструисано – готово половина другог спрата главне зграде Дома здравља.

Трка с временом
НИС је сагледао значај унапређење
квалитета и безбедности у пружању
здравствене заштите превремено рођеној деци, новорођенчади и одојчади, тако да је купљено санитетско возило с транспортним инкубатором.
Наиме, у оквиру Дома здравља Панчево налази се Служба за хитну медицинску помоћ која свакодневно, поред пружања прве помоћи, врши и
транспорт пацијената до установа секундарне и терцијарне здравствене
заштите. Годишње ова служба обави
око 8.000 прегледа на терену и 20.000
амбулантних прегледа. Санитети прелазе око 450.000 километара на годишњем нивоу обављајући транспорте пацијената. Међу њима су, нажалост, и малишани, често животно угрожени (превремено рођена деца која
су недовољно развијена с порођајном
телесном масом мањом од 2.500 грама, екстремно незрела деца која су
рођена пре 28. недеље, новорођенчад
с дисајним и неуролошким проблемима, уоченим срчаним аномалијама итд.). До сада су бебе транспортоване у помоћном нестандардном инкубатору за санитетско возило позајмљеном из Опште болнице Панчево.

који могу да доведу до погоршања
стања детета, као и да утичу на сам
ток лечења и даље збрињавање.
– Дом здравља Панчево није поседовао санитетско возило с транспортним инкубатором, тако да је набавка
специјализованог санитета од великог значаја за пацијенте, саму установу, целокупну локалну заједницу,
као и цео Јужнобанатски округ. Новорођенче које је у критичном стању,
а сваке године то је око двадесет дечака и девојчица из Панчева, мора
бити упућено у референтну установу
у Београду. Често се у медицини говори о златном сату, а када је реч о
новорођенчадима, говоримо о златним
минутима. Сада смо у могућности да
делујемо брзо и адекватно. Транспорт-

– НИС је друштвено одговорна компанија која зна шта је неопходно једној локалној заједници. Већ више од
једне деценије издваја средства како
би се унапредили и побољшали услови живота широм Србије. Видели су
да је нашем граду потребна помоћ
како бисмо сачували и однеговали
оно што је највредније, а то су наша
деца. Помогли су нам и зато им неизмерно хвала – рекао је директор панчевачког Дома здравља.

и Пландишту имаће бољу здравствену
заштиту. Домови здравља изабрани су
у својим срединама на овогодишњем
конкурсу „Заједници заједно”, а о избору пројеката одлучивала је комисија састављена од представника Министарства здравља Србије, локалних заједница и компаније НИС.
– На овај начин НИС ће помоћи
реконструкцију и адаптацију дечјих
диспанзера, набавку савремене медицинске опреме и апарата, као и санитетских возила за низ здравствених
установа у партнерским општинама
и градовима. Улагање у побољшање
услова за рад здравствених институција део је стратешког опредељења
НИС-а, а компанија је до сада у подршку установама у којима се лече најмлађи кроз различите програме инвестирала готово 100 милиона динара – рекао је за „Панчевац” Стефан
Деспотовић, ди рек тор екстерних
комуникација у НИС-у, и додао да је
НИС донирао средства за набавку савремених апарата Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у Новом Саду, Универзитетској дечјој клиници „Тиршова” у Београду, Општој болници „Студеница” у
Краљеву и Клиничко-болничком центру у Косовској Митровици. НИС је
подржао и Хематоонколошко одељење за дечје интерне болести у Нишу,
као и Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић”.
Да подсетимо, НИС већ једанаест
година реализује програм друштвене
одговорности „Заједници заједно”, којим унапређује живот становника тринаест градова и општина у којима послује. У сарадњи с локалним заједницама компанија је реализовала више
од 900 пројеката вредних преко милијарду динара. Та средства су уложена у реконструкцију вртића, паркова, игралишта и школа, опремање
школских лабораторија и учионица,
као и у реализацију пројеката из области обра зо ва ња и на у ке, кул ту ре,
екологије, спорта, јавног здравља и
социјалне заштите.

Друштвена одговорност
Захваљујући руско-српском нафтном
гиганту малишани у Београду, Новом
Саду, Нишу, Чачку, Панчеву, Пожаревцу, Зрењанину, Кикинди, Новом
Бечеју, Србобрану, Житишту, Кањижи

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Захваљујући сарадњи Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Министарства државне
управе и локалне самоуправе и Канцеларије за ИТ и еУправу завршена је имплементација информационог система „еУпис” у средњим
школама, тако да је од понедељка,
8. јула, поједностављен упис ђака у
536 средњих школа у Србији. Нови
информациони систем обезбеђује
приступ Регистру матичних књига
по службеној дужности – све матичне књиге пребачене су у електронски облик.
Информациони систем „еУпис”
прво је ослободио родитеље и ђаке
обавезе да приликом уписа у први
разред основног образовања прилажу извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту.

Сада ову могућност имају и средњошколци и студенти на тридесет
једном факултету Универзитета у
Београду.
Према најавама, за две године
биће створен јединствен информациони система просвете који ће
омогућити да сви подаци о деци
током целог школовања, од предшколске установе, преко основне
и средње школе, до факултета, и
потом запошљавања, буду на једном месту.

ШКОЛА ДА, ДРОГА НЕ

Битка је тек почела
На територији нашег града завршен је пројекат „Школа да, дрога
не”, који су подржала министарства здравља, просвете и правосуђа. Завод за јавно здравље Панчево био је координатор за реализацију овог националног програма
едукације за Јужнобанатски округ.

Током последњих шест месеци
одржан је велики број радионица и
трибина на којима је учествовало
око 4.500 ученика седмог разреда
основне школе и првог разреда средње школе.Циљ кампање био је да се
деци и родитељима јасно предоче
последице конзумирања наркотика.
Према речима стручњака, разлог за
конзумирање опијата лежи у потреби малишана да се докажу и покажу, али има случајева да дечаци и
девојчице посежу за наркотицима
и из пуке радозналости, због утицаја вршњака, досаде и потребе да се
побегне од реалности.
Да подсетимо, прошле године,
након смрти троје тинејџера – у
Бачкој Паланци, Крагујевцу и Београду, услед прекомерне употребе наркотика, министар здравља
Златибор Лончар најавио је да ће
бити оформљени тимови за борбу
против наркоманије у Србији. Екипе састављене од психијатара, психолога, искусних полицајацa и тужилаца обилазиле су основне и
средње школе и држале предавања о штетним последицама узимања дроге, уз нецензурисано, сликовито дочаравање ужаса који овај
порок доноси.
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ЗДРАВЉЕ
КОЈИ АФРОДИЗИЈАЦИ ЗАИСТА „РАДЕ”

Х РАНА З А Д У Ш У

ЗАБОРАВИТЕ НА „ВИЈАГРУ”,
СТРАСТ ИЗВИРЕ ИЗ ТАЊИРА

Шта јаче боли?
увек представља спознају да
је наше очекивање изневерено. Све што радимо у односу
на друге људе повезано је са
очекивањем одређеног резултата. Очекујемо поштовање,
разумевање, похвалу, љубав,
новац... Зависимо од нечије
процене и мишљења, и желимо да их уклопимо у своја
очекивања. Не примећујемо
прву жаоку нелагодности која пробија заштиту и ствара
варницу изневереног очекивања.
Пише: Марија Достић,
Пребацујемо одговорност
психолог
за срећу у туђе руке и тада
Драги моји, свакоме од нас настаје страх. Мисао да нисе десило да доживи „блиски смо довољно добри (способсусрет” главе и полице, ко- ни, лепи, паметни...) делује
лена и бетона, прста и но- као олујни ветар у ватром зажа... Севне бол, отргне се ја- хваћеној шуми. Таква мисао
ук, псовка, одигра се некон- има моћ да при ву че још
тролисани плес ногама... Ве- сличних мисли које изазиома лако и брзо научимо да вају осећај немоћи, огорчеизбегавамо радње које могу ности, беса... И страх се расбити узрок сличним „збли- пламсава, душевни бол се
по ја ча ва до
жавањима”. У
по ја ве те ле овом случају је
сног бола, јер
јасно да нас је
само тада набол подстакао
терамо себе да
да запамтимо
потражимо
и добро научи- Љубазна реч,
помоћ. Следемо лекцију. Те- искрен осмех и
ћи пут ка да
ло нам одмах
осе ти мо да
по ка же да се захвалност делују
нам понестаје
„не што де си - лековито и на оног
воље и снаге,
ло”: појаве се ко их пружа и на
да не видимо
модрица, чвони шта ле по
руга, капљица оног коме су
око се бе и у
крви понекад. упућени.
себи, треба да
Јасно нам је засе за пи та мо
што боли и да
ће лед, кремица или аспирин само једно: где смо и зашто
бити довољни да прође. Нау- изневерили себе? Шта смо
чили смо да очекујемо да ће очекивали од других?
Што пре постанемо свесни
болети ако урадимо исту ствар
и не пада нам на памет да да смо само ми одговорни за
поновимо грешку. Ма коли- то како се осећамо, пре ћемо
ко био непријатан, физички ублажити бол душе и тела.
бол је врло често довољно Душевни бол се најбоље леубедљив да нас натера да не- чи осећајем личне вредношто променимо, поправимо, сти, а то се најпре постиже
ситницама које чинимо за
да се покренемо.
Многи од нас су се упозна- друге. Љубазна реч, искрен
ли и с другачијом врстом бо- осмех и захвалност делују лела. Знате оно кад боли душа. ковито и на оног ко их пружа
Нико не може са сигурношћу и на оног коме су упућени.
рећи када почиње да боли. Спознаја да смо некоме улепНемогуће је сасвим тачно од- шали дан покретач је унутраредити који догађај је запа- шњих промена у свакоме. Ту
лио варницу, коју онда па- не постоје изузеци. Одлука
жљиво чувамо, одржавамо и да проверите да ли је заиста
распламсавамо. Та варница тако само је на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Решење за стрије

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Честа је појава стрија и опуштене коже стомака код жена након порођаја. Кожа се
девет месеци развлачила, а
када бебица стигне на свет,
породиља је и даље под снажним дејством хормона. Управо су хормони, тврде научници, најодговорнији за појаву
стрија. Тек на другом месту
су сува кожа и брзо растезање ткива.
Ко зме то ло ги ја и за овај
пла не тар ни про блем има

Страну
припремила
Драгана

Кожан

решење. Тајна је у комбинацији одређених мезотерапијских коктела апликованих
дермапеном или дермаролерима и јаких хемијских пилинга. Процедура спада у благо агресивне третмане, са опоравком од три до пет дана,
али резултати су запањујуће
добри. Често треба поновити
поступак два-три пута на месец дана.
Овим трет ма ном до ла зи
до разградње старе попуцале и опуштене коже прекривене стријама и стварања нове, младе и затегнуте коже.
Не треба га радити непосредно пре одласка на море, јер
млада кожа мора да се негује и маже хранљивим препаратима и никако не сме да
изгори на сунцу. Ако не идете на сунчање, онда се третман може радити током целе године, али уколико желите да заблистате на плажи, онда су јесен, зима и рано пролеће идеално време
за овај поступак.
Овај нaчин затезања коже
и уклањања стрија може се
спроводити било где на телу
и у свим животним добима.
Стрије не могу апсолутно да
нестану, али могу да се доведу на дебљину конца, да буду
мање видљиве и да кожа буде
исхрањена, затегнута и једра.
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Зашто је Казанова
јео 50 острига
за доручак
Тајни рецепт
љубавнице Луја XV
По коју биљку би
жене ишле
и на крај света
За узаврело љубавно расположење понекад је потребно и нешто више од чаше доброг вина. Људи широм света од памтивека посежу за различитим
средствима како би се лакше
опустили и узбудили.
Иако афродизијачка својства
хране до данас нису научно доказана, ипак се не може оспорити да одређене намирнице
и биљке заиста поседују здраве масти, амино-киселине, хормоне и ензиме, за које се из
медицинске праксе зна да повољно утичу на људску сексуалност. Неки од тих извора
страсти с тањира имају врло
интересантну прошлост, коју
вам сада разоткривамо...

Заводници знају зашто
Најдужу репутацију афродизијака, уз бадеме и вино, имају
остриге. Киселине у њима подижу сексуалну енергију и ниво хормона, а додатну моћ им
даје то што садрже обиље цинка, важног за функционисање
мушких полних хормона и производњу сперме.

ЗА ДР ЖА ВА ЛЕ
МУЖА ЛО СО СОМ
У јачању либида помоћи ће
и лосос, који својим залихама протеина знатно утиче
на издржљивост у сексу.
Занимљиво је да је у 19.
веку у Америци издата
књига „Kако задржати мужа” у којој се саветује послуживање управо лососа.
Не ки на уч ни ци твр де да
ослобађају и женски либидо.
Остриге су познате још од доба Казанове, који их је, наводно, јео по 50 за доручак.

Секси шкампи
Легенда каже да је грофица Ди
Бари, љубавница француског
краља Луја XV, сваког дана
послуживала свом вољеном шкампе у сосу од
шампањца. Можда би му
једна те иста храна и пресела да није било позитивних ефеката...
Шкампи су препуни јода, важног за рад штитне жлезде, а управо недостатак јода у
организму може узроковати мањак сексуалне жеље. Будући да
су богати и омега 3 масним киселинама, шкампи доприносе
и бољој прокрвљености.

Трик из „Кама сутре”
Откад су Французи и Италијани открили парадајз или „љубавну јабуку”, употребљавају је
као афродизијак.

МУ КЕ БЕ РА ЧА
АВОКА ДА
Астеци су авокадо сматрали врло снажним сексуалним стимулатором, па
током његове бербе жене
нису смеле излазити из куће, како мушкарци не би
дошли у напаст и оставили
посао недовршен.

Чаша вина понекад није довољна
С друге стране, Египћани и
Грци су за јачање либида користили коморач, а највише су
во ле ли ли сто ве и се мен ке.
Kоморач се посебно препоручује женама, јер је богат фитоестрогенима, манганом, калцијумом, магнезијумом, гвожђем и влакнима, а сви су они
важни за либидо. „Kама сутра”
препоручује свежи сок од коморача с млеком.

Парфем од целера
„Kада би жена само знала како
ће јој снажан бити муж ако једе
пуно целера, ишла би и на крај
света да му га набави”, записао
је један француски травар.
Целер је фантастична храна
за сексуалну стимулацију, јер
садржи андростерон, хормон
без мириса који мушкарци излучују знојењем, а жене му не
могу одолети.

Пажљиво с белим луком
Бели лук садржи алицин, који
подстиче циркулацију и проток
крви у полне органе, чиме се
повећава и њихова осетљивост.
Ова чудотворна намирница
уједно побољшава издржљивост
мушкарца, а осигурава и
много енергије. Стручњаци га препоручују
за оба партнера, јер је
врло здрав. Ипак, када идете на састанак,
узмите га у капсулама,
да не бисте партнера
оборили с ногу – својим задахом.

Љубавна дрога
Медицинска истраживања показала су
да је рукола права
„љубавна дрога”. Она
садржи витамине А,
Ц и K, као и калцијум,
магнезијум и гвожђе.
Окупљени на једном месту,
ти нутријенти чувају здравље
репродуктивних органа и спречавају деловање свих лоших супстанци које могу наштетити сексуалној жељи и потенцији.

Босиљак и папричице
Верује се да босиљак јача полну моћ и код мушкараца и код
жена. Може се употребљавати
као зачин или за припрему чаја. Што је више босиљка у јелу,
то ће либидо бити јачи. Свеж
босиљак много боље делује од
сушеног.
Познато је да чили папричице поспешују отпуштање ендорфина, убрзавају рад срца и
подижу телесну температуру,
па је наш организам спремнији за екстремне физичке напоре. Љуте папричице садрже
и супстанцу капсаицин, која
стимулише нервне завршетке,
па је због тога након конзуми-

ДА ЛИ БИ СТЕ ПРО БА ЛИ ВИ НО ОД ЗМИ ЈЕ?
Један од најпознатијих афродизијака у кинеској традиционалној медицини је змијско вино. Припрема се тако што се
у боцу вина од риже стави цела змија. Она се потапа у алкохол како би разградила свој отров, а Кинези тврде да је
управо тај састојак тајни лек за лечење импотенције.
Није реткост да „винари” у напитак умешају и коју корњачу, птицу или неког инсекта. Након што све то одстоји неко време, спремно је за послуживање. У једну од варијанти
овог пића додаје се змијска крв, што звучи помало језиво,
али они који су пробали ове егзотичне специјалитете тврде
да делују. Па ко воли, нек изволи.

ЗА О БИ ЂИ ТЕ БАП СКЕ РЕ ЦЕП ТЕ
У нашем народу одвајкада се зна за лековите траве које имају афродизијачко дејство. То су: чубар, першун, босиљак,
жалфија, рузмарин, коприва, мајчина душица, кантарион...
Ипак, будите на опрезу, јер се неадекватним коришћењем
биљака могу изазвати озбиљне последице по здравље. Дакле, чувајте се којекаквих бапских рецепата за потенцију и
непроверених мешавина разноразних чајева које се рекламирају на интернету.
Ни препарате за потенцију који се купују у апотекама ни
по коју цену не узимајте без консултације с лекаром, јер грешке могу бити чак и фаталне.
рања чилија још слађе водити
љубав.

И ово помаже
Смоква – симбол плодности,
који буди сва чула, била је омиљено воће фаталне египатске
владарке Kлеопатре, а стари
Грци су овај плод сматрали светим. Смокве су богате магнезијумом, гвожђем, витамином Е,
цинком и амино-киселинама,

које појачавају ерекцију код
мушкараца.
Нектар Афродите или „течно злато”, како често називају
мед, један је од најпознатијих
афродизијака на свету. О буђењу страсти одлично се старају и јагоде, малине, боровнице и чоколада, а под условом да не претерате добри помоћници биће вам и црно вино и шампањац.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Средства против
знојења ногу
Ако вам се ноге претерано зноје током врелих летњих дана, ево неколико природних
решења за овај непријатан проблем.
Самељите мало храстове коре, па пре
обувања чарапа и ципела сипајте у њих добијени прах. Примењујте свакодневно док
се знојење не смањи.
Против повећаног знојења ногу препоручују се и свакодневне вруће купке у чају
од камилице: шест кашика цвета прелијте са два литра вреле воде,
поклопите посуду и оставите да стоји сат времена. Процеђени чај поново подгрејте и држите у њему ноге док се вода не охлади. После
третмана стопала поспите смесом борне киселине и талка.
Најлакши рецепт који можете испробати јесте да ноге оперете
сланом водом. Једну кашичицу соли сипајте у чашу вреле воде, а када вода постане прохладна, оперите ноге. Понављајте поступак ујутру и увече.
Против знојења стопала и пуцања коже ногу препоручују се купке
од чаја кантариона (две кашике на литар воде). Ноге претходно оперите водом и сапуном, а после купке поспите их талком.
Корисно је и трљати табане чајем од листова нане. Једну кашику
нане прелијте чашом вреле воде, оставите да одстоји пола сата, процедите и користите. Табане можете трљати и соком од лимуна.
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КАКО ЗАШТИТИТИ СТАН ОД ПРОВАЛА

ДОК СЕ ВИ ОДМАРАТЕ, ЛОПОВИ РАДЕ
Током два летња
месеца деси се више
провала у станове
него током остатка
године.
Прва жртва отварања Србије
према свету после 5. октобра
2000. године био је један обијач станова! Познат у подземљу по надимку Нокија, он је
за пет секунди могао да поломи браву на улазним вратима
и провали у стан. У једном налету похарао би и по пет или
десет станова. Да би се заштитио од радозналих станара преко пута стана у који је улазио,
на њихове шпијунке лепио је
жваке, али кад је радио на велико, користио је папириће

ђена одвратити лопова од обијања – кажу у полицији.

овлажене пљувачком. И посао
му је добро ишао, толико добро да је био осуђен на дванаест година затвора кад је
ухваћен! А осуђен је зато што
није знао да је Немачка поклонила Ђинђићевој влади лабораторију за анализу ДНК.
Први узорци које су техничари обрадили у нашој земљи
били су Нокијини папирићи
које су инспектори МУП-а нашли у јед ном но во сад ском
солитеру... Био је то необорив
доказ за суд. Али многи су пре
тога проплакали због вештине
овог човека и своје неопрезности. Јер од провалника се
не можете потпуно заштитити, али бар можете да смањите опасност од њих. Редови ко ји сле де са же так су

Украдено се брзо троши
Како се може закључити из
до са да шње прак се, ста но ве
обијају и малолетници, који
су почетници у том послу, и
вишеструки повратници, који
су били хапшени и по неколико пута. Али најчешће су у питању наркомани. Они су се за
то специјализовали јер им је
то једини начин да свакодневно дођу до новца за куповину
дроге. Украдени новац лопови од мах по тро ше, а на кит
продају залагаоницама и златарама које се баве откупом и
које потом претопе накит, па
полиција, чак и кад ухапси

ОВО СЕ ИС ПЛА ТИ

ПО ГЛЕД С ДА ЉИ НЕ
Често се дешава да у Панчеву оперишу провалници који
долазе из других градова или из суседних држава. Њима
полиција најтеже улази у траг јер по завршеној крађи одмах
одлазе. У нашем граду претходних година хапшени су лопови из Румуније, а 2017. ухапшен је крадљивац који је украо
шездесет бицикала на територији Београда!
Саговорник „Панчевца” из полиције препоручује и уградњу IP камере. Оне се преко интернета повезују с мобилним
телефонима и власнику омогућавају увид у унутрашњост куће ма где да се налази. Њихова цена креће се у распону од
пет-шест хиљада па све до 100.000 динара, зависно од техничких могућности, али су за одвраћање лопова довољне и
оне најјевтиније.
искустава грађана који су већ
били жртве лопова и савета
полицајаца задужених за сузбијање крађа.

Мере заштите

СЕ ФО ВИ СУ ЗА КОН
Најсигурнији начин за чување драгоцености је одлагање
у сефове. Цена изнајмљивања зависи од величине и трајања закупа (могуће је изнајмљивање на четири, шест и дванаест месеци, или на дуже), а цена четворомесечног
изнајмљивања најмањих (6,1 x 30 x 48 цм) код свих банака је мање-више иста и износи око 1.900 динара.

Постављањем сигурносне браве, ојачавањем окова врата и
стављањем цилиндричног улошка браве грађани једино могу да заштите стан од обијача,
који су посебно активни у време летњих годишњих одмора.
Онима који живе на нижим
спратовима препоручује се да
на прозоре поставе заштитне
решетке и резице са унутрашње стране.
Потенцијалне мете лопови
бирају тако што уђу у зграду,
оду лифтом на највиши спрат,
а затим се пешице спуштају и
разгледају каква су улазна врата станова. За обијање су најподеснији станови с једном или
две слабије браве.
– Када изаберу погодан стан,
позвоне како би се уверили да
укућани нису унутра. Потом
ломе браву, улазе, затварају

врата и направе преметачину.
Краду углавном новац, златни
накит, уметничке предмете и
слике, а ретко видео и ТВ технику – тврде полицајци.
У станове на нижим спратовима лопови улазе и кроз прозор или балконска врата, па их
треба обезбедити решеткама.
– Због врућина људи често
оста вља ју отво ре не про зо ре
или не закључавају улазна врата, па се дешава да буду покрадени чак и када су у стану.
Лопови отворе врата и из ходника украду гардеробу и ташне, у којима често има доста
новца, или се преко ноћи ушуњају у стан и украду новчаник, мобилни телефон... На
тај начин су прошле године
покрадена 202 стана. Људи често и не знају шта их је снашло, мисле да су негде заборавили или изгубили ташну
или телефон. Зато не би требало остављати прозор отворен, а по уласку у стан морају
се закључати врата, јер ће само уколико су добро обезбе-

РЕЧ СТРУЧЊАКА

Цилиндар врата чува
У 95 одсто крађа лопови улазe
кроз врата! Остатак од пет одсто односи се на упадање кроз
заборављен отворен прозор, а
разбијање стакла карактеристично је за изоловане викендице.
– На мети лопова у Панчеву
су куће у старим насељима: Тесла, Содара, Котеж, Стрелиште... Улазна врата на њима
нису мењана откако су зграде
сазидане, значи још од осамдесетих година прошлог века.
Таква врата тешко могу у 2019.
не ког да за шти те, јер ни су

обијача, не може да обештети
грађане.
Се зо на го ди шњих од мо ра
идеална је за обијаче, који тада могу боље да се организују
и припреме. Тако се дешава да
када крену на типовани стан,
већ знају како је обезбеђен, где
се налазе вредности и да власници нису ту.
А ако вам се деси да, на несрећу, будете жртва провале,
никако не улазите у опљачкан
стан. Треба одмах позвати полицајце и сачекати увиђајну
екипу јер, ма колико били професионалци, обијачи увек оставе траг који води до њих.
Ако ништа друго, жваку или
папирић на шпијунци стана
прекопута.
М. Глигорић

функционална, слабо дихтују,
али кључна ствар је у неквалитетном цилиндру – каже бравар Ратко Којадиновић из фирме „Кључеви и врата”.
Он, међутим, наглашава да
није нужно куповати нова врата, већ је довољно само променити уложак цилиндра односно ставити квалитетан цилиндар који не може лако да се
поломи или избуши.
– Суштина је у томе да се
провалнику максимално отежа посао, да се натера да утро-

КЉУЧ ЈЕ У КЉУЧУ
Треба имати на уму да се јефтини кључеви лако копирају,
каже Ратко Којадиновић, наглашавајући да је код
скупљих, са закошеним кодовима, то готово немогуће.
Он се сећа једне провале
кад је спремачица од потпуног поверења власника добила кључ, који је потом узео њен сестрић, направио копију
код бравара и касније провалио у стан.

Ратко Којадиновић
ши што више времена. Јер ако
неко мора десет или више минута да нешто чачка, лупа или
ломи у згради с много станара,
неко ће га већ видети. Сваку
браву је могуће обити, али за
неку треба мање, а за неку више времена – истиче овај искусни бравар.
Квалитетни цилиндри могу
да се набаве већ за око 60 евра

па нагоре. То јесте скупо у односу на „кинеске” који коштају 250 или 300 динара, каже
Којадиновић, али подсећа:
– Узмите у обзир да таквим
цилиндром чувате, рецимо, телевизор који кошта 500 евра.
Јер професионални обијачи могу да отворе „кинески” цилиндар, и то нечујно, за две, највише три секунде, док код оних
истински квалитетних, уз коришћење специјалних алата који праве буку, то траје минимум 45 минута... Донедавно су
синоним за безбедност били
велики каса-кључеви, али су
били непрактични за ношење,
па су Немци и Аустријанци развили нове технологије и на тржиште успешно вратили цилиндре с малим кључем. Код
њих је трик у употреби више
легура челика које различито
реагују на загревање, ударање,
развлачење... Елементи су чврсти и жилави и тешко их је бушити, јер кад се пробије један
слој, наилази се на други, који
ломи бургије.
Ј. Филиповић

• Увек закључајте улазна врата, чак и кад идете „на пет минута” код комшинице. Постоји група провалника којима је
пет минута довољно – то су они који упадају у станове да би
се домогли било чега што би могли да продају по било којој
цени да купе дрогу.
• Инвестирајте у квалитетне браве. Нека буду монтиране
тако да не вире изван равни врата, како провалници не би
могли да поломе цилиндар. И лопови и стручњаци за безбедност кажу да нема браве која се не може обити, али свака брава више је и препрека више. Не значи да се не може
обити, али значи да ће највећи број „осредњих” провалника продужити до следећих врата на којима – нема браве
више!
• Увек затворите све прозоре и сва балконска врата пре него што изађете из куће. Ролетне никад немојте спуштати до
краја, јер је често баш то провалницима знак да су укућани
дуже одсутни.

• Никада немојте остављати кључ на „тајним” местима за
која сви знају – на штоку врата, испод отирача, у тацни саксије…
• Кад одлазите на дуже време, дајте комшији кључ да повремено пали светло и телевизор у вечерњим часовима. Нипошто не остављајте светло да гори док сте на путу – то је
сигуран знак да сте одсутни.
• Новац и накит држите у сефу банке. Исплати се!
• Дајте кључ најбољем комшији како би могао да проветрава стан и повремено укључује светла и телевизор.
• Информације о својим путовањима не објављујте на друштвеним мрежама.
• Фотографишите све драгоцености и запишите и серијске
бројеве скупоцених уређаја и оружја. Ово ће олакшати полицији да им уђе у траг.

ИЗ ГЛЕ ДА ША ША ВО, АЛИ ДЕ ЛУ ЈЕ
Стари трик провалника је да позову фиксни број куће коју
планирају да опљачкају. Уколико телефон звони и нико се
не јавља, они ће обити кућу, јер је то сигнал да никога нема. Пре одласка на летовање фиксни телефон искључите
или смањите звук и на тај начин збуните провалника.
Лопови се боје да ће бити ухваћени. Ако на врата истакнете назив „посед обезбеђен” или „под видео-надзором”,
провалници ће добро размислити пре провале.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Пре поласка на пут...
„Спремам се да путујем у иностранство па ме интересује који су то разлози због којих неко може да буде
враћен с границе. Познато ми је да не
би требало улазити у неку страну земљу ако рок важења пасоша истиче за
90 дана, али на шта би требало још
обратити пажњу?”, гласило је питање
једног нашег читаоца из Скробаре.
Пре одласка на путовање у иностранство требало би ако сте због нечег били кажњени и позвани код судије за прекршаје, регулисати све те
обавезе. У супротном постоји могућност да је, уколико то нисте урадили,
за вама издата потерница, као и налог свим граничним прелазима за
привођење с границе.
Пре путовања је важно проверити
и да ли вам се подударају име и презиме у пасошу и на авионским или
аутобуским картама. Довољно је да
постоји разлика само у једном слову па да то буде повод за проблеме.
Сем тога, требало би да возачи за
путовања у одређене државе припреме зелене картоне. Они нису оба-

везни за уласке у Црну Гору и државе ЕУ.
Приликом путовања у иностранство постоји могућност да вас на улазу у страну земљу питају колико новца сте понели са собом. Просек за већину земаља је од 30 до 50 евра дневно, а тачне суме за сваку државу појединачно могу се видети на сајту
Министарства спољних послова Србије (www.mfa.gov.rs.).
За путовање у иностранство треба
припремити и полису здравственог
осигурања без обзира на то што се на
граничним прелазима тај докуменат
ретко тражи. Исто важи и за ваучере
које дају туристичке агенције, као и
за гарантна писма домаћина код којих ћемо бити смештени, или организација које су организовале и платиле наш пут.
Важно је повести рачуна и о томе да
уколико идете у неку страну државу
сопственим аутомобилом, не носите
више хране него што је дозвољено, као
и да ли сте пре поласка на пут санирали сва евентуална оштећења на возилу.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Докле ће да пропада
кафана „Код Недељка”?
Некадашња кафана „Корзо” (или „Код
Недељка”, како је такође позната генерацијама Панчеваца), која се налази у најужем центру града, већ годинама пропада. Због приступачних цена, особља које се односило другарски према гостима и посебне домаће
атмосфере та кафана је била омиљено и култно место многим нашим суграђанима и суграђанкама за изласке
све док није затворена.
Да би сазнао њен правни статус,
„Панчевац” је питао у Градској управи и тамо нам је речено да Град Панчево више нема ништа с тим објектом, без обзира на његову локацију.
Објашњено нам је и да је кућа у
којој се налазила ова кафана имала
власнике пре него што је национализована и придодата некадашњој
Угоститељској радној организацији

„Слобода”, која је ликвидирана након не у спе лог по ку ша ја да бу де
приватизована.
После прегледа докумената у панчевачком Историјском архиву они који су иницирали и водили поступак
стечаја „Слободе” утврдили су идентитет власника „Корзоа”. Испоставило се да та кафана мора да буде враћена на основу Закона о реституцији
који се примењује од 6. октобра 2011.
године и тако је и учињено.
Међутим, нејасно је докле ће некадашња кафана „Корзо” да пропада и
због чега њени власници или њихови
наследници не предузму нешто да то
буде заустављено. Невероватно је да
није било заинтересованих да то место поново буде преуређено у угоститељски објекат, а зашто је тако, може
само да се претпоставља.

Петак, 12. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

КОЛИКО ЈЕ ОПАСНО НА ВРУЋИНИ КУПОВАТИ БРЗУ ХРАНУ

СИТИ НА СОПСТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ
Због високих температура лето повлачи за собом ризик по безбедност
хране животињског порекла, тако да
Ветеринарска инспекција у Панчеву
врши редовне контроле објеката који
су одобрени за складиштење, производњу и промет хране. Нарочита пажња се усмерава на објекте брзе хране, ресторане, трговинске ланце и
продајна места у којима постоје одељења за продају меса и млека, као и
на пијацу, односно хале за продају
млечних производа и производа од
меса, јаја, рибе. Свега неколико сати
на високим температурама довољно
је да се из једне бактерије у храни
развије њих два милиона. У веома
кварљиве врсте хране спадају млевено месо и производи од њега, производи од јаја, нарочито мајонез, и млечни производи.
Инспектори предузимају мере у
свим ситуацијама када се констатују неправилности, без обзира на то
да ли се ради о пропустима у одржавању хигијене, неправилној манипула ци ји хра ном или не а де кват ном
чувању.
Такође, надзор према унапред уговореној динамици, једнако укључујући и летње и зимске периоде, обавља
и Завод за јавно здравље. Надлежни у
Заводу пружили су нам неколико општих препорука за исхрану у летњем
периоду.
– Ризично је куповати храну која
је при пре мље на у ки о сци ма бр зе

хране. Уколико само неколико сати
сто ји на ви со ким тем пе ра ту ра ма,
млевено месо постаје добра подлога
за развој бактерија. Исто се односи
на припремљене сендвиче. Добро је
отворити и погледати сендвиче пре
него што се конзумирају, јер често
месне прерађевине и јаја могу бити
измењеног изгледа и мириса, што их
чини ризичним за исхрану. Киосци
неретко немају санитарне уређаје, те
особе које раде немају основне услове за одржавање хигијене – рекла је
за „Панчевац” прим. др Дубравка
Николовски.

СТРУЧ ЊА ЦИ ОПОМИЊУ
Лако кварљиве производе животињског порекла требало би куповати само у објектима и продајним
местима где се они чувају у расхладним уређајима, а обавезно треба проверити датум производње и
рок употребе. Сумњу у исправност хране животињског порекла сваки грађанин
може поставити већ на
основу промене боје,
мириса и, где је могуће, укуса.
У кућним условима
треба одвајати сирове намирнице од куване хране,
јер се микроорганизми лако
преносе. Храну би требало чувати

у расхладним уређајима, обавезно
добро термички обрадити пре конзумације, а у летњем периоду не
препоручује се држање куване хране дуже од пет дана у фрижидеру.

Лако кварљива храна,
ако не може да се чува у
фрижидеру, треба да се
поједе у року од два сата.
Посебно је ризична куповина
сендвича који се припремају
и по више дана унапред.
Препорука стручњака је да се лако
кварљива храна, ако не може да се
чува у фрижидеру, поједе у року од
два сата. Киоске с малим прометом,
где храна дуже од овог рока чека купца, лети ово чини потенцијално опасним. Посебно је ризична куповина
сендвича у целофану, који се припремају и по више дана унапред.
Прим. др Дубравка Николовски каже да треба избегавати и храну која
не пролази потпуну термичку обраду, као што су сладоледи и торте од
свежих јаја.
За развој бактерија најпогоднија је
храна животињског порекла, али можете се заразити и воћем и поврћем
ако се не опере добро пре конзумирања. Тровање храном не зависи од врсте и количине конзумираних намирница, већ од броја унетих микроорганизама, затим од способности бацила да изазове обољење и од осетљивости домаћина.
Ј. Катана

НАША АНКЕТА
КУПУЈЕТЕ ЛИ БРЗУ ХРАНУ НА КИОСЦИМА?

Пажљиво током лета

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Рестрикције у Карађорђевој
У петак, 12. јула, у Панчеву неће бити струје од 8.30 до 10.30 у Змај Јовиној улици, у делу од Карађорђеве
до Светог Саве, као и у зградама број
5, 5-а и 5-б. Истог дана биће искључења и у Карађорђевој улици број 13
и 15, као и у Улици браће Јовановић
40. Рестрикција ће трајати од 11 до
13 сати.
На списку искључења која су планирана за 12. јул налазе се и Новосељански пут (део од кафане „Бели нарцис” до Банатског Новог Села), као и
просек код „Југокоже”. Они који живе у том делу Панчева неће имати
струју од 12.30 до 14 сати.
Прва наредна искључења предвиђена су за понедељак, 15. јул. Без
струје ће тог дана бити улице Браће
Јо ва но вић (од Ка ра ђор ђе ве до

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Синђелићеве), Светог Саве (од Браће
Јовановић до Светозара Милетића) и
непарна страна Улице Светог Саве у
делу од Браће Јовановић до Змај Јовине. Биће искључене и зграде од броја 17 до 21 и од 12 до 20 у Карађорђевој улици, као и дечји вртић „Лептирић”. Струја ће нестати у 8.30, а поново ће доћи у 10.30.
Истог дана, али у периоду од 11 до
13 сати, без електричне енергије ће
бити наши суграђани који живе у зградама А, Б, Ц и Д у Карађорђевој улици број 2, у Улици Светог Саве у делу
од Војводе Радомира Путника до нове Поште, у Војводе Радомира Путника од броја 21 до броја 27 и Централна апотека.
Сутрадан, 16. јула, без струје ће бити само становници неколико улица
у Опову: Братства–јединства (од Максима Горког до Бориса Кидрича), Иве
Лоле Рибара (од Станка Томића до
Шумске) и Рибарска (од Иве Лоле Рибара до Бориса Кидрича). Станари тих
улица биће без струје од 9 до 13.30.

А. ВАСИЉЕВИЋ

В. ЈОВАНОВИЋ

У јеку летње сезоне треба бити опрезан у много чему, а посебно у конзумирању намирница које су подложне
кварењу. На високим температурама
довољно је неколико сати да се у храни из једне бактерије развију два милиона бацила. Због тога је неопходно
да храна животињског порекла, као
што су месо, јаја и млечни производи, буде у расхладним уређајима. Стециште бактерија може бити и роба
биљног порекла, пре свега малине. У
киосцима брзе хране дешава се да се
храна не чува на ниским температурама, због чега инспекција треба да
појача контроле током лета.
АЛЕКСАНДАР ВАСИЉЕВИЋ,
графички дизајнер и програмер:
– Лети не купујем брзу храну на
киосцима, због тога што постоји могућност кварења намирница. Не желим да ризикујем. Током хладнијих
месеци купим понекад. Међутим, на
овако високим температурама храна
тешко може да остане свежа.

М. СОМБОРАЦ

Б. ПУЉА

ВИНКА ЈОВАНОВИЋ, пензионерка:
– Ћерка ме снабдева намирницама као што су месо и јаја, она их
производи. Водимо рачуна о исправности, редовно радимо анализе и безбедни смо од зараза. На пијаци купујем само поврће и воће. Понекад
салату купим и у нашим самопослугама, јер је у том случају воће, ипак,
у фрижидеру.
МИЛАН СОМБОРАЦ, предузетник:
– На овим температурама неизводљиво је да намирнице ван фрижидера буду исправне и квалитетне. Постоје одређена места где сам приметио да је храна лошијег квалитета,
чак толико да је већ почела да се квари. Имао сам лоша искуства с неким
произвођачима брзе хране, чак и у
зимским периодима. Купујем искључиво тамо где је проверено.
БОГДАН ПУЉА, пензионер:
– Повремено купујем на пијаци и
киосцима. Узимамо храну од познатих

С. АЛАВАЊА

Ј. ШАРАЦ

произвођача, код којих је промет толико велики да намирнице не стоје
дуго. Водим се искуством и верујем
продавцима које познајем. Осим тога, бирам прилоге који нису од кварљиве робе. Избегавам мајонез и сличне намазе.
СНЕЖАНА АЛАВАЊА, пензионерка:
– Углавном избегавам брзу храну
на овој температури. Никада не стављам прилоге који се кваре, већ салате. Није у питању само то што се
кваре, него то и не волим. Месо је
подложно размножавању бактерија,
али увек купујем на местима која сам
проверила.
ЈЕЛЕНА ШАРАЦ, наставница:
– Слабо купујем брзу храну сада,
јер може да се поквари. Мада, врло
ретко и зими узимам. Све друге намирнице које набављам, као што су
јаја, проверене су, јер купујем код
комшинице.
Анкетирала Јелена Катана

НАЈЈАЧИ ПАНЧЕВЦИ

У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ, УХ!
Ко је „најсасвим најбољи даса”? Сигурно не знате да нашим улицама ходају најснажнији људи! Прваци у разним спортовима који подразумевају
фантастичне вежбе, подизање огромних тежина и савладавање лудо јаких
противника...

државе у олимпијском триатлону, првак државе у дисциплини снаге, с рекордом који ни дан-данас није оборен: 210 чучњева! Исте године је био
мистер Југославије и пети у свету на
такмичењу у Есену. Проглашен је за
атлету ’69.

Борба над борбама
Дипломирани економиста Марко Радаковић (29) бави се мешовитим борилачким вештинама (ММА) већ девет година.
Пре тога је тренирао џудо и
кик-бокс.
– Овде је све подједнако битно, јер је углавном потребна
снага да се изведе нека техника, што значи да једно без другог не иде. Тренирам два пута
дневно, шест дана у недељи.
Ујутру радим вежбе снаге и кондиције, за које је задужен тренер Димитрије Стефановић, а
увече увежбавам различите технике борења, као што су рвање
и бокс и њихова фузија. За овај
део задужен је мој главни тренер Иван Ђорђевић из борилачке академије „Ахилеј” – прича
нам Марко.
Као и у сваком другом спорту, исхрана је веома важна, каже он, и истиче да су у ММА
тренинзи врло интересантни и
динамични, па зато све више младих
тренира ову борилачку вештину.
– Сваки професионални спорт је
опасан на свој начин, али овде је заштита бораца током мечева и тренинга подигнута на највиши могући
ниво. ММА је вероватно један од
најбезбеднијих спортова на планети, иако можда на први поглед не
делује тако. Нисам имао неких озбиљнијих повреда, иако иза себе имам
преко двадесет мечева, како професионалних, тако и аматерских – каже Марко.
А најлепша ствар у овом спорту је
– победа. Тада се „наплате” два или
три месеца одрицања.
– У својој досадашњој каријери био
сам двоструки државни аматерски
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Марко Радаковић
– Обарао сам руке с најјачим људима и увек сам побеђивао. Због снаге сам пуно јео; једном сам у кафани
„Корзо” појео сто ћевапа уз литар вина. Људи су то гледали и бодрили ме
– прича нам Дане.
Он је током своје каријере тренирао и карате, рвање и бокс.

суграђани подржавају, препознају на улици и сликају се са
мном. Зову ме Змајица. То нема цену! – каже видно задовољно Борка.

Мистер универзума
Тренер Зоран Вејић је почео
да се бави боди-билдингом када је имао петнаест година. У
подруму је направио теретану,
где је сам вежбао, а активно се
бавио и веслањем четири године.
Да се такмичи у боди-билдингу, почео је 1988. године и
већ први пут када је наступио
Зоран
– победио је. Био је последњи
првак у старој Југославији 1991. године, али с обзиром на то да због
санкција наши спортисти нису могли
да се такмиче, отишао је у Грчку, где
је добио спортски пасош. Био је првак државе 1994. и 1995. године, када је отишао на светско такмичење
на Малти и био шести.
Најбољи резултат је постигао 2000.
године у Бирмингему, када је био
аматерски првак света – мистер универзум. Добио је професионалну карту коју има само четрдесеторо људи,
а затим је постао и професионални
првак. Био је спортиста града Панчева и Војводине.
– Тренирао сам атлетику од шесте
године, што ми је помогло да будем у
доброј кондицији и да могу да једем
скоро све и да се не гојим. Неке вежбе ипак не смеју да се раде пре тринаесте године, јер су опасне, а најбољи резултати се постижу када се вежба у пубертету – каже Зоран.

И левом и десном

Вишеструка првакиња Србије у обарању руке Борка Дакић (47) овим
спортом се бави десет година. Још
као мала у школи је била заштитник
својих другара и сви су јој се обраћали кад год им је била потребна помоћ. Одувек је волела да се такмичи,
па је била редовна на школским надметањима у знању. Када је први пут
присуствовала такмичењу у обарању руке, које се одржавало у
панчевачкој Хали спортова, одушевила се и одлучила да се пријави без припреме. На првом
такмичењу је освојила сребро,
а онда су заређала злата.
У та два минута, колико траје један меч у обарању руке, стају припреме током целе године. Борка објашњава да је важна исхрана и да ради посебне
вежбе снаге, подиже тегове и
вежба технику, али је психичка
припрема кључна.
– Вежбам сваки трећи дан.
Радим кардиовежбе и вежбе снаге, и вежбам с тренером за обарање руке. Ја код куће имам сто
и посебне гуме којима вежбам.
Спадам у категорију од 40 до
50 година и од 80 до 100 кг –
каже Борка.
У овом спорту могу се десиБорка Дакић ти повреде, али она не памти,
од када се такмичи, да је иједшампион и актуелни сам професио- ној жени пукла тенални шампион немачке Про лиге у тива. Осим модрисредњој категорији, а надам се да је ца и истегљених тето све само почетак – рекао је убеђе- тива ништа се опано Марко.
сно није догодило.
– Руку не обара
Стара школа
неко ко није физичМашински техничар Слободан Белић ки јак. Сви ми имаДане (75) пореклом је из Идвора, али мо јаке кости, мије одрастао и живи у Панчеву. Како шиће и шаке. Прво
нам је на почетку разговора нагла- се рукујемо и по стисио, у даљем је сродству с породицом ску се осети ко је јачи. Када седнеш, срПупин.
Своју снагу спознао је са седам го- це почиње да лупа,
дина, када се с другарима у дворишту проради адреналин
школе играо „деде и репе”. Он је био и када судија викне:
репа, а ни седморо људи није могло „Крени!”, имаш два
минута да покажеш
да га помакне.
– Почео сам да се бавим олимпиј- све што знаш и за
ским дизањем тегова 1961. године. шта си се спремао.
Имао сам добре тренере, Здравка Со- Битно је ко је бржи
лешу и Винцета Нађа, и веома брзо и ко је снажнији –
сам почео да се такмичим. Био сам каже Борка.
Она истиче да је најлепше у овом
омладински првак Србије и рекордер
спорту што постоји велико међусобу дисциплини избачај – каже Дане.
Понео је 1968. године титулу прва- но поштовање и што се рађају велика
ка државе у олимпијском триатлону пријатељства међу такмичаркама.
– Поносна сам што сам Панчевка.
и освојио треће место на „Мистеријади”. Наредне године био је првак Срце ми запева увек кад ме моји

Слободан Белић
Боди-билдери вежбају сваког дана у
затвореном простору
и дуго се чека да се
постигну резултати.
Да би се тело правилно извајало, потребно је двадесетак
година. Такмичари су
на ригорозним дијетама, пред такмичење не једу шећер, уље
и со. Током каријере
сваки боди-билдер има око седамдесет такмичења, што подразумева укупно око шест година гладовања!
– Пред такмичење је потребно угљене хидрате свести на минимум. Када
се наједете па дижете тегове, то је су-

пер, али када сте гладни и када вам
се врти у глави, заиста није лако. Због
тога се некада тренинг дели на два
пута у току дана, како би се издржао
тај темпо – прича нам Зоран.
За овај посао је потребна дисциплина и велика самокритичност, рекао

Вејић
нам је светски првак. С
друге стране,
боди-билдери морају да
имају и неку уметничку жицу, да
би се извајало тело.
Све што се
постигне вежбањем
представља се на такмичењима, где у
неколико минута билдери насмејаног
лица показују своја достигнућа. Према речима Зорана Вејића, напор да
се покажу сви мишићи кроз осам поза је као да подигнете терет од 300
килограма!

Снага и експлозивност

Дипломирани спортски тренер и национални судија у дизању тегова Филип Влајић (27) своју спортску каријеру започео је као каратиста, затим је био атлетичар, а сада већ пет година тренира и такмичи се испред КДТа „Динамо” у две категорије:
олимпијском дизању и пауерлифтингу. Донедавно је био
првак Србије и Балкана у пауерлифтингу и рекордер.
– Мој отац Никола Влајић
био је такође дизач и функционер у клубу, а ја сам се за овај
спорт заинтересовао 2014. године. Од тада редовно водим
свој спортски дневник и редовно бележим сваки свој тренинг и такмичење – рекао је
Филип.
Он нам је објаснио да је у
пауерлифтингу важна снага,
док је код олимпијског дизања ва жна и екс пло зив ност,
која је пропраћена великом
снагом.
– У обе дисциплине има од
једног до пет понављања. Битан је чучањ уз понављање с
тежином која се изабере. Такмичар има минут времена да
одради своје – и то је то. Мој
лични рекорд је из 2017. године, када сам у Елемиру постао првак Србије. У триатлону сам подигао укупно 500 кг: из чучња 172,5
кг, у бенч-пресу 110 кг и мртвом дизању 217,5 кг. Тада сам оборио два
државна рекорда, а такмичио сам се
у категорији сениора до 74 кг тежине – прича Филип.
Каже да сам спортиста бира када ће
бити у форми и изаћи на такмичења која су најављена почетком године.
– Ми смо увек у
тре нин гу. Ра дим
глав не и по моћ не
ве жбе. По моћ не
нам помажу да средимо недостатке и
да после главне вежбе урадимо боље.
По вре де су ве о ма
ретке. Важно је само добро се припреФилип Влајић мити за тренинг –
каже Филип.
Он истиче да воли овај спорт јер
се увек добро осећа после тренинга.
Испуњава га вежбање, које позитивно утиче на здравље, држање тела и
помаже да се развије велика снага
мишића.
Мирјана Марић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Дете у теби
мора да пронађе
свој завичај
Свако чезне
да буде прихваћен и вољен. У идеалном случају током
детињства
развијамо
неопходно
самопоуздање и поверење, који нас
као одрасле
носе кроз
живот. Међутим, увреде које смо
искусили такође се утискују у нас
и несвесно одређују све везе и односе у нашем животу и спречавају
нас да као одрасли људи остваримо своје потенцијале.
Два читаоца који до 17. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико вам је важно порекло?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Небо у кавезу”
Кристине Лененс
Беч, почетак
Другог светског ра та.
Јохан је један сасвим
обичан, стидљив дечак,
изненада
очаран Фирером. Његови родитељи, ме ђу тим, не деле иста политичка уверења и, без
његовог знања, на тавану куће крију Елзу, младу Јеврејку. Затворена
у том малом простору, она сања
отворених очију, јер кроз прозор
може да види само делић неба.
Ускоро Јохан примећује да се у кући дешава нешто необично и да
укућани нешто крију од њега. Када сасвим случајно открије уљеза,
његовом ужасу нема краја...
Два читаоца који до 17. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када сте се осетили као да сте
у кавезу?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
када сте се осећали заточено. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Осећам се тако откад сам се родила. Живим у Србији.” 064/3768...
„Деведесет и неке, када су нас
медији плашили помрачењем сунца. Позатварали смо се унутра, ролетне спустили сат времена раније, а и сат времена продужили (за
сваки случај) да не уђе који ’опасан’ зрачак!” 063/8434...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање да ли је тешко преузети судбину у своје руке:
„Мојој ташти није било тешко
да моју судбину узме у своје руке.
Само је требало да сачека да матичар издекламује своје.” 064/5206...
„Тешко је. Моја судбина је у свачијим рукама била, само у мојим
још никад није.” 063/3112...
Д. К.
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КУЛТУРА
НОВИ АЛБУМ ПАНЧЕВАЧКОГ САСТАВА

Културни телекс

НЕГДЕ ДАЛЕКО

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

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

ТРАДИЦИОНАЛНИ КОНЦЕРТ У БАШТИ

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

Бети Ђорђевић у Панчеву

У башти Дома омладине у петак, 12. јула, од 21 сат, биће
одржан традиционални летњи концерт Бети Ђорђевић.
Позната џез певачица започела је каријеру у сарадњи са

МОЈ

Александром Кораћем 1976.
године. Песма „Почнимо љубав из почетка” ушла је у антологију домаће забавне и поп
музике. Од тада је наступала
широм света – Европа, САД,
Африка, а само по бившим
земљама СССР имала је четири турнеје. Снимала је с нашим најпознатијим композиторима и аранжерима.
Од самог почетка каријере
наступала је са џез бендовима, најпре по америчким клубовима у Немачкој, а затим
по целој Европи.
Улаз на концерт је слободан, а у случају невремена биће одржан у дворани „Аполо”
Дома омладине.

избор

Петак, 12. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Бенд „Бас и Стега” објавио је
нови албум, под називом „Негде далеко”, на свом „Јутјуб”
каналу у недељу, 7. јула.
Нове песме су снимане током 2018. и 2019. године у студијима „Hill River” (Београд) и
„3x2” (Панчево). Снимање гитарских деоница одвијало се у
Панчеву, у сарадњи са Стефаном Гаћешом и Дејаном Средићем, почетком године. Остатак материјала завршен је у Земуну, у сарадњи с продуцентом
албума, клавијатуристом и мастером на синтисајзерима Срђаном Поповим (Sergio Lounge).
„Негде далеко” садржи седам песама и представља збирку музике настале у периоду од
завршетка претходног албума
(„Нова ствар”) до 2019. године.
Као и до сада, албум је углавном инструменталног карактера, заснован на стабилним плесним ритмовима, испреплетен
психоделичним звуковима гитара и синтисајзерском атмосфером и деоницама. Поред чланова бенда Синише Ступара
(бубњеви), Стевана Ђорђевића
(бас) и Драгана Влајића Галета
(гитара), на албуму су се нашли и гости: Мирко Трубарац
(труба) и Ма ри ја Шу ма рац

(тромбон) у песми „Transchin”,
као и Дарко Арменски (кавал)
и Сања Угрчић као вокал у
песми „Анкара”. Мастеринг ал-

Икона – припремни цртежи
У галерији Дома омладине у
уторак, 9. јула, отворена је изложба цртежа Чедомира Милосављевића, некадашњег полазника Школе цртања.
Изложени радови настали су
у периоду од тридесет година
и то су скице реализованих
икона које се сада налазе у приватном власништву.
– Ако желимо да икона остане у сферама уметничког и
креативног, онда не можемо
да их масовно производимо.
Неки наручиоци месецима чекају своју икону. То смо учили

МОЈ

Тамара Маркић,
асистенткиња за
односе с јавношћу

Страну припремила

Мирјана
Марић

Милошем Спасићем на клавијатурама, има у плану наступе
на којима ће промовисaти свој
нови албум.

ИЗЛАЖЕ ЧЕДОМИР МИЛОСАВЉЕВИЋ

Из свих делова Европе
ФИЛМ: Иако сам безусловни
љубитељ филмова инспирисаних истинитим причама,
што често подразумева безброј драматичних наслова,
препоручујем један који се на
мојој листи филмова које треба одгледати налази минимум три пута: када сам срећна, када сам тужна и када моја најбоља пријатељица и ја
западнемо у неко равнодушно стање па нам овај филм
традиционално представља
квалитетан „ресет”. Филм „The
Best Exotic Marigold Hotel”
прати причу седморо пензионисаних Енглеза који одлазе у Индију, у хотел са чијим
се запуштеним условима сваки од главних ликова суочава на свој начин. Да се разумемо, ова британска комедија је најмање о хотелу, а највише о разноликости људских
карактера, међуљудским односима, љубави и духу Индије. И ни је са мо ко ме ди ја.
Филм препоручујем свима –
онима који обожавају Индију, али и онима који је се гнушају и сматрају је прљавом,
пензионерима и младим људима који мисле да су стари
за нове ствари, љубитељима
британског хумора, али и намћорима, јер ће још намћорастија Меги Смит у главној
улози измамити осмех чак и
њима. Препоручујем и онима којима није потребно никакво посебно чудо осим да
након одгледаног филма оду
са осмехом на спавање.
КЊИГА: Свако ко је прочитао напуљску тетралогију италијанске списатељице Елене
Феранте разумеће зашто се
„Моја генијална пријатељица”

бума урађен је у Загребу, у сарадњи с Вишеславом Лабошем.
Четворка састава „Бас и Стега”, оснажена новим чланом

још на академији, а првенствено нам је саветовао Чедомир Кесић у Школи цртања
да никада не изгубимо сензибилитет – рекао је Милосављевић.
Посетиоци изложбе могли су
да виде како изгледају разрађени цртежи који претходе процесу израде иконе.
Чедомир Милосављевић (59)
дипломирао је сликарство на
Факултету ликовних уметности у Београду. Бави се иконописом и свештеник је Митрополије црногорско-приморске.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА РАДИОНИЦА У ПЕШЧАРИ

Трећи сусрет младих тамбураша
и остале књиге из серијала и
даље препоручују са истим
жаром. Прича прати одрастање двеју девојчица, Елене
и Лиле, у напуљском рејону
педесетих година и њихове
животе до касне зрелости.
Две врло комплексне животне приче написане су изузетно једноставним приповедачким језиком, тако да о чудесном пријатељству ових Италијанки, које карактеришу и
не толико чудесне животне
окол но сти, мо же те чи та ти
чак и на плажи. Ова књига
ће вас подсетити на све генијалне жене и искуства у
вашем животу која су вам
помогла да данас будете генијалне/генијални као што
јесте.
МУЗИКА: Jani (Yanni), амерички уметник грчког порекла чије је стваралаштво комби на ци ја ме ди та тив не и
озбиљне музике, представља
моје омиљено музичко откриће међу обиљем оних које ми
партнер свакодневно открива. „Јутјуб” је свакако место
на ком можете послушати његове композиције (препоручујем „Waltz in 7/8” и „Stranger”) и уверити се да се ради
о озбиљном ремек-делу world
музике, па чињеница да се
његови концерти одржавају
на местима попут Таџ Махала, пирамида у Гизи, Акропоља и сл. делују као уобичајена места за наступање.

Од 15. до 21. јула у Делиблатској пешчари биће одржана
трећа интернационална тамбурашка радионица (ИТР) „Чардак”, у организацији Тамбурашког центра „Тамбураторијум”
Панчево, на којој ће учествовати тридесет полазника из пет
земаља. Радионицу чине три
сегмента: солистички, камерни и оркестарски.
Циљ је да се окупе млади
тамбураши узраста од десет до
осамнаест година из земаља у
окружењу и шире. Ове године
учествују тамбураши из Македоније, Босне и Херцеговине,

Црне Горе, Мађарске и Србије,
а с њима ће радити еминентни
тамбураши: проф. Зоран Јовановић из Осијека, проф. Зоран
Мулић, професор новосадског
универзитета, и Душица Шево
из Музичке школе „Петар Коњовић” из Бечеја. Идејни творац овог едукативног програма је председник Тамбурашког
центра „Тамбураторијум” Будимир Стојановић.
На крају радионице биће одржани концерти у сали Дома
културе Мраморак (20. јула) и
у Народној башти у Панчеву
(21. јула).

ОДРЖАНА ПРЕТПРЕМИЈЕРА

Представом почела летња сезона
У дворишту Народног музеја
Панчева у среду, 3. јула, премијерно је изведена представа
„Љубав до гроба” у режији Владимира Лазића, а по тексту
Миодрага Илића.
Он у свом делу „Љубав до
гроба” кроз три лика представља политичке и класне струје
у српском друштву, генерацијски јаз и сукоб онога што је некада било са оним што је сада.
Комични елементи представе
само су шминка испод које се
крије сав муљ онога што смо
доживели и у шта се претварамо. Главне улоге играју Снежана Савић, Миленко Павлов
и Марина Воденичар.
– Ово је прича о двоје бивших циркуских акробата који
су у пен зи ји. Они жи ве у

„грађанском моралу”, а у комшилуку, ту поред њих, живи
једна млада неморална особа.
Она припада „ријалити” генерацији. Представа говори о моралу, етици и поштовању међу
људима, вредностима које нове генерације уништавају. Ово
је романтична представа, мелодрама с комичним елементима, а има и трагичних. Једна велика истинита прича о
јазу између старије генерације, неговане у некаквим другачијим људским односима и међусобном поштовању, и младе
генерације која то не поштује
– рекао је Павлов.
Представу реализују Народни музеј Панчево и Културни
центар Панчева, а предвиђено је да се ради у копродук-

цији с неким од београдских
позоришта. Наредни пут ће се

играти 17. августа на Гардошу
у Земуну.
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ЗАПИСИ

Петак, 12. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: ЖЕЉКО КОМОСАР, ПРОФЕСОР УМЕТНОСТИ

ХОТЕЛ „СЛОБОДА”

РАДОВИ РАСУТИ ПО СВЕТУ

Место из лепе и далеке
панчевачке прошлости

Жељко Комосар (54) рођен је
и одрастао у Панчеву. Бави се
сликарством, калиграфијом,
илустрацијом, графичким дизајном, музиком и филмском
режијом. Дипломирао је графику на Факултету ликовних
уметности, а магистрирао калиграфију на Факултету примењених уметности. За Медицински факултет у Београду
илустровао је анатомски атлас
и неколико књига. Написао је
сценарио и режирао ТВ серију
„Калиграфија”, а аутор је и неколико краткометражних филмова.
Редовни је професор на Академији Српске православне цркве за уметност и консервацију и Фа кул те ту са вре ме них
уметности у Београду.
ПАНЧЕВАЦ: Када вас је заинтересовала уметност?
ЖЕЉКО КОМОСАР: Љубав
према уметности је одувек постојала у мом животу. Мој таленат је био препознат у најранијем периоду. Када сам био у
забавишту, добили смо задатак да нацртамо наше окружење. Сва деца су цртала дводимензионално кућу, а код мене
је то било тродимензионално.
То је било велико изненађење
јер сам био јако мали. Оловка
ми је била фасцинација, али
сам исто тако био одушевљен
кинематографијом.
Са својим талентима живим
нормално. То су неке ствари
које не могу да се објасне. На
пример, ја могу да радим и левом и десном руком. Када је у
питању калиграфија, морам да
кажем да сам лепо писао још
када сам научио слова. Један
наставник је рекао: „Овај рад
није бриљантно тематски написан, али визуелно превазилази све границе лепог писања”.
l Ваш брат Никола се дуго
бави цртањем. Да ли је у питању генетска склоност ка уметношћу у вашој породици?
– Наши родитељи су колонисти, пореклом из Крајине.
Имамо ратничку традицију и
претке који су били значајни
борци у биткама на Козари,
Петровој гори на Кордуну и
Сутјесци. Имамо доста официра, али и доста оних који су
склони уметности. Поред мене, брат Никола је професионални уметник, а остала два

Дома омладине када смо били
осми разред да нацртамо плакат за радну акцију у Делиблатској пешчари „ОРА Делиблатски песак ’81”. То је био мој
први контакт с Домом омладине. За тај рад смо добили неке
похвале и награде. Током средње школе сам тамо одлазио најчешће на концерте, а у Школу
цртања сам отишао тек када
сам одслужио војни рок. Тамо
је моје лепо писање било такође примећено, јер сам био писар. У Дому омладине сам одмах показао свој таленат. Чедомир Кесић је светла тачка
мог уметничког сазревања и велики пријатељ. Пуно ценим његову педагогију и животну филозофију и став према грађанској аскези. Чеда је попричао са мном када је
видео да имам предиспозиције и рекао ми да кренем да се припремам за
Факултет ликовних уметности. На академију сам
примљен из прве.
l Да ли сте одмах знали да ћете наставити студије калиграфије?
– Када сам завршио графику на ФЛУ, хтео сам да
упишем филмску режију.
То ме је занимало, а бавио сам се у „Дунав филму” и неким другим студијима анимираним филмом.
Ступио сам у контакт с професором Александром Додигом,
који ми је саветовао да упишем калиграфију. Био сам резервисан према томе, али он је
истакао да сам даровит и да би
требало то да урадим. Уписао
сам постдипломске студије и
позван сам да будем његов асистент. Тада је почео мој педагошки рад. Онда је уследила
сарадња са Академијом у Нишу, Факултетом уметности у
Крагујевцу, Академијом лепих
уметности у Београду. Сада сам
већ седам година у звању редовног професора на Академији СПЦ за уметност и консервацију и на Факултету савремених уметности у Београду.
l Колико вас професорски
рад испуњава?
– Случајно сам ушао у педагошки посао, који је захтеван
и веома одговоран. Ради се са
зрелим младим људима који
су већ усмерени на уметност.

брата су такође даровита, али
се они, као ни родитељи, нису
никада бавили озбиљно овом
професијом. У даљој фамилији имамо сликаре, дизајнере,
режисере, а ево и мој син завршава студије сценографије.
l Ваши почеци везани су и
за Школу цртања Дома омладине Панчево?
– Сећам се да су мене и мог
друга, који је касније завршио
дизајн ентеријера, позвали из

Волим да преносим знање и са
онима који су заинтересовани
је милина радити. Једино што
ми недостаје у раду јесте мој
атеље, који би ми помогао да
опуштеније и лакше радим и
да се егзактније посветим педагогији.
l Колико се разликује рад
на Академији СПЦ и Факултету савремених уметности?
– Има разлике, али су студенти свуда исти. Академија

радио с јако мало искуства.
Данас је веома често пуштам
студентима на својим предавањима.
l Пре три године сте држали и курс калиграфије за наше
суграђане у Дому омладине?
– То је био одличан курс. Било је заинтересовано око двеста људи, али је било могућности само за четрдесет пет полазника. Ова школа је драгоцена и било би лепо да и даље
постоји. Има људи који су заиста талентовани.
l Колико се Панчево променило од периода ваше средње школе до данас?
– Панчево је било јак индустријски центар, који је имао
своја културна збивања. Рођен
сам у Панчеву и овде одрастао, али често сам одлазио и у Београд. У та
два града човек је могао
да конзумира велику културну понуду. У Панчеву
су тада радили три биоскопа и летња позорница.
Мислим да се сада у културу недовољно улаже.
Оно што је лепо и што
веома волим, јесте „Панчевачки џез фестивал”.
Мислим да имамо и велики потенцијал када је
Жељко Комосар фолклор у питању и можда не би било лоше да
дине. Моја прва самостална из- се размишља о неком велиложба била је на иницијативу ком фе сти ва лу фол кло ра.
Чедомира Кесића пре триде- Можда би требало чешће косет година, а ова на наговор ристити Народну башту за конЗорана Деранића. Била су из- церте и круг у парку. Оно што
ложена сто тридесет два рада мени као уметнику недостаје,
– пастела, акварела, акрилика. јесу минимум две-три камерУ каријери сам имао око пет- не га ле ри је у ко ји ма би се
наест самосталних и преко две- смењи ва ле из ло жбе на деста колективних домаћих и ме- се так да на. По хва лио бих
галерију „Боем” у Старчеву,
ђународних изложби.
l Како сте дошли на идеју коју води Чедомир Кесић. У
да направите ТВ серију „Кали- њој су изложбе имали многи
академски професори и велиграфија”?
– Филм ми је увек био ту не- ки уметници.
l Да ли је једном ствараоцу
где, нека опција, тако да није
чудно што сам ушао у те воде. који је талентован за више облаТо је својеврсно путовање, не- сти важно кроз који медиј ће
што што ме је фасцинирало и се изразити или је то потреба
очаравало. Радећи калиграфи- која не бира технику?
ју на плакетама за разне фе– Сваки дан није исти код
стивале у Београду, упознао човека. Сви смо ми различисам многе људе који се баве ти. Мени је важно да урадим
филмом. ТВ серија је била мо- опште добро дело. Мислим да
ја идеја. Радили смо је профе- човек мора да буде максималсор Додиг и ја. Тадашњи уред- но једноставан и скроман, али
ник школског програма РТС-а да кроз свој рад нешто пружи.
је ре као: „Ја сам ово че као Волим да радим нешто што ће
имати одзив, што ће људи приметити. Велики редитељи су
направили нешто у чему сам
ја уживао и уживам, као и велики сликари. Ако је мени Бог
дао ту могућност, зашто не бих
и ја то урадио.
l Да ли вам је тешко да се
одвојите од својих дела?
– Искрено, волео бих да неке радове којима нисам задовољан вратим и поправим или
анулирам. Јако ценим свој рад
и драго ми је када нешто продам, удомим, али заиста водим рачуна куда то иде. Моје
калиграфије име на целој планети. Захваљујући неким фестивалима за које сам радио,
упознао сам много људи, тако
да се моји радови налазе у Влади Србије, Уставном суду, позориштима, на факултетима...
l На шта сте највише поносни?
– На првом месту на то што
имам децу која су добри људи
и даровити за уметност. С друге стране, на сва она дела која
су отишла у етар и изазвала
годинама”. То ми је пуно зна- позитивне реакције. Драго ми
чило. Имали смо одрешене ру- је што сам урадио ТВ серију,
ке у раду и направили смо до- анатомски атлас, филмове и
бру серију, која се репризира и што је моја калиграфија у стаданас. Један мој пријатељ који новима многих људи широм
је завршио режију у Прагу ви- света. Поносан сам што сам уз
део ју је и, инспирисан овом скромне услове за рад и без
серијом, почео да ради другу, атељеа постигао доста. Мада
под називом „Постанак и оп- мислим да бих, уз адекватан
станак ћирилице”. И на томе простор, поготово сада као зрео
смо радили заједно.
уметник, могао да дам много
Веома сам поносан на сери- више.
ју „Калиграфија”, јер сам је
Мирјана Марић
СПЦ је везана за религију. Тамо се не бавим иконописом,
већ предајем графику и калиграфију. Генерално је мој приступ раду конзервативан. Лепо
је радити с младим талентованим људима, али волим дисциплину и озбиљан приступ и да
оцене које дајем буду заслужене. Сви сматрају да уметност
подразумева раскалашност и
слободу, а не знају колико је
занат битан.
l Како је текао ваш уметнички пут?
– У ликовној уметности сам
пролазио кроз разне фазе. Сваки човек има неки свој рукопис. Пролазио сам кроз све сегменте, што се и видело на изложби која је била у Дому омла-

Хотели „Слобода” и „Тамиш”
го ди на ма су би ли је ди ни
објекти за смештај гостију и
туриста на територији Панчева. Данас су празни и запуштени, а смештај гостију у
нашем граду био би немогућ
да предузимљиви приватници ни су отво ри ли хо тел
„Гранд Хедонист” и 24 мања
хостела са апартманима, колико их, према евиденцији
туристичког сајта www.booking.com, има на територији
Панчева.
За сад не ма на го ве шта ја
докле ће трајати пропадање
хотела „Слобода”, који је међу најстаријима у Србији. Од
првобитне војничке касарне
адаптиран је у хотел у 19.
веку. Најпре се звао „Вајс и
Контиловић” док је постојала Аустроугарска, а потом је
за време Краљевине Југославије био „Еспланада” и „Велика Србија”. Његов последњи власник био је Маркус
Дајч, а 1995. године први
пут је ре но ви ра на фа са да
хотела.
Тај угоститељски објекат је
место које је многима, претежно старијим Панчевцима
и Панчевкама, остало у лепој успомени као омиљено
за изласке у центру града,
где су често могли да слушају музику.

дана могли да се виде коментари као што су: „Ту су се
многи упознали”; „Нема више места на коме су рођене
многе прве љубави”...
Део историје хотела „Слобода” је неуспешан покушај
његове приватизације 2006.
године. Од тада је та зграда
била ругло у центру града где
су се окупљали скитнице, пијанице и наркомани.
Тако је било све до 2013.
године, када је хотел темељно реконструисан. Тада је рестаурирана фасада, поправљен је кров да не би прокишњавао, затворени су сви прозори и онемогућено је да у
унутрашњост објекта улазе непозната лица која би га опет
руинирала. Поред тога, двориште хотела је комплетно
очишћено и испрскано специјалним хемијским препаратима како би био спречен
поновни раст корова.
Због неуспешне приватизације „Слободе” „АИК банка”
је активирала хипотеку, након чега је постала власник
тог хотела. Пре четири године први пут је покушана његова продаја, али она није успела. Од тада „Слобода” чека
новог власника, а фасада тог
хотела поново пропада и служи за лепљење плаката и шарање графита.

Посебно интересантно и
живо ту је било у летњим
месецима. На том месту певали су готово сви певачи и
пе ва чи це ко ји су не што
значили на нашој естради, а
наступале су и бројне групе.
У Пан че во их је до во дио
наш су гра ђа нин Ми лош
Обреновић.
У време када је Радио Панчево био на врхунцу популарности, ту су уживо снимане
многобројне музичке емисије, које су биле магнет за посетиоце. Панчевци и Панчевке који нису могли да нађу
слободно место за неким од
столова слушали су музику
из оближњег парка или с Корзоа до касно у ноћ. Била су то
лепа и безбрижна времена,
која су сада, нажалост, само
далека прошлост.
Због тога је многе Панчевце непријатно изненадила вест
објављена средином марта
прошле године да је градска
Комунална инспекција издала налог за рушење баште хотела „Слобода”.
Као образложење за ову одлуку наведено је да башта
представља претњу за пролазнике јер је почела да се урушава. Била је у толико лошем стању да је постојала могућност да се ланци који су
висили с њеног крова откаче,
падну и повреде некога. Због
тога није било дилеме да јој
је дошао крај. После недељу
дана, колико је трајало њено
сечење и демонтирање, она је
дефинитивно уклоњена, а на
друштвеним мрежама су тих

Пре три године изгледало
је да ће то бити заустављено. У нашем граду су се појавили власници једне приватне фирме из Краљева који су изразили жељу да откупе „Слободу” и да је потпуно реновирају. У својим
слаткоречивим најавама истицали су да су озбиљно заин те ре со ва ни да на пра ве
„ексклузиван хотел у центру
града са значајним смештајним капацитетима”.
Власници те фирме ишли
су толико далеко да су у изјавама панчевачким медијима
најављивали да ће „по завршетку реконструкције хотела
’Слобода’ у њему радити 100
радника”, да ће „ђаци Економско-угоститељске школе
у нашем граду који се обучавају за конобаре и куваре ићи
на праксу у објекте њихове
фирме на Црногорском приморју” итд.
Накратко је изгледало да
ће ови интересенти за куповину и реконструкцију „Слободе” испунити своја обећања. Започети радови на реконструкцији хотела кратко
су трајали, да би одједном,
без ика квог обра зло же ња,
престали. Власници приватне фирме из Краљева после
тога су отишли и више се никад нису вратили. Шта је био
разлог за то што им је нагло
спла сло ин те ре со ва ње за
„Слободу”, знају само одређени политичари из локалне
власти који су с њима контактирали.
М. Г.
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ПРОШЛОГ ВИКЕНДА У ИВАНОВУ ОДРЖАНИ „РИБАРСКИ ДАНИ И НОЋИ”

ОД ДЕЧЈЕГ ПЕЦАЊА ДО ПОПИКА
Домаћини и њихови
гости се такмичили и
дружили
Ивановачка манифестација под
називом „Рибарски дани и ноћи”, коју приређују тамошња
Месна заједница и друге сеоске институције, одржана је
протеклог викенда четрнаести
пут. И овог пута осмишљен је
за ни мљив про грам, ко ји се
углавном састојао од такмичења, а на њима су, поред домаћина, учествовали и гости с разних страна.
Све је почело у суботу, 7. јула, турниром пионира узраста
до петнаест година у пецању
на пловак. На оближњем каналу надметало се тридесет шесторо деце, а прва три места
заузели су Александар Прокић,
Вељко Поткоњак и Ђурица Радмановић. Њима су припале дипломе, док су сви остали добили пригодне награде.
Нешто касније у пингпонгу
се огледало десетак стонотенисера, а прво и треће место
освојили су Омољчани Дарко
Томић и Матеја Мичић, док је
Јања Тасковић из Панчева заузела друго место. С друге стране, у стоном фудбалу највише
су се истакли Ненад Дудуј, Стефан Груловић и Срђан Томић.
Програм првог дана окончан
је турниром у малом фудбалу
на којем су, у конкуренцији
осам екипа, победили „Росо
мери” из Омољице, испред њихових суграђана „Дифоваца” и
панчевачког „Арсенала”.
Су тра дан у ра ним ју тар њим часовима уприличено је

Ба нат ски Бре сто вац: ЈКП
„Комбрест” равнао je пут ка
плажи на Поњавици. Месна
заједница упутила је ЈП-у „Урбанизам” допис за санацију
општинског пута ка Дунаву,
а наручене су две нове справе за дечје игралиште у парку у центру села, које ће ускоро стићи. Журка на којој ће
музику пуштати DJ Stanky биће приређена у петак, 12. маја, увече, у Ловачком дому.

Највише људи привукло је традиционално такмичење у кувању рибље чорбе
такмичење у стрељаштву (дисциплина трап), на којем су,
као и прошле године, доминирали Брестовчани, па је победила њихова друга екипа, испред прве, док су Новосељани
били трећи. Када је реч о појединачној конкуренцији, најбољи су били Горан Бојић, Небојша Лончаревић и Саша Секуловски.
Највише људи, а уједно и
најживље било је када су варјаче укрстили мајстори у кувању рибље чорбе. Највише их
је било из самог Иванова, али
није мањкало ни људи из околних места и града. Око сваког
ко тли ћа оку пи ла се по ве ћа
група људи који су бодрили

кулинаре, али и уживали у пићу и рибљим мезетлуцима. Напослетку, без обзира на то какав је резултат остварио њихов фаворит, сви они једнако
су уживали у пикантним чорбама. Ипак, стручна комисија
одлучила је да је најбоља била
екипа „РНП вентилђије”, коју
су чинили кувар Тома Дугонић и помоћник Немања Тасић; други су били „Мића и
враголани” (Милован Спасојевић и Јован Јовић), а трећи
„Бразил и другари” (кувар Зоран Јованов).
Упоредо с поменутим догађајем, женска секција локалног МКУД-а „Боназ Шандор”
приредила је етно-базар, на

којем су њихове гошће из околних места изложиле своје рукотворине, а саме Ивановчанке
понудиле су гурманима свеже
мекике и крофне.
Завеса на овогодишње „Рибарске дане и ноћи”, као и досад, спуштена је уз презентацију старе игре под називом
попике. У овој интересантној
релаксацији, која подсећа помало на бејзбол, као и на овим
просторима некада популарни
клис, суграђанима се придружио председник Савета Месне
заједнице Иваново Јошка Дудуј. Он им је уједно захвалио
на сарадњи и добром расположењу и пожелео да се у том духу настави.

Шаролик програм око Петровдана
приређена такмичења у шаху и
таблићу, док ће концерт рок
групе „Плаћеници” бити одржан од 21.30 у Дому културе.
На сам дан славе, у рано јутро, од 7 сати, Удружење голубара приредиће Петровдански
куп, а два сата касније у Цркви
Светог Петра и Павла биће служена петровданска литургија,
након које ће на оближњем
платоу наступити фолклорне
групе Дома културе. Тачно у
подне на свечаној седници
Скупштине Месне заједнице

биће пререзан славски колач.
Том приликом ће бити настављена лепа пракса доделе златника најбољим ученицима
осмог разреда Основне школе
„4. октобар”. У току дана, у организацији удружења жена, биће отворена изложба традиционалних јела и других
рукотворина у Дому културе,
испред којег ће, од 18.30, наступити фолклорне секције те
установе, као и њихови гости
из Сакула и Црепаје.
Током викенда, у 9 сати, так-

Банатско Ново Село: Радници ко му нал ног пред у зе ћа
косе траву на дечјим играли шти ма, рас кр сни ца ма и
гробљу, на којем већ извесно
време функционише нова капе ла. Чла но ви Фол клор не
секција Дома културе и народног оркестра наступили
су на интернационалном фести ва лу у ру мун ској ба њи
Херкулане. Промењен је термин одржавања „Тракторијаде”, која ће од ове године,
уме сто сре ди ном ју ла као
досад, бити организована половином августа.
Долово: У току је санација
фасаде Дома културе у делу
зграде који користе доловачка удружења, као и просторије пензионера и КУД-а „Јон
Кре ан ге”. У ор га ни за ци ји
удружења „Доловачки липицанер”, у недељу, 7. јула, на
хиподрому одржана је „Фијаке ри ја да”. До ло вач ки пензионери су у среду, 10. јула,
организовали излет на релацији Идвор – Бечеј – манастир Ковиљ.
Глогоњ: Месна заједница расписала је јавну набавку за завршетак изградње тротоара у
Улици ослобођења на потезу
између Београдске и Пролетерске улице. Летњом лигом
у малом фудбалу и представом „Ка те го рич ки зах тев”
почело је обележавање сеоске славе Петровдан, које ће
потрајати до недеље, 14. јула.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГЛОГОЊСКЕ СЛАВЕ

Обележавање глогоњске славе
почело је много пре самог Петровдана, у петак, 5. јула, стартом веома популарне Летње лиге у малом фудбалу, на коју се
увек одазове велики број екипа
из места и околине. Већ у уторак, 9. јула, у Дому културе изведена је представа под називом „Категорички захтев”. Два
дана касније, од 17.30, ревијалну утакмицу одиграће фудбалери локалног првог тима и глогоњски ветерани; пола сата касније у Клубу пензионера биће

Месне актуелности

мичиће се фудбалери млађих
узраста. Поред тога, у суботу,
13. јула, од 18 сати, на програму је рукометни турнир, док
ће сутрадан од 9 сати секција
ловаца приредити надметање
у гађању глинених голубова.

Иваново: Манифестација под
називом „Рибарски дани и ноћи” уприличена је протеклог
викенда, 6. и 7. јула, када су
приређена бројна такмичења.
Школа очекује почетак радова на другој фази реконструкције зграде за вртић. Сви ученици су уписани у средње
школе по првој жељи.
Јабука: Министар омладине
и спорта Вања Удовичић, у
пратњи градоначелника Панчева Саше Павлова, обишао
је школу у суботу, 6. јула, и
разговарао с домаћинима о
пројекту „Спорт у школе”. По
налогу Месне заједнице у току
су радови на неколико локација у селу.
Ка ча ре во: Удру же ње же на
„Етно-кутак” у суботу, 13. јула, на СРЦ-у „Језеро” приредиће манифестацију на којој
ће се представити жене из
различитих удружења са својим рукотворинама.

Омољица: Министар омладине и спорта Вања Удовичић, у пратњи градоначелника Панчева Саше Павлова,
обишао је школу у суботу, 6.
јула, и разговарао с домаћинима о пројекту „Спорт у школе”, а у четвртак, 11. јула, у
посети су били прослављени
људи из света одбојке: Зоран
Гајић и Владимир Батез.
Старчево: При крају су припреме за предстојеће „Дане
дружења”. Извиђачи ће наредних недељу дана боравити у табору у бањи Ждрело
код Петровца на Млави.

ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ДОЛОВАЧКИ ФИЛМ

„Колевци” нови трофеј

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО У СТАРЧЕВУ?

Дружења напретек, недостаје расхлађивање
Насумично одабрани грађани
Старчева у најтоплије годишње доба веома су склони дружењу, што у ужем кругу рођа-

велики базен. Бранислав Јоковић (54), геометар, тренутно је упо слен на из град њи
„Турског тока”, па нема превише слободног времена. Када га ипак уграби, оде до Иванова, где има чамац, како би
се препуштао чарима пецања
и тамошње природе.
Добривоје Ђорђевић, како
себе назива – пензионер у поку-

Небојша и Бранислав
ка, пријатеља или комшија,
што уз програме традиционалне манифестације „Дани дружења”, крајем јула и почетком августа. Међутим, мали
проблем ових врелих дана настаје када је реч о расхлађивању, јер у самом селу нема
адекватног места за купање.
Један од њих, Небојша Пејић (34), произвођач столарије, летње време проводи активно уз бицикл и чамац којим воли да плови по оближњој речици Надели. Он увече углавном шета по Тргу неолита, који је у време „Дана
дружења” испуњен разним садржајима, а веома би волео да
његово место добије довољно

селима, као што су такмичења у кувању специјалитета из
котлића, а воли и „Дане дружења”, пре свега „Екс-Ју рок
фест”.
Бојан Станковић (47), бравар у Рафинерији, у најтоплије годишње доба дружи се с
браћом и колегама, а учествује и у акцијама уређења Надела. Он не пропушта ни „Дане
дружења”, када се такмичи у
одбојци на песку и пикаду, и
пита се гласно: зашто би на
купање морао у „неко” Качарево, када би и његово место

Станковић (33) такође је склон
волонтирању, па тренутно ради на припремању такмичења
у пецању за децу, а остатак
лета проводи уз кулинарске
манифестације и по локалним
кафићима. Некад је често одлазио на дунавску плажу Миље, која већ дуго није у функцији. Немања Тасић (29), још
један рафинерац, у слободним
летњим данима углавном обилази „кафанице са староградском музикицом”, а воли и да
с друштвом скокне на Белу
стену и распали роштиљ. И он

ла ко мо гло да има не ко
прикладно језерце. Његов брат
и ко ле га из НИС-а Ду шан

мисли да Старчеву недостаје
вештачко језеро или макар
мини аква-парк.

Добривоје и Златко
шају, који се иначе бави грађевином и често је на теренима, када је у Старчеву, углавном се дружи са екипом уз
’ладно пивце и истиче да би
као лек против летње жеге добро дошао један базен, као и
спортска хала с модерним расхладним уређајима. С тим се
слаже и Златко Гашовић (52),
радник у „Луци Дунав”. Кад
год му се лети укаже прилика, с другарима обилази веселе манифестације по околним

Бојан, Немања и Душан

Бојан Војнов прима награду
Документарни филм „Колевка времена”, који подсећа на
прохујале дане и традиционалне вредности, настао у продукцији доловачке групе под
називом „Србија, мој дом”,
недавно је освојио још једно
признање. Ово остварење проглашено за најбољи филм у
категорији „Етно-култура живота на селу” на трећем Интернационалном фестивалу
документарног филма „Врмџа фест”, одржаном у близини Сокобање.
Вреди истаћи да је за то заслужан тим вредних ентузијаста и заљубљеника у покретне слике, а у својству продуцента предводио их је Мирослав Првуљ, као директор Дома културе „25. мај”. Аутор је
Бојан Војнов, а иза камере су
се налазили Предраг Филипов, Лука Ивановић и Зоран
Компар, који је био и монтажер. Музику је компоновала

Лена Гађански Есхана, а у вези с тим помагали су јој Александар Ђорђевић и Милица
Николић, која је, заједно с
Браниславом Николићем, и
глумила у овом филму. Наратор је била Весна Бојовић,
док је Лучијан Данилов био
задужен за тонску обраду.
„Колевка времена” резултат је пројекта „Промоција
културно-историјског наслеђа и културно-туристичких
потенцијала Долова”, а финансирао га је Град Панчево,
у чему су на разне начине помогли и КУД „Банатски вез”,
удружења жена („Доловке”) и
винара („Свети Трифун”), као
и Етно-кућа „Стајић”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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РИБОЛОВАЧКИ УЛОВИ

БУЈНА ФЛОРА И ФАУНА НА ДУНАВУ НЕДАЛЕКО ОД ГРАДА

Деверика

ИВАНОВАЧКА АДА – СКЛАД ЉУДИ И ПРИРОДЕ

Једна од најпопуларнијих
врста рибе и омиљен улов
наших пецароша свакако је
деверика.
Она је пљосната, има високо тело и леђа. Сива је,
према трбуху сребрнаста, а
глава јој је мала. Има дуго
и јако подрепно пераје и велике крљушти. У нашим водама достиже тежину и до
пет килограма. Креће се у
дубоким и мирним токовима река и канала, богатим
воденим биљем, где рије тражећи храну. Обично се креће у јатима, а највише је
има у Дунаву, Сави и каналу ДТД.
Деверика се мрести у мају и јуну, полажући у плићацима икру на водено биље три-четири дана, када
је тихо и мирно време. Деверика је плашљива риба,
па се најбоље лови у хладним месецима и у мутној
води.

Пеца се на дну, лаганим
прибором с пловком. Узима разне мамце: хлеб (ружа), црвиће, ларве и глисте. Најстарији мамац је тесто од средине хлеба с додатком слатке алеве паприке. Тај мамац ређе узимају
друге рибе и готово је сигурно да ће после трзаја и
контре на удици бити лепа
деверика.
Иако њено месо има доста костију, сочно је и укусно, а обично је риболовци
по страни зарежу и јаче прже, тако да ситне кости готово нестану.

Један од најживописнијих природних резервата с разноврсном флором и фауном у околини свакако је Ивановачка
ада, која се налази на свега неколико километара од тог панчевачког села.
Поред разних врста риба, сисара, птица, међу којима је и
породица заштићеног орла белорепана, своје летње уточиште на обали Дунава је нашло
и двадесетак кампера.
Они тај свој мир чувају по
свим правилима, и то организовани у удружење, а поред тога што желе себи да угоде, веома брину да не наруше и поменути биодиверзитет природе.
Ивановачка ада се налази на
обали Дунава, преко пута Ритопека. Ту је негде смештено и
насеље од двадесетак кампера,
који у хладу бујних крошњи
проводе топле дане. На овом
рајском месту они се купају,
пецају, друже и једноставно
уживају у животу пуним плућима.
Сви имају камп приколице,
плацеве са излазом на реку, с
погледом на фасцинантно „љубавно острво”. Недалеко одатле је и плажа дужине стотинак метара, коју редовно користе и мештани Иванова. Њима је то од прошле године прилично олакшано, када је насута ризла на километар и по пута до тамо.
Сви они имају ретку привилегију да се крепе, за наше прилике, у исконској дивљини.

Кампери чувају мир
Житељи наведеног камп насеља, као што је речено, организовани су у удружење чији је
циљ да спречи нарушавање раскошне природе, као и да сачува мир оних који су у хладу реке и дрвећа овде пронашли толико жељени мир. Ови модерни Робинзони махом су становници околних села – Иванова и Омољице, одакле је и

први међу једнаким камперима – Богдан Сужуковић.
– Дошао сам у ову лепоту међу првима, 1992. године, када
су овде биле три фамилије. У
ствари, они нису били на обали, већ на „љубавном острву”,
које је тада било четири пута
веће. Основни разлози што сам
овде јесу љубав према природи
и дружење са истомишљеницима, јер, поред мене, ту су и други људи који воле пецање, реку, пловидбу... Али најбитније
од свега је да се држе основних
правила: никог не узнемиравај,
поштуј природу и владај се у
складу с њом – истиче председник удружења кампера.
Ту је и Данило Калчов из
Иванова, који ову рајску природу походи од 2002. године, а
интересантно је да је првих пет
година спавао под шатором на
земљи.
– Ми смо међу првима овде
купили камп приколицу, које
сада сви имају. То нам умногоме олакшало боравак у овој природи. Ово је идеална локација
за одмор и спава се фантастично, јер река и шума обарају температуру. С друге стране, и друштво је добро, све су то скромни и фини људи, с којима смо
не само комшије већ и добри
пријатељи – каже Калчов.
Његову супругу Ержебет „бије глас” да је најлепше уредила
свој плац, на којем нема чега
нема: од разнобојног цвећа до
лежаја на отвореном. Кухиња
се подразумева, а постоји чак
и хладњак, у којем су „расхладни уређаји” заправо флаше леда донете из цивилизације. Нажалост, овде нема струје, ни
водовода, па се људи довијају.
– Нас то не тангира превише, јер најбитнији нам је мир
и то што смо у предивном окружењу с добрим људима. Чак
када је реч о одржавању плаца, копирамо једни друге, а у
последње време малтене долази до такмичења чије ће да буде уредније. Ипак, у свему оста-

Белорепани као симбол моћи

Живот у шуми уз реку

Омољчанин Жељко Бркић, још
један заљубљеник у природу и
пецање, труди се да то пренесе
и на млађа поколења, па им
често организује такмичења у
пецању и друге видове боравка
у природи.
– И моја деца радо долазе овамо и чак им не смета то што
су ван модерних токова. Ипак,
урадио сам инвертор преко соларних панела, тако да имамо и телевизор, јер понекад
зафали макар мало контакта
са спољним светом. А свакодневица је као код куће: свако кува и спрема за себе, док
углавном викендом правимо
заједничка дружења. Бука је

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
СА УДИЦЕ

ПУЊЕНЕ
ШТУКЕ

На коцкице исецкати поврће по жељи: црни лук, шаргарепу, тиквице, корен и лист
першуна, свеж парадајз... У
то додати на коцкице сецкану сланину и мало посолити
и побиберити.
Штуки одсећи главу и реп
и од тога направити фину
чорбицу.
Добро посолити штуку
споља и изнутра и пунити је
поврћем.
Затворити чачкалицом и
послагати у тепсију. Ако остане поврћа, онда то посути
по напуњеним штукама или
око њих.
Исећи кромпир на веће
кришке, посолити га и ставити око штука да се заједно пеку.
Одгоре се могу поређати
комади сланине. Све се може зачинити по жељи – рузмарином, вегетом...
Пред крај прелити размућеном павлаком и вратити
још кратко у рерну да се мало запече.
Сервирати топло!
За љубитеље оваквих јела
ово је заиста један фини специјалитет који се може послужити у свим приликама.

лом много се слажемо и помажемо. Мали проблем је то што
на обали има сувише муља, па
ка да до ђе мо на про ле ће,

апсолутно недозвољена, изузев у случајевима када неко
нешто слави. То се претходно
најави, али ни тада не дуже

чили смо да не ширимо капацитете, пре свега зато што је
било чланова који се нису држа ли пра вил ни ка из на шег

ЉУ БАВ НО ОСТР ВО
Посебну пажњу природњака привлачи „љубавно
острво”, за које кажу да су се млади тамо у потаји налазили.
И сам председник удружења кампера је сведок једног таквог везивања.
– На острво је навраћао професор који је имао
петоро деце, па смо се као комшије често дружили. То је било време када смо долазили чамцима,
углавном јели оно што упецамо и рибљу чорбу, а
по воду смо ишли у село код једног те истог човека
из Иванова. И тако је тамо његову ћерку упознао
професоров син, виђали су се управо на острву и
касније оформили породицу – присећа се Богдан.
два-три дана га чистимо, како
бисмо могли да се купамо. И
тако сваке године из почетка
– наводи Ержебет.

од 22 сата. Истини за вољу,
овде смо махом сви риболовци, који воле рано да устају,
па им то не пада тешко – примећује Бркић.
Кампери на Ивановачкој ади
остају остају од 1. маја до 30.
октобра, када по уговору са
Шумским газдинством „Банат”
морају све да уклоне.
– Плаћамо 65 динара по квадрату, па како сви имамо по
око 70 квадрата са излазом на
воду, то за шест месеци испадне око 2.500 по кампу. Прошле године управљачи су направили нови пут за своје потребе, који је и нама био насушно потребан. Пре тога смо
мучили муку и редовно морали да га поправљамо. С друге
стране, овај камп је затвореног
типа и нико не може без наше
дозволе да дође и самоиницијативно постави шатор. Одлу-

статута. А то ни ми ни ова природа не можемо да поднесемо
– закључује Богдан.
А она, природа, овде је заиста веома издашна. Рецимо, од
биљака су најзаступљеније врба, брест и законом заштићена
црна топола; рибе има, као и
свугде на Дунаву, попут шарана, сома, смуђа, иако не толико откад је криволов у околини метастазирао. Што се птица тиче, поред барских врста,
чују се сенице и шеве, а прошле године појавили су се и
дивљи голубови гриваши.
Познато је да ту обитују чак
и два орла белорепана, такође
заштићена врста, која је симбол моћи и због тога се налази
на многим заставама.
Због свега тога Ивановачку
аду треба чувати као право благо.
Ј. Филиповић

ЗАНИМЉИВЕ АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА ОРИЈЕНТИРИНГ КЛУБА „ОСА”

Драган уловио „радио-лисице” у Молдавији
Оријентиринг клуб „Оса” је организација која већ извесно време спаја два добра: боравак у
природи и бављење спортом.
Када је реч о љубитељима активности у зеленим шумовитим пределима и плућној релаксацији на чистом ваздуху,
не изостају ни вредни резултати на бројним надметањима.
Све је то плод залагања и
огромног ентузијазма пре свега
председника Миодрага Видовића, као и свих других чланова те панчевачке организације.
Један од њих је и Драган
Борковић, који се недавно с
„Балканијаде” у Молдавији вратио као петопласирани бранећи боје Србије у радио-оријентирингу, изузетно атрактивној,
али и захтевној дисциплини.
Иако овај Панчевац није донео одличје са еминентног међународног надметања, Видовић каже да је и овакав пласман велики успех.

– Драган је у сва три дана
био пети, али тиме није био задовољан, јер је прошле године
на истом догађају био свеукупни вицешампион, освојивши
једну златну и две сребрне медаље. Разлоге треба тражити и
у томе што је ове године владала изузетно јака конкуренција,
па је Борковића неколико грешака и лоших процена на стази стајало медаље. За разлику
од њега, ја сам тим резултатом
задовољан, као и успехом четворочлане репрезентације, која се вратила са четири медаље
освојене у конкуренцији 328
такмичара. Притом треба нагласити да је у питању једна од
најтежих дисциплина у овом
спорту – истиче Видовић.
За разлику од оријентиринга, у којем такмичар треба да
по реду обиђе контролне тачке
уцртане на мапи, код радиооријентиринга тога нема, већ
мора сам да их открије, јер су

сакривене, а само повремено
емитују одређени сигнал у трајању од једног минута.
– Учесник у овој дисциплини проналази циљеве уз помоћ карте, компаса и уређаја
који се зове радио-гониометар. Треба напоменути да је
време за откривање контролних тачака лимитирано и уколико се прекорачи, долази до
аутоматске дисквалификације. У том случају такмичар као
да није ни трчао. С друге стране, под условом да је у задатом времену, није тако катастрофална грешка ако пронађе мањи број сакривених предајника. Због свега тога ова
дисциплина захтева много физич ке кон ди ци је, тех нич ког
знања и вештине, као и непрекидно стратешко размишљање – наводи први човек панчевачког клуба.
Према његовим речима, у
свету се ова дисциплина на-

Драган Борковић и Миодраг Видовић
зива и лов на лисице, које заправо глуме сакривени предајници, док радио-гониометри такмичара представљају

пушке или псе трагаче. Због
свега тога ово је веома атрактивна и занимљива активност
у природи.
Ј. Ф.
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

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

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

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

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

ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити
и тромбоцити)
и ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА,
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

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

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

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

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

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

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

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•
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ПРОДАЈЕМ половне траке
за трчање, из увоза, и
остале фитнес опреме.
064/366-57-87, 061/24461-29. (28002)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ форд мондео
караван 2003. год. ghia
опрема, регистрован до јуна 2020. Договор.
061/600-47-71. (СМС)

ПРОДАЈЕМ мали фрижидер, вертикални замрзивач, веш-машину.
064/129-73-60, 346-790.
(280015)

МУЛТИПЛА 2001. годиште, бензин-метан, 1.000
евра.

КУЛТИВАТОР хонда, машина за мешање бетона,
елткромотори „електроковина”, 3 кв, 9450/кв,
2885/1 мин. 063/128-8278. (280017)

063/699-568 (СМС)
ПРОДАЈЕМ глисерско корито 4.5 м или мењам.
065/853-93-29. (279386)
ПРОДАЈЕМ брако приколицу. 065/853-93-29.
(279836)

ФОРД ЕСКОРТ караван,
16 В, бензин, 1998. годиште, 1600 кубика, исправан, у возном стању, није
регистрован. 064/651-1619. (280061)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара
062/873-19-80; 064/503-30-11
ОПЕЛ астра караван,
2007. годиште, 1.6 бензин.
066/525-41.00. (279923)
ПУНТО 3, 1.3, мултиџет
2004/5, петора врата, фул
опрема, у првој боји.
064/587-50-24. (279947)
ПОЛО 1.4, 2003, петора
врата, фул опрема, у првој
боји, на име. 064/587-5024. (279947)
ГРАНДЕ пунто 1.3, мултиџет 2007, петора врата,
фул опрема, у првој боји.
064/587-50-24. (279947)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

ХОНДА CR-V, у одличном
стању, бензин, гас, 200 цм,
2000. годиште, 3.500 евра.
065/634-27-99. (279962)

marketing@pancevac-online.rs

ПЕЖО 207, 2010, и фијат
сеићенто, 2002. 064/33779-38. (280068)

ВОЗИЛА

БИЦИКЛ КТМ одлично,
одличан. 063/248-104.
(279853)
ПРОДАЈЕМ два писаћа
стола, кухињске елементе,
фотељу на извлачење у
кревет, кревет, тросед и
две фотеље, мали фрижидер, мали замрзивача, полице, комоде, сто за компјутер, машину за прање
судова, уградни плински
шпорет, боцу. 063/754-1326. (279653)
ПОВОЉНО продајем
опрему за фризерски салон: две столице, ентеријерски сто, колица и фискалну касу. 064/149-6835. (280017)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (277571)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (277571)

КУПОПРОДАЈА
СУДОПЕРА 1.30 одлична
,са делимано чесмом 120
евра. Моб. 060/366-73-51
(СМС)
ПРОДАЈЕМ две ТА пећи и
тучану камин пећ на дрва,
повољно. Тел. 063/754-1326. (279337)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, луле, мешачи, дна. 331-586, 063/80574-60. (279415)

ПРОДАЈЕМ радијаторе,
радијатор Зрењанин, гусане. 063/114-52-49.
(279912)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2, 3, 4 и 6 кв),
достава, монтажа, гаранција. 063/705-18-18, 335930. (279915)
ПРОДАЈЕМ гробницу на
старом гробљу. 064/25561-50. (279016)

ПОТРАЖЊА

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара,
нова. 371-568, 063/77345-97. (279950)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ повољно. 063/733-61-78 (СМС)
ПОЛОВНИ телевизори на
продају, могућност замена. 064/564-14-14.
(279674)
ПРОДАЈЕМ јагњад и шапурине. Тел. 013/632-151,
064/320-25-85. (279844)
МОНТИ бајк алуминијум
genesis, одличан. 063/248104. (279853)

ПУНТО 1.2, 2001, 3 В, клима, даљинско, црвен,
136.000 км, одличан.
064/856-60-65. (1279985)

МАШИНА за веш горење,
ПРОДАЈЕМ гарнитуру тро- 6,5 кг, одлично очувана.
063/248-104. (279853)
сед, двосед и фотеља,
10.000, договор. 064/014- КОМБИНОВАНИ фрижи81-42. (279668)
дер са два мотора, судо-

ПРОДАЈЕМ тојоту у добром стању, регистрована,
повољно. Тел. 062/193-3605. (280037)

ПРОДАЈЕМ из увоза, бицикл, косилицу, компресор. 063/436-918.
(279659)

машина, турбо рерна, угаона гарнитура, тросед мојца. Тел. 063/861-82-66.
(279992)

ФОЛКСВАГЕН голф 5, 1.9
ТДИ, спортлине, 2006, у
одличном стању. 063/18475-95. (280088)

ПРОДАЈЕМ алт дојч трпезаријски сто и шест столица. 063/754-13-26.
(279653)

КАУЧ, писаћи и трпезаријски сто, хармоника, врата,
повољно. 064/129-33-71,
341-401. (279994)

НА ПРОДАЈУ веш-машине,
кревети, мојце, ормани,
замрзиваче, угаона гарнитура, кухиња, теписи,
француски лежај, шпорети
на плин, шпорети на дрва,
витрине, мојце, крека весо
ПРОДАЈЕМ комплетну
пећи, телевизор. 064/155- опрему за кетеринг или
38-13. (279993)
уступам цео посао. ДогоПРОДАЈЕМ климу нео,
вор. 064/128-37-25.
потпуно исправну, веш(279952)
машину вирпул уску, потПОЛОВНА једнокрилна
пуно исправну. 066/309храстова врата , једно996. (279921)
крилна алуминијумска
ШПОРЕТ за централно и
врата и прозоре. 062/403два фрижидера, повољно. 241. (279960)
616-048, 062/161-25-03.
ПРОДАЈЕМ кухињу 5,60 м
(279928)
са аспиратором, мало коПРАСИЋИ на продају,
риштена и угаону гарнитуМилан. 064/169-854.
ру + столић са две столи(279480)
це. 063/436-682. (280040)
НА ПРОДАЈУ ливадско се- ПРОДАЈЕМ нов комбиноно. 062/240-643. (279931) вани шпорет под гаранциБРАЧНИ лежај, два лежаја јом, два пара ортопедских
штака, нову масажну лена развлачење, кауч, старински ормар, електрични жаљку и мотор АПН,
061/337-47-68, од 17 до
шпорет. 064/130-36-02.
19 сати. (280049)
(279947)
ПРОДАЈЕМ полован намештај, белу технику, све
очувано, из увоза.
061/317-07-67. (280051)
ПРОДАЈЕМ нове трудбеникове блокове, монту и
фосне, по повољној цени.
Тел. 061/659-05-60, Старчево, Ивица. (280062)
КАЈСИЈА, шљива, крушка,
бескрва за ракију, продјем. Тео. 063/898-53-08.
/279950)

ПРОДАЈЕМ стару циглу,
ве-ма формат, бибер
цреп, 333 и грђу. 064/64824-12.

ПРОДАЈЕМ половне кућне
ствари и белу технику.
063/894-21-80. (280063)

шине, шпорете, замрзиваче, и све остало. 061/32204-94. (279972)

ПРОДАЈЕМ прасиће, јариће, може и заклано по могућности доносим кукћи.
Тел. 617-336. (280075)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазимо. 061/321-77-93.
(279978)

АДРИА камп приколица и
пента 7 кс, први власник.
066/408-426. (279981)
ПРОДАЈЕМ машину за
одвајање коштица из воћа.
064/201-72-16. (2800579
ПРОДАЈА прасића, могућност услужног клања, Војловица, Борачка 1. 342819, 064/306-87-33.
(280082)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, перје,
бакар, ауминијум, акумулаторе. 066/900-79-04.
(279842)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, олово, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/206-26-24. (279972)
КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, веш-ма-

ОТКУПЉУЈЕМ ваш преостали грађевински материјал и стару циглу, исплата одмах. 064/354-6994. (280032)
КУПУЈЕМ: перје, стари новац, сатове, слике, фигуре,
старе играчке, старо покућство. 335-930,
063/705-18-18. (279995)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ВЕЋА салонска кућа, М.
Горког 60-а, Панчево.
063/771-46-98. (279325)

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

Петак, 12. јул 2019.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ОГЛАСИ

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

КУЋА на продају, стара
Миса. 069/223-24-25.
(279654)

КУЋА у Иванову, видети,
договор, 063/372-428.
(278249)
СПРАТНА кућа, Црепаја,
220 квм, 15,5 ари плаца,
плус помоћни објекти, легализовано. 064/324-1068, 013/210-25-69.
(279346)
КУЋА на продају, цена повољна. Тел. 618-625, Омољица. (279297)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице, ЦГ. 013/367-261,
062/348-137. (280002)
МРАМОРАК, комфорна
кућа, може и замена. Тел.
069/255-87-86. (280019)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
Шумарку. 063/838-11-15.
(280026)

КУЋА на продају у Иванову. 064/828-36-26,
062/415-359. (278616)
КУЋА, нова, 170 квм, власник, хитно, Војловица,
48.000. 063/784-71-34,
063/771-75-96. (279131)
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НОВА МИСА, грађевински
плацеви на продају.
061/200-73-09. ()280042)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
БАВАНИШТАНСКИ пут,
нова кућа, усељива, 5 ари,
25.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (279917)

КУЋА 120 квм + локал, 7
ари, у близини надвожњака за Вршац. 013/232-1069. (279943)

ПЛАЦ под воћем, Кудељарски, вода, струја, канализација, 5 ари. 060/30151-31. (279866)

КУЋА, власник, легализована, на осам ари плаца,
Стрелиште. 064/227-6783. (179945)

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

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

МАКСИМА ГОРКОГ, 120
квм, две стамбене јединице, на два ара плаца, чврста градња, ПВЦ, 39.000,
договор. „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(280008)

ПРОДАЈЕМ кућу у Доњем
граду, са две стамбене јединице 130 + 70 квм. Тел.
062/522-000. (280046)
СТАРА МИСА, старија кућа 70 квм, 3.3 ара, 17.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280018)
КУЋА на Стрелишту, 120
квм, одлична локација, цена 40.000 евра. Тел.
063/186-63-24. (280033)
МАКСИМА ГОРКОГ, 120
квм, две стамбене јединице, на два ара плаца, чврста градња, ПЋВЦ, 39.000,
договор. „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(280008)
ПРОДАЈЕМ плац на Новосељанском путу. 060/05085-37. (279949)

КОТЕЖ 1, двособан, 54
квм, ЦГ, високо приземље,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(279902)

СОДАРА, једнособан, ЦГ,
ПРИ, тераса, укњижен,
26.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (279917)

ЈЕДНОСОБАН, Миса, I, 28
квм, 22.000; Тесла, ВП, 26,
22.000.„Милка М”,
063/744-28-66. (4822)
ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 29.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430.

БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милена Дунаву, „Јабуков цвет”,
продајемо: 6 ари плаца са
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
комфорном брвнаром (не
монтажном), зид 26 цм, 60
Контакт: Маријана, 063/693-944,
квм, засебном комфорном
Љупко – 063/313-844
гарсоњером 20 квм, оставама 24 квм, тремовима
СТАРА МИСА, 83 квм, 4
ОМОЉИЦА, кућа + огро40 квм, све 1/1, 35.000
ара, трофазна канализаман локал, угао, 31.000,
евра. 064/380-56-54.
ција, 35.000. (49), „Мукућа нова, укњижена, хит(279799)
станг”, 062/226-901.
но, 16.000. „Милка М”,
КУЋА, 138 квм и локал 30
(279914)
063/744-28-66. (4822)
квм, плац 7,3 ара, ВојлоСТАРА МИСА, 46 квм +
КУЋА, Бања Врујци, 60
вица. 063/879-58-14.
гаража, 2.5 ари, добра,
квм, 6 ари, продајем/ме(279815)
26.000. (49), „Мустанг”,
њам. 064/955-51-85.
ПРОДАЈЕМ плац од 33
062/226-901. (279914)
(279956)
ара на Новосељанском пу-

ПРОДАЈЕМ плац, башта,
11 + 3 ара, у Панчеву, Иве
Курјачког 139. тел.
064/110-12-80. (280079)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (279906)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, V,
лифт, 35.000; двоипособан, 75 квм, III, 43.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (279917)

КУЋА 100 квм, реновирана, 1/1, 4 ара, 27.000
евра, Козарачка 10.
063/804-07-85. (280086)

ЦЕНТАР, двособан, IV, ТА,
49 квм, 28.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(279906)

ТРОИПОСОБАН, војне
зграде, ЦГ, VI, велика тераса. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (279917)

КУЋА 60 квм, пос. Улаз +
2 ара, 13.000, Козарачка.
063/804-07-85. (280086)

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 45.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50.(279906)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ, 45
квм, ВП, центар Стрелишта. (470), „Дива некретнине”, 345-534, 064/24605-71. (279638)

ту 139. 063/886-85-82.
(279821)

3, 130.000 евра. Тел.
063/135-29-76. (280086)

ПРОДАЈЕМ пола куће –
две стамбене јединице,
Тесла, део плаца. Тел.
064/326-38-37. (279833)

СТАНОВИ
ПОНУДА

КУЋА, усељива, 80 + 60
квм, на 4 ара плаца, легализована. 063/231-442.
(279849)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
викендица, струја, вода,
ПЛАЦ продајем, Миса, до- 10 ари, 20.000. (679),
звољена градња. 064/866- „Трем 01”, 063/836-23-83.
(279917)
23-36. (279868)
ПРОДАЈЕМ плац, Долово,
13,7 ари, 300 м код школе
и аутобуске станице, испред плаца је трим стаза и
игралиште. 013/275-35-53.
(279876)
ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, 1/1, Кудељарски насип, ограђен, уређен.
063/472-669. (279877)
ВИКЕНДИЦА у викенд насељу код Долова, погодна
за викендаше, својина 1/1.
Тел. 061/604-99-45.
(279882)
КУЋА, 140 квм, Иланџа,
центар, 16 ари, мењам,
доплаћујем. 064/075-2367. (279891)
КУЋА, Цара Душана, 120
квм, 5,5 ари, помоћни
објекти. 064/075-23-67.
(279891)
ПАНЧЕВО-ЦЕНТАР, укњижена кућа/стан, 67 квм,
власник. 061/295-40-40,
064/132-36-63. (279901)

МОНТАЖНА кућа, нова,
70 квм, 2 ара, 19.000 евра. КОТЕЖ 1, двособан, 61
063/804-07-85. (280086)
квм, 35.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87КАРАУЛА, 20 ари + кућа
50.(279906)
800 квм, 1/1, Железничка

МАРГИТА, 4 ара, кућа,
ПР, 60.000; Стрелиште,
одличан, ПР, 45.000.
„Милка М”, 063/744-2866. (4822)

ШИРИ ЦЕНТАР, 300 квм,
5 ари, прелепа кућа,
120.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (279917)

МИСА, прелепа, СУ, ПР и
ПК, Банатско Ново Село,
ПР + ПК, нова, хитно.
063/744-28-66. „Милка
М”. (280090)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
за стан 120 + 80 квм, помоћни објекти, легализовано. 064/421-02-71.
(279929)

СОЛИДНА кућа, Доњи
град, гас, канализација,
асфалт, 110 квм, плац 4
ара, може замена за стан.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(279638)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
56 ари, градско грађевинско, викендица, струја, вода. 064/280-60-53.
(279930)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, може и етажно,
власништво, 1/1. 064/32760-75. (2799659

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80
квм, IV, терасе, власник,
договор. 063/770-45-55.
(279041)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина. Власник.
061/382-88-88. (279556)
НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособни лукс станови, завршни радови у
току. Могућност кредита.
062/966-92-96. 062/96692-96. (279881)
ПРОДЈЕМ стан у Милоша
Обреновића, преко пута
Авив парка, 117 квм.
063/159-99-62. (279988)
ГАРСОЊЕРА 16 квм, новија зграда, високо приземље, власник, 12.500 евра.
063/811-08-37. (279898)

СТАРЧЕВО, добра одмах
усељива кућа са помоћним објектима, 9.5 ари.
063/725-99-37. (4822)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,
центар, Банатско Ново Село, повољно. 060/615-1024. (279977)

КУЋА у Качареву, 100
квм, на 11 ари, усељива,
повољно. 064/172-86-12.
(279939)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
стан 26 ари грађевинског
земљишта, иза Црвене зве- СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
зде. 063/278-360. (279997) квм, трећи спрат, ЦГ,
31.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(279902)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, први спрат, Радова
зграда, 35.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (279902)

ЈАБУКА, двособна 64 квм,
4 ара плаца, чврста градња, усељива, 19.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (279902)

СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65
квм, први спрат, укњижено, 27.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (279902)

ПРОДАЈЕМ плац, воћњак
25 х 20, са викендицом 24
квм, легализовано, струја,
вода, телефон кабловска.
Ул. Шарпланинска.
064/303-28-57. (279911)

ПРОДАЈЕМ прелеп двособан стан, Котеж, новоградња, III спрат, 800
евра/квадрат, комплетно
опремљен. 063/801-56-63.
(279888)

ПРОДАЈЕМ тан у строгом
центру, 79 квм. Тел.
063/368-507. (279905)
ЦЕНТАР, лукс нова гарсоњера, високо приземље,
29 квм, 26.000. (049),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(279914)
ОСЛОБОЂЕЊА, квалитетан двособан, ЦГ, IV од V,
53 квм, 33.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(279914)
КОТЕЖ 2, двособан, 56
квм, ВП, 32.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(279914)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
ЦГ, генерално реновиран,
55 квм, тераса. (470), „Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (279638)
ПРОДАЈЕМ реновирану
гарсоњеру, Котеж 1.
064/235-69-32. (279936)
ДВОСОБАН, Котеж 1, 53,
IV, ЦГ, 31.000; центар, 54,
IV, лукс, 38.000; Миса, I,
60, ЦГ, 36.000. „Милка
М”, 063/744-28-66. (4822)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Миса,
I, 47 квм, 21.500; Маргита,
I, 53 квм, са гаражама.
„Милка М”, 063/744-2866.(4822)

ДВОСОБАН, Тесла, 47
квм, са стварима, 25.000;
ПРОДАЈЕМ једноипособан Котеж 1, ПР, лукс, 41.500.
„Милка М”, 063/744-28стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (279518)
66. (4822)

НОВОГРАДЊА, једноипособан, 46,09, 38.000 евра.
Двоипособан, 55 квм,
40.000, Патријарха Чарнојевића 6. 063/389-974.
(279975)
ЗЕЛЕНГОРА, мањи двособан 38 квм, IV, 25.000;
Стрелиште, 42 квм, I,
21.000, нова Миса35 квм,
13.500. „Лајф”, 061/66291-48. (280004)
ТЕСЛА, реновиран једноипособан, ВП, ТА, ЦГ,
29.000; Нови свет, 38 квм,
I, ЦГ, 26.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (280004)
СОДАРА, двоипособан,
ЦГ, договор, троипособан,
VI, 50.000, једнособанм,
ВП, 26.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (280004)
СТРОГИ центар, трособан,
90 квм, II, ЕГ, 73.000; Лава
Толстоја, Куткова зграда,
дуплекс, 66 квм, 53.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(280004)
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СТАНОВИ

ПОСАО

ПОНУДА

ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ жене за чишћење, контакт телефон
060/304-07-64 (СМС)

УКЊИЖЕН стан, строги
центар, 100 квм, без посредника, власник.
063/240-589. (1279968)
МИСА, трособан, дуплекс,
III, 62 квм, норвешки радијатори, без посредника,
37.000. 065/660-19-67.
(280016)

МИСА, 50 квм, једноипособан, TA, одличан, двостран, 25.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(280008)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ четворособан стан, радницима, Котеж 2. 063/856-7402. (279879)
НАМЕШТЕН реновиран
стан, Стрелиште, киндер,
68 квм, од септембра.
064/888-41-87. (279889)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(279893)

ЦЕНТАР, нов, 66, I, 64.00;
Содара, 2.0, ТА, 55,
23.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (280012)
ТЕСЛА, део куће, 55,
25.000; дворишни, 34,
12.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (280012)

СТАН у Тамиш капији, 62
квм, IV спрат, ЦГ.
063/329-340. (280048)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
34 квм, ЦГ, прелеп,
22.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (280090)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан за адаптацију, исплата одмах.
066/642-15-66. (279787)

ПРОДАЈЕМ двособан и
трособан стан, повољно.
065/231-59-60. (280021)

КУПУЈЕМ стан до 60 квм
на Стрелишту, ЦГ, I или II,
без посредника. 063/436682. ((280040)

ДВОРИШНИ стан, 50 квм,
две собе, предсобље, купатило. Милан, Качарево,
064/128-81-19. (280036)

КУПУЈЕМ стан до другог
спрата, без посредника.
064/130-69-56, 064/44871-14. (279986)

ТЕСЛА, реновиран једноипособан, 36 квм, ВПР,
29.000. „Тесла некретнине” , 064/668-89-15.
(280043)
НОВО у Агенцији „Тесла
некретнине”, посебне погодности за продавце некретнина. 064/668-89-15.
(280043)
НОВА МИСА, гарсоњера,
I, 25 квм, ТА, тераса,
16.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280018)
ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, ПВЦ, 29.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280018)
ЦЕНТАР, двособан, III, 55
квм, ЦГ, усељив, 34.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280018)
КОТЕЖ 2, једнособан, V,
36 квм, ЦГ, усељив,
25.,000, договор. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (280018)

КУПУЈЕМ једнособан-двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/20655-74. (279902)
КУПУЈЕМО танове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (280018)
ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза исплата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (279902)
КУПУЈЕМ станове за реновирање, исплата одмах.
Агенција „Тесла некретнине”. 064/668-89-15.
(280043)
АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребне куће и станови у Панчеву, брза реализација и
исплата. 061/662-91-48.
(280007)
ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре. Агенција „Тесла некретнине”. 064/66889-15. (280043)

КОТЕЖ 1, 60 квм, IV, ЦГ,
СТАНОВИ
одличан, распоред, уреИЗДАВАЊЕ
дан, одмах усељив, 37.000.
„Олимп”, 351-061,
ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
063/494-898. (280008)
32 квм. 061/667-29-58.
СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, тро- (279659)
собан, одличан распоред,
ЦГ, VI, 30.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (280008)

ИЗДАЈЕМ једнособан комфоран стан, Котеж 2, од 1.
августа. 064/672-11-74.
(279937)
ИЗДАЈЕМ два мања намештена стана на Тесли. Тел.
063/849-94-07. (279938)

МЕНАЏЕРИ ПРОДАЈЕ (м/ж)
за рад на територији Јужног Баната
Услови: ССС, рад на рачунару, возачка дозвола Б
категорије.
Пријaве слати на email: office@zoka.rs
Телефон за информације: 013/835-483

ЛОКАЛИ
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал од 39 квм, у центру
Стрелишта. Тел 064/26771-74 (СМС)
ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)

ПЕКАРИ „Rex” Банатско
Ново Село, потребан пекар, помоћни радник.
063/616-694. 063/616-694.
(279380)
WEIFERT дистрибуције пића потребни физички радници, виљушка ристи, као
и возач Б и Ц категорије.
Услови одлични. 062/446285. (279210)
САЛОНУ у центру потребни фризери са искуством.
Плата 30.000. Тел.
064/470-74-43. (279884)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, 963/557-668,
064/829-30-16. (279941)

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

ДВОИПОСОБАН ненамештен, центар, 68 квм, ЦГ,
клима, две терасе, 150
евра + депозит. 064/23816-84. (279943)

ТЕСЛА, сређен локал, клима, аларм, укњижен, 41
квм, 29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(279914)

ПОТРЕБНА хигијеничарка
за одржавање хигијене у
локалу брзе хране.
063/897-55-04, 013/354043. (278541)

ИЗДАЈЕМ стан у Старчеву,
повољно. 060/632-40-40.
(289818)
НАМЕТШЕНА гарсоњера,
Тесла, ЦГ, прави спрат,
100 евра. Тел. 065/504-4554. (279944)
ИЗДАЈЕМ двособан, реновиран, нова Миса, озбиљној породици. 062/403240. (279960)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж , ЦГ,
високо приземље, 38 квм.
064/051-73-55. (279967)

Потребно је

седам (7) жена
за рад у фабрици
CV слати на адресу: CBS TAMIŠ MEAT DOO
Ул. Македонска 173, Панчево, стара Миса
или лично донети на наведену адресу

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
ИЗДАЈЕМ намештен једно- квм, код Аутобуске станисобан стан, 36 квм, Котеж це. 352-105.
1. 063/809-46-55.
(279970)
Продајем локал у строгом

ПОТРЕБНИ: возач, хигијеничар, продавац у пекари.
Mail: pekarasmiljanic@mts.rs 064/217-4856. (279566)

центру од 200 квадрата.
Тел. 064/640-32-80.

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

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
почетку старе Мисе, самцу
или самици. 061/766-1181. (279978)
ПРОДАЈЕМ на бувљаку,
дворишни стан са магацином, на дужи период, у
Маргити. Јабучки пут.
063/838-11-34. (279983)

Ресторану „Шајка”
потребне

помоћне раднице
у кухињи
064/383-89-68

ИЗДАЈЕМ/МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ двособан стан у
Аксентија Максимовића.
Тел. 063/873-61-59.
(2800299

ИЗДАЈЕМ намештен једноИЗДАЈЕМ намештену собу
собан стан код Болнице.
за ученике и студенте. СоЗвати после 17 сати.
дара. 064/439-40-89.
060/163-35-95. (279830)
(280030)
СТРОГИ центар, 34 квм,
ИЗДАЈЕМ стан, може и
ИЗДАЈЕМ кућу ново, среједнособан, IV, ЦГ, 25.000. радници, Јабучки пут код
„Олимп”, 351-061,
Пивашевића. 065/219-14- ђену, 80 квм, празна без
ствари, са двориштем и
22. (279857)
063/494-898. (280008)
баштом у Старчеву. Тел.
ТАМИШ КАПИЈА, ново, 65 ИЗДАЈЕМ собе за раднике 061/659-05-60, Ивица.
и самце. Раднички смеквм, III, ЦГ, 65 квм,
(280062)
56.000. „Олимп”, 351-061, штај, центар. 063/502-211.
ИЗДАЈЕМ стан, 49 квм, у
063/494-898. (280008)
(2798739
центру града, намештен,
новији. 063/866-25-31.
(280042)

Ствара продајни тим и потребни су нам

ДВОСОБАН стан, полунамештен и гарсоњеру полунамештену. Цара Лазара
10, 061/615-80-80.
(280078)

КАФАНИ „ЂЕРАМ” потребна куварица, са искуством, на неодређено време. Тел. 062/478-394,
013/631-872. (4822)

ПОТРЕБНЕ раднице у кухињи и за роштиљем. Почетна плата 30.000 + пријава + топли оброк.
063/897-55-04, 013/354043. (279521)

(5/280000)

ПРОДАЈА/ИЗДАВАЊЕ,
стан шири центар, 280
/180 квм, IV спрат, лифт,
fan-coil радијатори (грејање и хлађење)полунамештен, две гараже.
063/700-55-00. (28007)

ТЕСЛА, издајем празан
двособан стан. Тел.
061/208-51-51. (279896)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у центру.
063/809-59-66. (280055)

НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни стан, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (280069)
ИЗДАЈЕМ кућу у центру
града за смештај радника.
064/648-24-12.
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан на новој
Миси. 063/8’07-53-09.
(280080)

(7/280044)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (279551)
ИЗДАЈЕМ локал 70 квм,
Синђелићева 35. 064/21748-56. (279560)
ИЗДАЈЕМ локал на новој
Миси, опремљен. 061/66729-58. (279659)

ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију
штампе. 069/867-72-06.
(279851)
ПОТРЕБНА жена за спремање стана, два пута недељно. Јавити се на тел.
251-64-03. (279856)
ПОТРЕБАН вулканизер са
искуством. 066/908-66-58.
(279859)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством.
Обавезно да има тахо картицу и АДР. 062/102-7700. (2179858)

ГРИЛ БУМ киоску брзе
хране (код Кеве) потребне
жене за рад у продаји.
064/323-92-77. (279974)

ТРАЖИМ посао грађевин- ПОТРЕБНЕ раднице за рад
ског лимара. Тел. 063/102- на роштиљу са искуством.
064/874-08-22. (280065)
94-16. ((279913)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за доставу хране.,
ПОТРЕБНА
064/187-98-10. (280074)

ДЕВОЈКА ЗА РАД У КАНЦЕЛАРИЈИ
CV слати на mail: office@alpinpancevo.co.rs
(f)

ИЗДАЈЕМ локал од 65 квм, ЛИМАРИЈИ „МАРКОВИЋ”
потребни радници – лимана Миси, Тимочка 25.
ри и помоћни радници.
063/886-85-82. (279821)
060/571-55-22. (279927)
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај
Јовина 2. 065/853-93-29.
ПОТРЕБНА радница за
(279836)
рад у маркету „Идеал” на
ИЗДАЈЕМ локал код улаза Стрелишту. 062/826-65у пијацу, близина три шко- 02, 013/333-162. (279778)
ле. 060/351-03-56.
ПОТРЕБНА радница, Caf(279850)
fe Picasso Панчево.
ИЗДАЈЕМ локал 100 квм и 065/504-91-07, 065/504више канцеларијских про- 91-09. (279785)
стора. АЦ „Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278- ПРОДАЈЕМ разрађен посао са објектом, екстра
250. (279918)
локација. Добра зарада.
ИЗДАЈЕМ локал 15 квм у
065/444-77-72. (279837)
пролазу, Војводе Путика
29. 063/278-250. (279918) РАДНИК-ЦА потребни у
Авиву, само осле подне.
ИЗДАЈЕМ локал, веома
Тел. 065/444-77-72.
прометна улица. 065/543- (279837)
21-41. (279943)
ПОТРЕБНА куварица и помоћна радница у кузињи,
Ресторану „Звезда”, СтеПОТРЕБНИ
вана Шупљикца 88.
лимари, бравари
063/278-250. (279919)

ФИРМИ DUCO HIGIENIC
потребне спремачице за
стални радни однос.
063/422-330 www.duko.rs
(279954)

Лимарија „Марковић”
069/117-60-11 (2/279900)

ФРИЗЕРСКИ салон „Срба”
тражи радницу мушког
фризера, са искуством.
064/243-87-97. (279972)

РЕСТОРАНУ „Банатски кутак” потребни конобар/ица, шанкер/ица и помоћна радница за рад у
кухињи. Тел. 060/512-59КУВАР-ИЦА и конобар-иц- 99. (279982)
а потребни ресторану.
ПОТРЕБНИ кувари, по063/307-996. (279870)
моћни кувари и конобари
ПЕКАРИ потребни радни- за рад у Црној Гори.
ци, печење-продавац.
064/000-11-30. (280084)
063/30’7-996. (279871)
ПОТРЕБНИ радници за
ПОТРЕБНА девојка за рад утовар и истовар огревног
на припреми и продаји
дрвета. 063/341-871.
хране са роштиља. Почет- (1280035)
на плата 30.000 + смеКАФЕ ЉУБИЧЕВО тражи
штај. Ћевабџиница „Кифла”, Зелена пијаца, пре- девојку за рад са искуко пута Матијевића, доћи ством. 069/364-10-04.
(280039)
лично. (279883)
ТЕНИСКИ клуб тражи радТРАЖИМ посао гипсарнике за посао чувара, коских радова, преградни
нобара, плц мајстора.
зидови, спуштени плафо060/362-22-26. (280050)
ни. Тел. 063/102-94-16.
((279913)
ПОТРЕБНИ кувари (може
ТРАЖИМ посао фасадера. и без искуства). „Буба” салад бар. 063/248-599.
Тел. 063/102-94-16.
(280065)
((279913)

ТРАЖИМ посао молера,
кречење, глетовање. Тел.
063/102-94-16. ((279913)

и помоћни радници
за рад на висини

ПОТРЕБНИ радници за
брање малина у Ариљу.
Смештај и храна обезбезђени. 060/501-27-75,
061/200-15-32. (279971)

ДОМУ за стара лица потребна медицинска сестра
и спремачица. За све информације позвати
065/523-05-95. (ф)

ПОТРЕБНА радница за
рад на роштиљу и припреми меса. „Идеал”.
063/855-65-56, 063/13314-63. (279778)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
42 квм, бивша кладионица. Улаз са улице, излог.
063/101-69-37. (279506)

CAFFE SPORTISIMU потребна девојка за рад.
063/361-777. (279925)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у локалу брзе хране, роштиљ-ћумур, недељом не
радимо. 065/900-50-08.
(279995)

ТРАЖИМ посао керамичара. Тел. 063/102-94-16.
((279913)

ПОТРЕБАН помоћни радник у кухињи Кетергинг
„Вања”. 064/255-84-58.
(280074)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КЕРАМИЧАР, брзо, повољно, квалитетно. Данијел. 061/249-29-90.
(278950)
ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња и канализационих
цеви машинским путем.
062/640-741. (279885)

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO
RASPISUJE

KONKURS
ZA SLEDEĆA RADNA MESTA:

1. operater na presi za ekstruziju aluminijuma
– 1 izvršilac
– mašinske struke, elektro struke ili automatičar
Ukoliko ste zainteresovani pošaljite svoj CV sa fotografijom na email: ljilja@tehnomarket.com ili se javitе
lično na adresu: Skadarska 73, Pančevo
Kontakt telefon 069/847-9003, 013/307-700
O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

ПОСАО

ОГЛАСИ

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

ПОТРАЖЊА

КОСИМ траву, коров, шишам живу ограду, дворишта, воћњаци, викендице.
061/301-49-58.
КОМБИ превоз робе, селидбе, осетљив терет и
остало. Данијел. 061/24929-90. (278950)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (279356)

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним
заједницама
• Одржавање хигијене
четири пута месечно

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

КОСИМ траву, дворишта,
воћњаке, баште, коров –
тримером, повољно. Зоран, 061/683-67-48,
064/438-12-46. (27901)

(7/274828)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (278081)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо
влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13. (277277)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индикатор, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (278605)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни. 065/842-84-29,
013/252-03-86. (279503)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167. (279991)

ШЉУНАК, песак, сејанац... одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(280011)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (280014)
КОМПЈУТЕРИ: сервис, поправка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо. Повољно. 060/35103.54. (279850)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (279674)
ДУБИНСКО дезинфекционо и антибактеријско прање намештаја у вашем
стану. 066/001-050.
(279854)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (и)

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

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

ОГЛАШАВА

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03.
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарија.
062/382-394. (279847)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, преправке, поправке купатила, славине, вентили, одгушење канализације одмах.
061/193-00-09. (279684)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправке, одмах. 013/331657, 064/495-77-59.
(279906)

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
Измене и допуне Плана детаљне регулације –
Подцелина 6ц- Нова депонија – у насељеном
месту Панчево
Излажу се на јавни увид Измене и допуне Плана
детаљне регулације – Подцелина 6ц- Нова депонија у насељеном месту Панчево ( у даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 12. 07. 2019. 12. 08. 2019. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 19. 07.
2019.године у 13 сати, у малој сали зграде градске управе Града Панчева.
Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
16. 08. 2019. године, са почетком у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење демит фасаде, повољно, пензионерима попуст.
061/626-54-06. (279867)
ТРАЖИМ посао чувара.
062/179-23-83. (279869)
КОШЕЊЕ дворишта, плацева, воћњака тримером,
крчење корова. Дејан,
064/932-52-86. (279886)
РАДИМО све физичке послове: рушења, кућа, шупа, бетона, бетонирања,
одношење ствари.
064/122-69-78. (287891)
РУШЕЊЕ објекта, бетонирања, кошење траве, обарање стабала, ископи, итд.
060/035-47-40. (279891)

ПЕГЛАЊЕ веша, спремање
станова. 060/033-15-19,
062/1562-36-08.
(279940)
РЕЛАКС масажа за опуштање вашег тела. Позовите. 064/269-94-87. Марија.
(279967)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови на крову.
065/535-24-56. (279969)
ЧИСТИМО шут, таване,
подруме, радимо све послове. 061/321-77-93.
(279972)
СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бетона, кошење траве, селидбе, одвз шута и непотребних ствари. Дејан,
061/626-14-50. /279979)

• Управљање стамбеном заједницом
• Информисање станара
• Организација радова на текућем
и инвестиционом одржавању
• Хитне интервенције
Бранислав Новаковић, пр
Контакт: 064/40-66-159

СЕРВИС и монтажа клима-уређаја, поправка беле
технике. 060/637-07-51.
(280056)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (279316)

УСЛУГЕ
КЛИМЕ. Монтажа, сервис,
поправка беле технике,
овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (278991)

КАМИОНСКИ превоз:
шљунак, песак, шут, сејанац, 1.500 динара.
062/355-154. (278804)
ПРЕВОЗ малим и великим
кипером. Шљунак, песак,
сејанац, ризла. 063/246368. (279773)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (279848)

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

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (4822)
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (279238)
Поправка старих кровова,
израда нових кровова,
израда баџа,
постављање фасаде,
зидање и малтерисање
СЗР „Зоки”
062/827-89-20
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (279825)
ПРЕВОЗ малим и великим
кипером. Шљунак, песак,
сејанац, ризла. 063/246368. (279773)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, обрада шпалета,
чисто, повољно, квалитетно, педантно. 063/304476. (279904)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 061/28366-41, 064/390-00-87. (280024)

ТРАЖИМ посао водоинсталатера – израда инсталација, поправка и замена
славина, вентила, водокотлића, ве-це шоља, туш кабина. Тел. 063/102-94-16.
(279923)

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовр-истовар,
монтажа-демонтажа намештаја. Дејан, 061/62614-50. (279979)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста керамичких плочица. Повољно. Тел. 063/744-0824. (279895)

ТРАЖИМ посао бетонирања, зидања, малтерисања,
израде и поправке кровова. Тел. 063/102-94-16.
(279923)
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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, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com
(279987)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.(279987)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.(279987)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (279987)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији. Лена транспорт.
060/307-30-76. (279987)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом Војводина, Србија
са или без радника, најповољније Лена транспорт.
060/307-30-76.(279987)
РАДИМО зидање, бетонирање, поправка старих,
нових кровова, разне изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (279003)
МАШИНСКИ утовар шута,
са превозом, рушење објеката, разбијање бетона.
063/246-368. (279773)
ДУБИНСКО дезинфекционо и антибактеријско прање намештаја у вашем
стану. 066/001-050.
(279987)
ЛАЛЕ, превозим повољно:
песак, шљунак, сејанац,
одвозим шут. 064/354-6994. (279908)
ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302820, 064/129-63-79.
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498.

Прање тепиха

„ Д А Ј Л А”
064/422-52-40

(3/274498)

Петак, 12. јул 2019.

Бесплатан превоз
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо,
поправљамо и уграђујемо
са овереном гаранцијом.
Овлашћени сервис „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (280071)

РАЗНО

БАЗЕН, приватно, уредно
место за рођендане, славље и разне сусрете, недалеко од „Авива”. 060/32873-83. (279472)
УДОВАЦ, 60, страни пензионер тражи жену, дружење – брак, 40 – 70 година. 061/193-00-09.
(279684)

АКО си усамљена желиш
брак јави се. 064/437-6359. (279852)
4. ЈУЛА 2019. године, око
7 сати, догодила се саобраћајна незгода на Новосељанском путу у Панчеву,
на раскрсници путева Качарево-Банатско Ново Село-Панчево. Молим очевице овог догађаја да се
јаве на тел. 063/277-804.
(279877)
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(279955)
ПЕНЗИОНЕР, упознао би
озбиљну слободну жену
око 60 година, брака ради, имовно стање ме не
занима. 064/433-58-62.
(280025)

ТУРИЗАМ
СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Сокотерме, ново. 061/636-0857, 063/768-32-68.
(277629)
КРАШИЋИ, апартмани 6 –
8 евра, по особи, велика
узбрдица. + 381 63 243
859, + 381 69 499 221.
(278827)
БУДВА, издајем стан, 43
квм, фул намештен, 10
минута пешака до плаже.
065/214-00-49. (279576)
ИЗДАВАЊЕ апартмана у
Врњачкој бањи, на 120 м
од шеталишта. Www/smeštajvrnjackabanja.rs апартмани Bella 064/180-59-39.
(279626)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
са три лежаја у Херцег Новом. 064/047-35-18.
(279637)
СОКОБАЊА, издајем
апартмане центар, кабловска, паркинг. Слике погледајте на: www.sokobanjaapartmanimira.com Тел.
063/485-829, Мира. (и)
БАЊА ВРУЈЦИ, одличан
смештај код Слобе.
064/438-12-35. (279272)
ИЗДАЈЕМ повољно апартмане у Сокобањи, веома
повољно, видети на web
sajtu: www.apartmaniharmonija-sokobanja Инфо:
018/837-717, 065/616-8197 (279803)
ПОВОЉНО летовање, Шушањ, пун пансион, фудекс
превоз, септембар попуст.
064/193-15-92. (280009)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Са великим болом и тугом опраштамо се од супруга, оца и деде

300-820, 300-830

Последњи поздрав

ДРАГАН БРАНКОВ
ЖИВОРАД ЧОЛАКОВИЋ МИКИЦА

1955–2019.

13. VII 1951 – 9. VII 2019.

МИКИЈУ
Био си посебан.
БОРЈАН, ДУЊА и МИЛИЦА

од породице
ВИШЊИЧКИ

Супруга ДАНИЦА, ћерка ДРАГАНА, син ДЕЈАН, зет ПЕТАР,
снаја ЕВА и унуци ИВА, ЛАЗАР, АНДРИЈА и АЛЕКСАНДАР

(88/280083)

(79/280055)

(49/279958)

7. јула 2019. престало је да куца срце мог
брата

Последњи поздрав
нашем течи

Последњи поздрав нашој драгој

МИКИЈУ

БОЈИ БИКИЋ
БРАНКОВ ДРАГАНА

1937–2019.

1955–2019.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруг МИЛАН, син ДРАГАН, ћерка НАДА, зет ЉУБИША, унуци БОЈАН и
БОРКО са породицама и праунука ЖИВАНА

Скоро цео живот се храбро борио са тешком болешћу и на крају изгубио.

Последњи поздрав
течи

Заувек у нашим срцима.
Твоји: ВАСА, ЉУБИЦА,
ЗОРАН, СНЕЖАНА
и МИХАЈЛО

РАША, ЦОКА,
ВЕСНА и КОСТА

(70/280041)

(81/280064)

(50/279959)

Почивај у миру.
Твоја сестра БИЉАНА, мајка ЈОВАНКА,
зет СЛОБОДАН и сестрићи МИЛОШ
и ТАМАРА са породицама

Поштованој

Последњи поздрав драгом колеги

(87/280083)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 4. јула 2019. године, у 83. години преминуо наш драги

МИЛИЦИ
КОВАЧЕВИЋ

ДАНИЕЛ ВЕЛИЧКОВСКИ
ДАНИЕЛУ ВЕЛИЧКОВСКОМ

1938–2019.
од колектива „Феромонт”
са градилишта Панчево

последњи поздрав
од породице ЋУП

Твоји: ДРАГАН, ЈЕЛЕНА, УРОШ и ИВАН

(31/279894)

(66/280022)

САВА ЈАКШИЋ

За тебе збогом не постоји.
Живећеш вечно у нашим срцима.

(54/и)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је
8. јула 2019. године, у 66. години преминуо наш драги

економиста у пензији
Све радости, прелепе тренутке које смо заједно проживели, као и велику племенитост и доброту нашег вољеног чуваћемо од заборава док
год смо живи.
Неутешни: супруга СЛОБОДАНКА, син МИРКО,
ћерка МИЛЕНА, снаја СЛАВИЦА, унуци ИВАНА,
БРАНКО и САВА и многобројна родбина, кумови и пријатељи
(84/280073)

МИЛОШ ДРАГАНОВ
1953–2019.

Последњи поздрав
брату

Последњи поздрав
сестрићу

Сахрана ће се обавити 11. јула 2019, у 12 сати на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: ћерка ТИЈАНА, сестра ЉИЉАНА, брат
ДРАГАН, братаница МАРИНА, зет МАРКО, унука
АНАСТАСИЈА, снаје МИРЈАНА и ЉИЉАНА и остала
родбина и пријатељи
(74/279903)

ДАНИЕЛ
ВЕЛИЧКОВСКИ
Изражавамо најискреније саучешће породици.
Комшије из зграде
у Стевана
Шупљикца 151

ДАНИЕЛ ВЕЛИЧКОВСКИ
Последњи поздрав нашем пријатељу, његови
другови за цео живот. Живиш у нама вечно.
Легендо почивај у миру.

(69/280028)

Последњи поздрав драгој
снаји

ПОПУСТ
МИТРУ
ГАГИЋУ
од брата ЖИВОРАДА
са породицом
(2/279813)

МИТРУ
ЈОХАНА БЛОНД

од ујака МИЋЕ
и сестара МИЛЕСЕ и
ЉИЉЕ са породицом

Хвала на доброти и хуманости.

(30/279892)

(29/2790890)

Породица БАНЧАК

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

(48/279957)

ИРИНА ЦВЕТКОВИЋ
14. I 1967 – 4. VII 2019.
Ожалошћени: супруг БРАНИСЛАВ и ћерке
ВИКТОРИЈА и НАТАША
(41/279924)

ИРИНИ
од СВЕТЛАНЕ
са породицом
(86/280081)
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Последњи поздрав нашем вољеном

Последњи поздрав нашем вољеном

ВЕЛИБОРУ ЈАКОВЉЕВИЋУ

РОСКИ МЕСАРОШ

1955–2019.
Пријатељице: НАДА, БОРКА, РАДА
ПАПИЋ, СЛАВИЦА, МАЦА, ДАНА,
ТАДИЋКА и ОЛГА

Преминуо 4. јула 2019, сахрањен на Старом православном гробљу 5. јула 2019.
Ожалошћени: супруга СЛОБОДАНКА, ташта РУЖИЦА, шурак
ЧЕДОМИР, КСЕНИЈА, остала родбина и пријатељи

(17/279841)

(16/279840)

1944–2019.
Бићеш заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији: син СЛАЂАН, снаја СЛАЂАНА, унук
ЂОРЂЕ и унука ТАМАРА
(34/279907)

Последњи поздрав нашем вољеном

Последњи поздрав
драгој тетки

Последњи поздрав
комшиници

МИЛОРАДУ АРСИЋУ

МИЛОРАДУ АРСИЋУ

РОСИ
МЕСАРОШ

МАРИ
РАМЊАНАЦ

Комшије из зграде у
Браће Јовановић 102

Њену доброту и племенитост никада неће
заборавити сестричина ЉИЉА са породицом

(5/279824)

1944–2019.
Никада те неће заборавити твоји најмилији: син ЗОРАН, снаја ЛИДИЈА, унуке ЗОРАНА и АЛЕКСАНДРА
(35/2799079

Последњи поздрав
брату

МИХАЈЛО ДУБИЋ СРБА

Последњи поздрав
драгој комшиници

9. XII 1941 – 2. VII 2019.

(77/290052)

5. јула 2019. године напустила нас је наша дивна мајка, ташта, бака и прабака

МИЛОРАДУ
АРСИЋУ

Последњи поздрав оцу, свекру и деди

ЈАСМИНИ
ШУРБАТОВИЋ

Син САША, снаја ТАЊА и унуци МАТЕЈА и АНДРЕЈ

од сестре СТОЈАНКЕ,
зета ДОБРИВОЈА,
сестрића ГОРАНА
са породицом

Станари зграде
у Стевана
Шупљикца 155

(67/280023)

(36/279907)

(65/2800)

МАРА РАМЊАНАЦ
1932–2019.
Остаће са нама вечно њена непресушна љубав и енергија коју је несебично делила свима.

Последњи поздрав

Последњи поздрав
мајстору

Последњи поздрав

Последњи поздрав
мом драгом брату

Тугују за њом: ћерка ЕМИЛИЈА, зет ЈОВАН, унуке
ЗОРАНА и МАРИЈА, зет ДЕЈАН и праунук МАТЕЈА
(47/279953)

23. јуна 2019. преминула је наша драга мајка

СРБИ

ПРЕДРАГУ
ПЕРОВИЋУ
од комшија
у Дунавској 5

од породице РАДИЋ

СРБИ
Памтићу око тридесет пет година дружења.

ЗАГОРКА ГАРИЋ
Од наше драге мајке, бабе и прабабе опростили су се
ћерка СЛОБОДАНКА, зет ЈАНКО, унуци ДАРКО и
ЖЕЉКО, син СЛОБОДАН, снаја ГОРДАНА, унук РАЈАН
и унука РАЈКА са породицом, остала родбина као и
комшије у Улици Браће Јовановић 104.

МИЛОРАДУ
АРСИЋУ

Последњи поздрав драгом брату

ИГОР ПАНТИЋ

од сестре ЗОРИЦЕ
са породицом

(68/280027)

(63/280010)

(3/270916)

Сахрана је обављена 25. јуна 2019.

(76/280044)

Последњи поздрав драгом оцу, деди и свекру

МИЛОРАДУ АРСИЋУ

Последњи поздрав
драгом куму

МИОДРАГ
МАРИНКОВИЋ
МИЋА
2010–2019.
Знао си колико сам те
волела, али никада нећеш сазнати колико ми
недостајеш.
Твоја супруга ВЕРА
(44/279946)

ПОМЕН
17. јула 2019. навршава
се четрдесет дана

од брата ВИТОМИРА

Хвала јој за све што је учинила за нас.

(40/279921)

(15/279586)

Последњи поздрав драгом стрицу, ујаку, деди, прадеди
и деверу

МИЛОРАДУ
АРСИЋУ

ПРЕДРАГУ ПЕРОВИЋУ
1947–2019.

ЖИВАНУ ПОПОВИЋУ
1930–2019.
од породица ПОПОВИЋ, ПЕТКОВИЋ. ЈАРКОВАЧКИ,
ШАКИЋ и ПАВЛОВИЋ
(15/270839)

Ожалошћени синови МИОДРАГ и ВЛАДАН,
унуци и снаје
(27/279880)

МИЛОРАД
АРСИЋ
Последњи поздрав од
брата БЛАГОЈА са породицом
(75/280041)

Породица ПОПОВ
(78/280053)

КСЕНИЈИ
ЈАКОВЛЕВСКИ
27. II 1965 – 2019.
Супруг ДРАГАН са сином и ћерком и њиховом
фамилијом и остала ближа родбина и пријатељи
(32/279899)
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11. јула навршава се осам година откако ниси
са нама

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Прошло је десет година од када није са нама

Драгој мајци и баки

ДРАГИЦА
ДЕЉАНИН
БЕБА
Тринаест година је прошло откада си отишла
међу анђеле, а туга и даље иста као првог дана.
Твоји: сестра СЛАВИЦА,
зет ВУКОМАН, ЈУГОСЛАВ и МИЛОШ

ДУШАН РАШЕТА
1949–2011.

ЂУРЂЕВКИ МИЛИЋ
1940–2019.

С љубављу и поштовањем што смо те имали,
вечно ћемо те волети и чувати као најдражу
успомену.

(85/280076)

СТАНИЈА НАКОМЧИЋ
1922–2009.
Остала су питања да ли се могло речи више,
дружити више, волети више. Док је ових питања ти си са нама.

Твоји најмилији: супруга ДРАГИЦА, ћерка
МАРИЈАНА, син МАРКО, зет ДРАГАН, снаја
ИВАНА и унучад ИСИДОРА, ЕМИЛИЈА,
ДАНИЛО, ЛАЗАР и ДУШАН

С љубављу и поштовањем син
МИЛОРАД, снаја РАДА и унуци
ЖИВОТА и НЕМАЊА

Твоја ћерка ЈЕЛЕНА, зет БОШКО, унуци
ВЕСНА, БОЈАНА и НИКОЛА и праунуци
КОЉА, ВАСЈА и АЛЕКСА

(60/279999)

(10/279831)

(82/280066)

Прошло је осам тужних
година

У недељу, 14. јула дајемо четрдесетодневни
помен, у 11 сати, на
Католичком гробљу

Уз дужно поштовање и љубављу најдивнијој мами и баки

Прошле су две претужне године откако није са нама
наша супруга, мајка, ташта и бака

НЕМАЊА
ДАКИЋ
1989–2019.

ЂУРЂЕВКИ МИЛИЋ

Заувек у нашим
животима.

1940–2019.

ДУШАН
РАШЕТА
Нека те у вечном миру
прати наша љубав јача
од заборава.
Твоји: НИНА, ДЕНЧИЋИ и САВАНОВИЋИ

Ожалошћене: ћерка ВЕСНА и унука ИВАНА

ВЕРИЦИ
АНТИН

(11/279832)

(83/280067)

Шест месеци откако није са нама наш вољени

13. јула навршава се
шест месеци откако није са нама наш драги

Њена сестра ВИДА
са породицом

ДАНИЦА ДРАГИЋ
14. VII 2017 – 14. VII 2019.
Најдража наша, не можемо да те вратимо, али ћемо сачувати сваку успомену на тебе и волети те заувек.
Твоји: супруг МАКСИМ, ћерка ИВАНА,
зет ДЕЈАН и унук СТЕФАН

(80/280060)

(62/280001)

У суботу, 13. јула, у 11 сати, на Новом гробљу,
даје се шестомесечни помен нашој вољеној

У уторак, 16. јула 2019. године, у 10 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо помен поводом осамнаест година како нас је напустио
наш

(59/279998)

ЦВЕТАНКИ АДАМОВИЋ
Хвала ти за сву несебичну љубав коју си нам пружила.

БЛАГОЈЕ
КОСТАДИНОВИЋ

БЛАГОЈЕ
КОСТАДИНОВИЋ

Сећање на тебе буди
само најлепше успомене.
Супруга ВЕРА и
унуке АНА и МАРИЈА
са породицом

С љубављу и поносом ћемо те помињати и у мислима и срцима чувати.
Ћерка ЦАЦА
са породицом

(72/280034)

(55/279989)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈЕ
КОСТАДИНОВИЋ
Љубав и сећање на тебе
остаће заувек у нашим
срцима.
Ћерка ОЛГИЦА
са децом
(56/279989)

ИВАН ПЕТРОВИЋ

Душо наша

Никада те нећемо заборавити.

Твоји: супруг САВО, унук ДУШАН,
ћерка САЊА и зет МАРИЈАН

Твоја породица

(53/2790976)

(57/279990)

СЕЋАЊЕ

РАДОЈЕ
РАДОЈЕВИЋ
13. VII 1991 – 13. VII 2019.
Од унука ДЕЈАНА
са мајком
(19/279845)

СТЕВАН
МАРТИНЧЕВИЋ

САЛЕ
2011–2019.

11. VII 2018 – 11. VII 2019.

ЛАЗАР ШТУЛА
13. јула 2019. навршава се десет година откако си нас
напустио. Тога дана даваћемо помен на Новом гробљу,
у 11 сати.
ЂУЈА, ДАНИЈЕЛА и ДЕЈАН
(90/280080)

У суботу, 13. јула 2019.
године, у 11.30, даваћемо шестомесечни помен на Православном
гробљу у Старчеву, нашем драгом

Навршава се пола године откада није са
нама наш вољени

Мојој јединој и једној
љубави, свим срцем
вољеном Стевану.
Супруга ЉУБИЦА
БУБА, син ИВАН
и ПЕТАР, снаје
ЈЕЛЕНА и ТАЊА,
унуци АЛЕКСА,
МИЛОШ и МАКСИМ
(12/270834)

МИТАР
СЛИЈЕПЧЕВИЋ

Твоји пилићи:
СТАША, ПЕЂА
и СУКИ и твоја
несрећна ЦЕЦА

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

1947–2019.

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

БОРИСАВ
САВИЋ

Воли те твој брат ВИДОЊА и МАЈА са децом

Стриц СТАНОЈЕ
и стрина ИВАНКА

Супруга СЕЛЕНА,
син ПЕТАР
и ћерка ЈАСМИНА
с породицама

(73/280038)

(8/279828)

(7/279828)

Увек ћеш живети у нашим сећањима.

ОЛГИЦА КАРБУНАР
1958–1982.
Године пролазе, бол и туга никада. Била си и остала
наш понос.
Тетка МИРА са породицом
(18/279843)

12. јуна навршава се
десет година откако
није са нама наша

Четворогодишњи
помен

(46/279952)

БОРИСАВУ
САВИЋУ

Драги брате Мићага,
отишао си преко реда у
нашу небеску породичну колонију.
Наше мисли упућене су
теби сваке секунде.

1947–2019.

Заувек си у нашим
срцима.
У нашем свакодневном живљењу.

МИЛКА
НОВАКОВ

ИВО
КРАЈИНОВИЋ
16. VII 2015 – 16. VII 2019.

Од заборава те чувамо у својим срцима.
Твоји најмилији

Породица

(38/279920)

(45/279948)

Петак, 12. јул 2019.

СЕЋАЊЕ
16. јула навршава се десет година од смрти нашег сина

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Вољени наш, двадесет осам година откада те нема...
А ни нас..

НЕНАД РОГИЋ
ПРЕДРАГА ЈОЦИЋА
Протекле године нису те одвојиле од нас.
Живиш у нашим срцима и мислима.
Тугу и бол за тобом време никада неће
ублажити.

18. VII 1991 – 2019.
Помен ће се одржати 18. јула 2019, на Новом гробљу, у 12 сати.
Позивамо све који су га волели и памте.
НАДА, МИЛОРАД и ПРЕДРАГ

13. јула, у 9.30, одржаћемо шестомесечни помен на Католичом гробљу

13. јула, у 9.30, одржаћемо шестомесечни помен на Католичком гробљу

СИНИШИ
ВРАЊКОВИЋУ

СИНИШИ
ВРАЊКОВИЋУ

(89/280087)

СЕЋАЊЕ

Твоји: тата МЛАДЕН, мама ЉИЉАНА
и сестра ДРАГАНА са породицом
(4/279817)

Навршава се десет година од смрти

СИНИША ВРАЊКОВИЋ

21. јула 2019. навршава
се најтужнија година откако ниси са нама

1964–2019.

ЗОРИЦА
УГЉЕШИН

Прошло је шест месеци откада си нас изненада напустио, а бол и чежња за тобом је вечна.
Мајка МАРА и сестра СНЕЖАНА
(64/280013)

14. VII 2012 – 14. VII 2019.

ПРЕДРАГА
ЈОЦИЋА

ЉИЉАНА
НОВКОВИЋ

2009–2019.

21. VI 1936 – 21. VII 2018.

Остаје нам туга и сећање на тебе.
Тетка ЗОРИЦА
са породицом

Бол за тобом не пролази,
пуно те волим и фалиш ми.
Твоја ћерка ЈАСМИНА
са породицом

(37/279909)

Недостајеш... с годинама све више и више! Недостајеш!
Заувек у сећању породица УГЉЕШИН и БУКУР

16. јула навршава се четрдесет дана супругу и
оцу

(71/280033)

Поштованом

СТЕВАНУ КАНАЧКОМ БАБИ

(58/279996)

Недостајеш ми, остају сећања на твоју доброту, љубав, несебично поштовање које си ми пружио.

Тугу у нашим срцима
носимо заувек, јер си
ти део нас.

Твоја ЈАГА

Мајка МАРА, сестра
СНЕЖАНА и зет
БРАНИСЛАВ
са децом

(23/2708963)

(24/2708963)

9. јула 2019. навршило се дванаест година од смрти наше
драге мајке

1933–2019.
из Сакула
У суботу, 13. јула 2019, у 11 сати, дајемо годишњи помен нашем вољеном

УРОШУ
КОСТИЋУ
13. јула, у 10 сати, на
Православном гробљу у
Старчеву, даваћемо четрдесетодневни помен.
Син ЗОРАН са
породицом и ћерка
ВЕСНА са породицом

ДМИТРУ ВУЈАНИЋУ

Жалићу те Бабо до краја мог века, с поносом у
срцу што сам твоја ћерка.
ЈЕЛИЦА и супруга СЛАВУЈКА

Твоји: НЕНА и МИЛЕ са породицом

Увек с тобом
твоји најмилији

Драги Раде..,
већ шест месеци постојиш у свакој сузи која
падне и у сваком трену
који без тебе неиздрживо боли...
Заувек ћеш живети у срцима твојих најмилијих

(22/279857)

(28/279807)

(1/274805)

ДРАГЕ ЛАЛИЋ
Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу,
13. јула 2019. године, у 11 сати, на Новом гробљу, давати једногодишњи помен нашој вољеној

(51/279961)

Увек ћемо те волети и памтити.

РАДОСЛАВ
ЧЕХ

2007–2019.

Пре три године напустила нас је наша
драга мама и нана

ПОМЕН
Највољенијој и никад
непрежаљеној

МАРИЈИ ЗДРАВКОВИЋ

(26/270872)

28. VIII 1994 – 27. VII 2018.
Седам тужних година без вољених родитеља

Увек си била и остаћеш наш најлепши цвет.
Истина је да вољени никада не умиру, чак и када напусте овај окрутни свет.
Волимо те бескрајно, ти живиш у нама...
Твоји мама и тата
(20/279848)

СМИЉАНА
СТОЈАКОВ

10. јула навршава се четрдесет тужних дана од
смрти нашег драгог

1919–2016.

ЈОВИЦА
ЕРДЕЉАН

МАРИЈА
ЕРДЕЉАН

4. III 1933 – 6. VII 2012.

16. V 1939 – 20. II 2013.

Син АДРЕЈА с бабом,
дедом и чиком

(13/279835)

(9/279829)

Деветогодишњи помен

МАРИЈА
ЗДРАВКОВИЋ

(42/279925)

28. VIII 1994 – 27. VII 2018.
Двогодишњи помен нашој драгој

МИЛОСАВ
МАРТАЧИЋ
1999–2019.
Увек и заувек у нашим срцима.

С тугом и поносом чувамо те од заборава.

На Петровдан даваћемо
четворогодишњи помен
нашем драгом Милету.
Увек ћемо те волети,
никада те нећемо заборавити.

Њена деца

Недостају ваши загрљаји, ваша љубав и пажња и
доброта, ваши савети.
У сећању вас носимо и волимо.
Ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО и бројни пријатељи

ГОРДАНИ ВЛАЈИЋ

МИЛЕ
ЦВЕТКОВСКИ

Помени ме у молитвама, мила, и ја ћу знати
у часима таме. Кад
опет груне нечастива
сила, да добра твоја
душа пази наме...
Недостајеш ми сестро
моја, анђеле лепи

Супруга, син, снаха,
ћерка и унуци

Твоја сестра

Син МИЋА и ћерка БРАНКА са породицама
(52/279963)

(25/279868)

(21/279846)

МИХАЈЛА
ЈОВАНОВА
МИШЕ
1947–2019.

БРАНКО
АЏАИП АЏО

МИРЈАНИ
МУДРИЋ
Брат МИРКО
са породицом
(6/279824)

Девет година није са
нама

БРАНКО
АЏАИП

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену
на тебе.
Твоји најмилији:
супруга ГЕРДА са
децом АЛЕКСАНДРОМ
и ОЛИВЕРОМ са
породицама ЈОВАНОВ,
ПАРИЗОВ и ДРАЖИЋ

Време пролази, а бол за
тобом остаје. Никада те
нећемо заборавити.
Тата РАДОВАН, мама
РУЖИЦА, брат ЗОРАН
са породицом и деда
БРАНКО

Успомену на њега чувају
ујак ДРАГАН, ујна ЦВЕТА, сестра ДРАГАНА,
брат ВЛАДА с породицом и баба МАРА

(43/279133)

(39/279920)

(61/4822)

2010–2019.
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 12. јул 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Потребно је да се стабилизујете,
средите своје емоције и не упадате у непотребне конфликте. Немојте исхитрено доносити одлуке
у вези с послом. Чарке са сарадницима биће готово свакодневне.
Решавајте приоритетне ствари и
измирите дугове.

Ове седмице идете из крајности у
крајност: од потпуне еуфорије до
потпуне празнине. Концентришите се на оно што стварно желите
и потпуно се посветите томе без
двоумљења. Ваге уметници и оне
које се баве јавним пословима,
имаће велики добитак.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Седмица пред вама доноси значајне добитке и могућност за напредовање или за нови посао. Чак и
партнерски пословни односи доносе добитке. Љубавни живот је на
малој прекретници. Ако нисте задовољни, морате ви имати иницијативу за решавање проблема.

Посветите се раду на постављању
здравих темеља за будући посао
који планирате. Радите и на најситнијим детаљима, не дозволите
да вам ишта промакне. Страст ће
вас понети ове седмице, флертујте слободно, дајте на вољу своме
срцу и вратите осмех на лице.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Право је време да кренете у акцију и рашчистите све непотребно око себе. Ако имате било какве папиролошке проблеме,
аспекти указују на њихово повољно решавање. Могућ је и неки хонорарни посао. Немојте се
штедети у љубавним односима.

Оно што вас тренутно највише
брине, а то су материјални проблеми, решиће се стицајем срећних околности. Пословни пријатељ или неко с ким сте раније
сарађивали, опет ће вам помоћи
да реализујете своје планове.
Љубавна прича поново почиње.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Избегавајте поверавање пријатељима, јер вам безазлено изречена реч може донети гомилу проблема. Припремите се за промене које ће уследити у наредном
периоду, а догодиће се у свим
сферама вашег живота. Љубавни
живот вам постаје као торнадо.

Нудиће вам се наизглед сјајна
сарадња са иностранством, али
боље да је избегнете. Није све
онако како на први поглед изгледа. Новац вам стиже путем посредовања у склапању неких послова. Покажите партнеру више
љубави, а мање љубоморе.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Прави је тренутак да коначно дефинишете своју везу, нови почетак или
дефинитивни крај. Све између тога
донеће вам много свађа. На пословном плану сте на великој прекретници. Добро размислите ако вам неко
понуди заједнички посао. Проверите
да ли је све у законским оквирима.

Проблеми из прошлости који вам
већ дуго стоје за вратом полако ће
се решавати један по један. Ситуација ће на тренутке деловати напето и безизлазно. Већ крајем
седмице све се решава само од
себе. Партнер вам пружа много
љубави и безрезервну подршку.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Девице које су у браку, у овој седмици биће суочене с разним турбуленцијама. С друге стране, пословни живот ићи ће линијом успона.
Највише ће вас радовати већи прилив новца, а могуће је да ћете почети да решавате и питање своје
имовине и старих потраживања.

(19. 2 – 20. 3)
Није све идеално, али улазите у
изузетно повољан пословни период. Нешто сами, нешто уз помоћ
сарадника, успећете да реализујете све своје планове и да направите велики помак у послу. Почните
после тога да планирате одмор с
партнером и учврстите своју везу.
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ОВО СЕ НЕ УЧИ У ШКОЛИ

МРАЧНА ТАЈНА ПАНЧЕВАЧКОГ МОСТА
Један београдски мост саставни је део живота сваког житеља нашег града. Али грешите
ако мислите да је у питању
„Панчевац”. Заправо, делимично грешите: јесте то онај мост
преко Дунава, али не зове се
тако. Током градње и првих година постојања носио је име
„Мост краља Петра II Карађорђевића”, а после рата званични назив био му је „Мост Црвене армије”. Е, сад, ово друго
име никада званично није мењано, па се формално и данас
тако зове!

ИЗ СТАРИХ КЊИГА

Панчево године 1893.
Око Вишњичког брда лађа је
скретала на североисток, ка левој обали дунавској. Пред нама
је пукла непрегледна равница
– једнолики Равни Банат. Банат нам је добро познат с висине београдске, а нарочито пролетњих дана, после југовине или
дуготрајних киша, кад га свег
покрије вода докле се оком догледати може, те нас ова грдна
маса воде подсећа на оно море,
које се негда, у незапамћена
времена, таласало у овим крајевима. Колико ли је пута изненадно и нагло наилазила оваква поплава у равне крајеве банатске, проваљујући насипе, сатирући усеве и замуку људску,
и нагонећи становнике појединих места да напуштају куће и
стоку, да бегством само живот
спасавају! Неутешна је то слика, која сопственике банатске
доводи у очајан положај, а државу до великих жртава!

А коме од нас није
познато да Панчевци
имају најбољу
певачку дружину
у Српству?
Недалеко од обале, на ушћу
Тамиша, налази се Панчево.
Код Панчева је од српске банатске обале грдна ширина, на
којој се находи неколико већих и мањих острва. међу којима су највећа: Чакљан, уз нашу обалу, и Стефанац, на средини дунавског корита. Сва су
та острва аустро-угарска.
Још из даљине, од самог Београда, виде се високи торњеви панчевачких цркава, обасјани зрацима сунчаним.
Панчево је за пет километара удаљено од обале дунавске.
То је велико и живо трговачко
место, нарочито с храном, стоком и дрвима, а доста је јако
развијено и свиларство. Трговина са Србијом и Балканским
Полуострвом знатна му је. Броји око 18.000 становника, међу којима је већина Срба, а
остало су највише Немци. С
тога се још и данас може рећи,
да је Панчево српско место.
Панчево има српску трговачку и вишу девојачку школу, немачку реалку и маџарску гимназију. Има три цркве: две српске, православне и једну католичку; а сем тога и Миноритански манастир.
Нова српска црква, рађена
по плану нашег архитекта Ивачковића, врло је лепа и налази

се у горњем — српском крају
вароши.
Зелени рипањски камен и
црвени доњомилановачки мермер дају јој живописан изглед.
Срби Панчевци не пожалише
жртава да им црква буде лепа
и угледна, онако, као што се и
навек одликоваху својим националним и патриотским осећајима. За време српских устанака Панчевци су и својим симпатијама и материјалном помоћу помагали устанике. Српска црквена општина подигла
је дивну салу, у којој је изложила слике својих добротвора.
А коме од нас није познато, да
Панчевци имају најбољу певачку дружину у Српству?
Да напоменемо најзад, да Панчево као и Београд, има велику
„Вајфертову” пивару. Оно је постојбина нашег уваженог грађанина и патриоте, Ђуре Вајферта, нашег највећег индустријалца и гувернера Народне Банке.
Да споменемо и приватни
музеј Вајфертов у Панчеву, у
коме има доста важних старина, нађених у Србији око Костоца, Кулича, Смедерева и
других места, и који се нарочито одликује драгоценом збирком старог српског новца.
За време Војничке Границе
беше Панчево важно граничарско место у српском Банату, а
данас је аутономна општина
Торонталне жупаније угарске.
Пан че во има за ни мљи ву
историју, нарочито из доба ових
великих ратова, који се водише око Београда између Немаца и Турака. Код Панчева је
принц Евђеније Савојски прешао с војском преко Дунава на
Вишњицу. Код Панчева је аустриски фелдмаршал граф Валис 1739. имао борбу с Турцима. А године 1788. кад га Аустријанци морадоше напустити, спалили су га. За време угарске револуције 1848. г., кад су
аустриски Срби устали на оружје да бране своју народност од
на сил ног по ма џа ри ва ња, на
Панчеву се нарочито прославио војвода српски Стеван Петровић-Книћанин, где је 20. децембра поразио Маџаре. За ту
победу добио је од цара Фрање
Јосифа орден Марије Терезије,
који му је — одевеном у народном, шумадијском руху — прикачио на прса пред лицем царевим Бан Јелачић; а од српске владе одликован је титулом „војводе” као највећим достојанством, које је тада само
Тома Вучић Перишић имао.
(Из књиге
Сретена Ј. Стојковића
„На лепом српском Дунаву,
од Београда до Радујевца”,
штампане 1893. године)

Панчевачки мост градила су
немачка предузећа на рачун
одштете из Првог светског рата и то је био први прави мост
преко Дунава. Свечано га је
1935. отворио кнез-намесник
Павле Карађорђевић. Одмах
затим преко моста је прешао и
први воз.
После напада на Југославију 1941. године, у настојању
да успори немачко напредовање, команда југословенске
војске минирала га је у ноћи
између 10. и 11. априла, као и
једина два моста на Сави, али
су га Немци поправили и користили све док га савезници
нису озбиљно оштетили у бомбардовањима 16. априла и 3.
септембра 1944. године. Докрајчили су га, ипак, Немци,
приликом повлачења у октобру 1944. године – дигли су у
ваздух шест од седам стубова
на којима је почивала
конструкција.
Године 1945. за поправку моста формирано је посебно предузеће совјетске Црвене армије,
коме је придодат већи број домаћих стручњака и радника.
На физичким пословима били
су ангажовани немачки ратни
заробљеници, а услови рада били су такви да је бар један Немац сваког дана извршавао самоубиство. „Узме врећу цемента у наручје, викне: ’Хајл Хитлер!’ и скочи с моста у Дунав”, бележи један хроничар.
Радило се упоредо више послова, па је мост завршен за
тринаест месеци – пуштен је у
саобраћај 29. новембра 1946.
године. Траку је пресекао Јо-

сип Броз Тито, а преко моста је
прешао први воз, као једанаест
година раније, приликом првог свечаног отварања. Тада је
назван „Мост Црвене армије”.
За овај период историје моста везана је једна мрачна прича. У својој књизи „Између српа и чекића 2” историчар Срђан Цветковић пише:

Панчевачки мост
последњи пут је
озбиљно
реконструисан 1965.
године и од тада се
чека нова обнова...
„Између 5–20. октобра 1951,
одржан је судски процес у Београду – тзв. ’процес четрнаесторици’, који су оптужени за
шпијунажу у корист НКВД (руска обавештајна служба –
прим. нов.). Суђење је одржано у згради Ватрогасне команде, пред Већем Окружног суда у Београду. Било је јавно,

тако да је велику салу испуњавало мноштво разнолике публике, домаћих и страних новинара. Штампа је о томе писала преко целих страница, из
дана у дан. Првооптужени је
био Бранко Путник, инжењер
у војном одељењу главне дирекције железница, за време
рата у заробљеништву, иначе
члан КПЈ. Као пројектант радио је на изградњи Панчевачког моста, у групи руског мајора Сиљина, једног од многих који су тада помагали обнову земље. Другооптужени и
главни саучесник био је Недељко Турудић, такође инжењер у Војном одељењу Министарства железница. Обојица
су на суду одмах признала кривицу из оптужнице која их је
теретила за шпијунажу и припремање саботажа на пругама
уз незнатне корекције. Јавни
тужилац је тражио најстрожу
казну, јер како каже ’наши народи су одувек гајили презир
према шпијунима као најодвратнијим преступницима’.
Пресудом коју је Окружни суд
изрекао 23. октобра 1951,
Бранко Путник је осуђен на
смрт стрељањем (касније пре-

иначена у максималну временску казну), а Турудић на 20
година робије. Осталих 12 лица уплетених у антидржавну
заверу ’по налогу совјетске обавештајне службе’ осуђено је на
временске казне од 7 до 18 година. Касније, током 1953, док
су окривљени служили казну
у Билећи мирећи се са судбином, специјална комисија која је преиспитивала цео случај утврдила је да су невини а
процес монтиран па су пуштени на слободу док су виновници наводно кажњени”.
Драгослав Михаиловић је у
својој другој књизи „Голог отока” писао о овом случају. У лето 1995. године Бранко Путник присуствовао је промоцији овог дела, а неколико месеци касније је умро...
Панчевачки мост последњи
пут је озбиљно реконструисан
1965. године и од тада се чека
нова обнова...
Иначе, треба забележити и
да је једини наш мост преко
Дунава који није срушен током НАТО бомбардовања –
Панчевачки мост! Или, званично, „Мост Црвене армије”.
Р. Т.

ПАНЧЕВАЧКА УЛИЦА НОСИ ИМЕ ПО ЊОЈ

Нудила комунистима да је стрељају уместо Драже
Мала слепа улица на Котежу
1, која се улива у Ружину, носи
име Делфе Иванић.
Делфа је рођена у Подгорици 1881. го ди не. Њен отац
Иван Мусић (1848–1888), српски католички свештеник, био
је један од најистакнутијих вођа устанка против Турака у
Херцеговини. У Србији се запослио као виши чиновник у
пошти и примио православну
веру.
Делфа је с пет година остала
без мајке, а са седам и без оца.
Усвојили су је Михаило Богићевић и Катарина Константиновић, блиска рођака, велика
љубав и несуђена друга жена
Михаила Обреновића.
Студирала је хемију у Женеви, али се после две године
вратила због поочимове смрти. Запослила се као наставница у Скопљу 1900. године и
ту упознала и Ивана Иванића,
књижевника, српског вицеконзула у том граду и познатог
националног и културног радника. Годину дана доцније су
се венчали и она је напустила
посао у школи. Увек уз мужа,
због његовог посла често је мењала места становања, па је
тако живела у Скопљу, Цариграду, Будимпешти, Ријеци,
Трсту, Франкфурту на Мајни...
Како у браку нису имали деце, Делфа је преузела бригу о
Ивановој ћерки из првог брака Иванки.

Боравећи с мужем у Скопљу
и Цариграду, Делфа Иванић се
детаљно упознала са животом
и патњама српског народа који је живео у Османском царству. Вођена жељом да им помогне, заједно с прослављеном
сликарком Надеждом Петровић, Делфа је у лето 1903. основала хуманитарно друштво Коло српских сестара. Име друштва су смислили и правила
написали Бранислав Нушић и
Иван Иванић. На оснивачкој
скупштини у „Коларцу” било
је 3.000 жена, које су, узгред
речено, пре Енглескиња тражиле право гласа...
Наредне четири деценије живота Делфе Иванић протекле

су у добротворном раду, а списак њених постигнућа је импресиван. Године 1913. оснива
болницу за рањенике из Балканског рата у албанском Љешу, а затим одлази у Драч, где,
бринући о најтежим болесницима, добија тифус... Почетком рата 1914. она с леди Пеџет формира болницу у Скопљу, из које се 1915. повлачи
последња, с војском и народом, до албанске обале. У Италији сазнаје да српски заробљеници у Немачкој и Аустроугарској умиру масовно од глади, па организује српске жене
у Паризу, Женеви и Ници и
успешно наговара француску
владу да шаље пакете с хра-

ном, који су спасли неколико
хиљада живота...
Председница Кола постала
је 1940. године, а на почетку
Другог светског рата то друштво пру жа пр во уто чи ште
избеглицама из НДХ и Словеније... Пошто је одбила њихову понуду за сарадњу, Немци су у јесен 1942. забранили
рад Кола српских сестара, а
њу ухапсили и краће време
држали у затвору. По изласку
на слободу укључује се у активну подршку Дражи Михаиловићу. У зиму 1944. Немци
је опет накратко хапсе, овог
пута у групи присталица равногораца.
Партизане је сачекала у Београду и ухапшена је трећи пут,
сада као „непријатељ комунизма”. На инсистирање неких
предратних политичара који су
пришли уз нову власт, ослобођена је брзо, а Коло српских
сестара је укинуто.
Кад је у јуну 1946. почело
суђење Дражи Михаиловићу,
Делфа Иванић се јавила за сведока одбране! А кад је Дражи
изречена смртна пресуда, писала је Президијуму Народне
скупштине ФНРЈ и понудила
свој живот у замену за његов.
Ухапшена је тада и четврти
пут! После тога није учествовала у јавном животу.
Умрла је у Београду 1972.
године, оставивши за собом
књигу „Успомене”.
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БИФЕИ, ДУША ПИЈАЦЕ, И ТО У ЊЕНОМ СРЦУ

РЕСТАРТ: ФИНА КЛИЈЕНТЕЛА, РОДНО РАВНОПРАВНА
Ушо на пијац из Змај Јовине,
16.30 је сати, крено до трафике по дуван. Узмем новчаник,
спустим торбу на фрижидер за
сладолед, окренем им леђа на
десет секунди, платим пљуге,
вратим поглед ка торби, а ње –
нема! Неко ме опљачкао! Унезверено се окрећем око себе,
питам продавачицу је л’ нешто
видела, она не сме да ме погледа у очи. А-ух!
Кре нем низ глав ну пи јач ну
штрафту, шмекнем ка првом
бифеу с леве стране, а тамо...
Мој другар Ђани се ваља од
смеха. Држи моју торбу испод
мишке. Јанпи. Боли га уво што
ме је исеко. Ред је да се окрене
тура за „пронађену” торбу. У
самом бифеу никог сем Ђанија, газда Банета Ескорта и неког лика који носи цвике у полумраку. Упознају нас: он је
Баста, главни шанер и велетрговац у Јужнобанатском округу, а ја, како рече Ђани, најјаче
и најлепше лупам по тастатури компјутера у Пањграду. Церекамо се.
Баста кука Ђанију да му утерују дуг који није направио.
Ђани ће ту ствар одма’ да реши: одлазе у непознатом правцу. Остали Бане и ја за шанком. Ћаскамо. У бифеу „Старт”.
– Што си тако назво кафану? – питам га.
Каже:
– Зато што се овде свако јутро стартује, а по потреби и рестартује.
– Кол’ко дуго си овде? – досадан сам.

лог, друкчи, што би рекла браћа Роми, па их помириш, а онда су често и бољи него што су
били. Доста се и послова нађе
овде кроз размену информација, 365 дана. Радимо једни за
друге. И пазимо се међусобно.
Мање се пије него раније, строги су послодавци... Зато ми наиђу опуштени странци, воле домаћу, а на одмору су – прича
Бане и онда описује свој локал:
два стола у башти, шанк од метар и по (уз најпознатију риму), све у свему шест конзумних места плус четири стајаћа,
до 74 киле по особи.
Простор је сужен, па ко да
су сви за истим столом.
– Разни смо. Пошто су и „Звезда” и „Партизан” јавно-комунални клубови, нема везе ко за
кога навија, сви смо ту. Долазе
ми и суграђани из околних села, кулинари, размењујемо искуства. Еј, ево гост, донео си
ми срећу – оде газда да однесе
пиво.
Свраћају му другари са експосла који су радили у Либији,
Алжиру, Ираку... Пензионери.
– Наиђе и неки познаник, па
каже: јао, Бане, мали ти локал.
Јесте мали, али су велики гости, а ако наставиш да долазиш, бићеш и ти велики. Углавном се добро зезамо. Никад не
сипам до црте, јер ми се не исплати, али се скоро сви слажу.
Пре икс година, док је још „Јутјуб” био слабо познат, набавим „блутут” кутију. Како дође
неко ко не виси код мене, ови
моји стални направе штос: кажу му да преко микрофона у

„Боље Мерилинка него Карлеуша”, каже Бане
– Није се све преселило, далеко од тога, али дошла је та
клијентела код нас у пијачне
локале, мислим, у оне у којима се пије. А суботом... Како
неко уђе, тако му звони телефон, тражи га супруга. Она

Зеленило, Софија Лорен и публика
– Четрнаеста ми година, откад је пропао „Развој и инжењеринг”, моја бивша фирма.
Замисли кол’ко је профила људи прошло кроз овај локал од
десет квадрата. Шала и шега
углавном. У седам ујутро сам
ту, стални гости ме већ чекају.
Људи најчешће стварају пријатељства, неки и непријатељства,
али то је саставни део кафанског живота. Кад ово радиш,
мораш мало да будеш и психо-

„блутут” кутију каже музичку
жељу, неко други у башти нађе
ствар на „’тјубу”, пусти је, а овај
се чуди. Крајишници наруче
неку песму за коју нико никад
није чуо, ми је преко најбоље
групе на свету „одсвирамо”, ови
клече, деру се, па прште туре...
Ево, сад траже ови напољу –
изашо газда да послужи.
Про па ли у цен тру гра да
„Спорт”, „Србија”, „Снешка”
„Просветарац”... Култне кафане.

дође. Он мора да иде. Наравно, долазе и даме, другарице,
па има и обрнутих прича, он
јури њу. Да не поверујеш! Родна равноправност. Елем, овде
је дневна варијанта. Зими се
ради до три-четири, лети до
осам. Ујутро сви долазе трезни. Скоро сви. Добро је да сам
сам свој газда, не бих издржао
да плаћам некога за шанком;
самохрана сам мајка, имам две
див не ћер ке ти неј џер ке.

Таџикистанац и Монголац у ниском „Старту”

Помажу и оне, купују робу,
плаћају рачуне, оперу судове
– хвали децу Бане у моменту
кад је ушо друг полицајац.
Стао с нама за шанк. Наручио себи, наравно, кафу и киселу. И нама. Воли с народом.
И народ с полицијом. Питам
га је л’ влада ред и мир на пијаци. Каже да га је до сада било, јер је „дигнута” група џепароша лежала у Пожаревцу, али
су пуштени пре неки дан, па
ће сви бити на појачаном опрезу. Бане се надовезује:
– Најактивнији су кад су пензије. Дан раније увек имају
управни одбор, типују... Раде у
групама. Сецикесе. Пијаца је
покривена камерама слабог квалитета, треба видео-надзор појачати. А ове не пуштати унутар ограде! Нису они једини
проблем. Продају ликови робу
непознатог порекла, ко оно кад
испадне тона жита с камиона
па га поједу врапци. Има и клошара и гребатора. Али у „Старту” се никад није десило да нешто нестане. Припитом човеку испадну паре из џепа и оде,
неко од гостију види, па ми их
да, сутра онај дође, ја му вратим. Деси се да оставе кесе с
месом и бакалуком, врате се
по њих кад се отрезне. Онда
се, срећни што су их нашли,
напију.
Плаћају се, каже Бане, непотребни рачуни: за дератизацију, хигијену, некакву музику, што му се посебно не свиђа
јер сви његови гости знају да
певају. Хоће да исприча и ово:
– Многи се жале да немају
посла због „Авив парка”: има
паркинг, ради до десет увече,
савршено чисто. Погледај ову
пијацу! Види штрафту, главну
улицу. Што је не ограде, закључају део где су тезге, да
можемо и ми да радимо до
десет. Можда неко ’оће детету
да купи бицикл увече; ту су и
месаре, пекаре, секондхенд,
мењачница... Поставите једну
чесму! Поплочајте штрафту!
Си гур но би до ла зи ли љу ди.
Примио бих конобара, радила
би кафана у две смене. У свим
градовима света дика је лепа
пијаца. Види нашу. Није криво „Зеленило”, мора град да
уложи. И да пита пре тога грађа не. Хај де да по бе ди мо
„Авив”! Казо ми друг из Аустрије недавно кад је био да је
пијаца изгубила душу.
Утом се Ђани и Баста, насмејани и насвирани, појавише, после сат времена оправданог одсуства, на вратима.

Панчевачке фавеле
– Решили смо ствар – каже
Ђани. – Дај, газда, туру.
Бане ми уз осмех добаци:

– То је онај рестарт што сам
ти помињо...
С. Трајковић

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.

Брестовчанка
Млада кујица, која нема баш
срећну судбину, пронађена је
на улицама једног од панчевачких села, након чега је вакцинисана, стерилисана и очишћена од паразита.
Она је умиљата и мирољубива, али због њеног безопасног
лајања на поједине људе комшилук жели да је се отараси.
Ако неко жели да усрећи овог веселог и разиграног пса,
треба да се јави на број 063/175-65-32.

Шест њушкица
Ови штенци, заједно с мајком, спасени су тако што су склоњени из
опасног окружења код окретнице
београдског аутобуса 108, надомак
Панчева.
У питању су два мужјака и четири
женке, стари око два и по месеца,
који се тренутно налазе у Панчеву.
Очекује се да се јаве пунолетни и
одговорни љубитељи животиња који имају услове за удомљавање, а
све информације могу добити на
контакт-телефон 064/506-18-77.

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

ПАНЧЕВАЧКИ „ВОЗОВИ” ПОКРЕНУЛИ МОТОРЕ
Прозивка првотимаца
извршена 8. јула
И Динамо 1945 и
Железничар
с новим тренерима
Краткотрајна пауза брзо је прошла, па су фудбалски терени у
нашем граду поново оживели.
У понедељак, 8. јула, обављена
је прва прозивка првотимаца
и у ФК-у Динамо 1945 и у ФКу Железничар, којом су и званично почеле припреме за ново првенство. Оно што је посебно занимљиво јесте чињеница да оба панчевачка клуба
у нову сезону улазе с новим
шефом стручног штаба.
Прозивку фудбалера Динама
1945 извршио је нови први тренер Дражен Дукић, заједно са
својим сарадницима Миодрагом Анђелковићем и Ненадом
Николићем. На првом тренингу било је присутно 26 фудбалера, међу којима и двојица новајлија: голман Никола Тасић,
који је дошао из ужичке Слободе, и доскорашњи играч Златибора Александар Стојановски.
Први човек „брзог воза” Горан Јањовић, те чланови Управног одбора Ненад Јованчевић,
Александар Павковић и Зоран
Радојковић поздравили су фудбалере и пожелели им успешну сезону.
– Очекујемо да својим фудбалским и људским квалите-

тима постигнете боље резултате него у прошлој сезони. Обезбедили смо све услове за рад
како бисте се што боље припремили за ново првенство.
Желим вам много успеха у раду и да на крају сезоне заједнички остваримо зацртани циљ
– обратио се момцима председник Јањовић.
Спортски директор Душан
Белић, у договору с тренером,
увелико ради на довођењу појачања и прављењу тима који
ће оправдати очекивања љубитеља фудбала у Панчеву.
– Очекује нас рад карактеристичан за припремни период и од вас очекујем да максимално одрадите своје обавезе.
Уговорене су контролне утакмице, тако да је на вама да
озбиљно приступате тренингу
како бисмо заједнички остварили резултате који се од нас
очекују у новом првенству –
рекао је први тренер Динама
1945 Дражен Дукић.
Фудбалери Динама 1945 одиграће седам контролних утакмица. Прву проверу ће имати
18. јула са омољичком Младости, а потом ће се састати с
Рад нич ким (Но ви Бе о град),
Слогом из Пожеге, Радничким
из Обреновца, Новим Пазаром,
ужичком Слободом и ИМТ-ом.
Током ових припрема „брзи
воз” ће десет дана боравити и
у Косјерићу.
Кренула је и панчевачка „дизелка”. Прозивку првотимаца

ТРКА ОКО АВАЛЕ

ПАНОНИЈИ ЧЕТИРИ ОДЛИЧЈА
Железничара извршио је нови
шеф стручног штаба Душан Јеврић, коме ће у раду помагати
Марко Андрејић и Владимир
Растовић.
У понедељак, 8. јула, на СЦу „Младост” се окупило 25 момака, које су поздравили и челници Железничара Зоран Наунковић, Ненад Бојковић и Предраг Санадер.
– Изузетно сам задовољан што
су се сви играчи појавили на
првом окупљању. Довели смо
четири права појачања, а наредних дана очекујемо долазак
још неколико фудбалера с којима желимо да оформимо тим
за врх табеле. Наш циљ у наредној сезони јесте да нападнемо прво место, да се пласирамо у виши ранг и да после низа
година Панчеву подаримо прволигаша. Железничар је заслужио да се такмичи у јачем рангу, а ми ћемо дати све од себе
да тако и буде. Клуб је момцима обезбедио добре услове за
рад, а 23. јула путујемо и на десетодневне припреме на Златибор – рекао је председник
Железничара Зоран Наунковић.
Оно што је навијачима популарне „дизелке” најважније,
јесте податак да је костур екипе из прошле сезоне остао на
окупу, као и то да ће новајлије
представљати истинска појачања у тешкој борби за лидерско
место.

– Најважније је то што нам
је постављен јасан циљ. Дакле,
наш задатак је да дођемо до
првог места и вишег ранга. То
је озбиљан изазов и посао неће
бити нимало лак, па зато од
првог дана морамо да кренемо
ка остварењу циља. Људи који
воде Железничар одлично су
организовали клуб, тачно се
зна ко шта ради и то ће бити
наша предност. Имаћемо довољно времена да се добро упознамо, комбиноваћемо тренинге на нашем терену, оном с вештачком травом и у теретани,
а одиграћемо и седам контролних утакмица. Јако ми је важно да играчи уживају на тренинзима и да у сваком моменту буду позитивни. То је један
од предуслова за успех – обратио се играчима на првом окупљању шеф стручног штаба Железничара Душан Јеврић.
Прву контролну утакмицу „дизелка” ће имати 20. јула на Новом Београду с Радничким. Током боравка на Златибору одиграће три пријатељска сусрета,
а за 6. август планирана је провера у Банатском Великом Селу у мечу с новим српсколигашем Козаром. Генерална проба
пред почетак шампионата биће
утакмица у Вршцу 10. августа
против истоименог домаћина.
Трка за бодове у Српској лиги „Војводина” стартоваће 17.
августа.

ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

АЛЕКСА ДРУГИ, ДЕЈАН ПЕТИ
Прошлог викенда у Новом Саду је одржано финале Купа Србије у стрељаштву, по А и Б
програму, у којем су учествовала и два најуспешнија такми ча ра Стре љач ке дру жи не
„Панчево 1813”.
Алекса Ракоњац је освојио
сребрну медаљу у конкуренцији десет најбољих кадета.
Гађајући из ваздушне пушке,
он је погодио 582 круга у троставу 3 x 20 метака и тако поставио лични рекорд. У току
меча је неколико пута био у
вођству, а за коначни тријумф
не до ста ја ла су му са мо два
круга. Од 60 хитаца имао је
18 деветки и 42 центра, од којих су чак 33 била унутрашња,

пре ко 10,2, што се по себ но
оцењује и евидентира.
Алекса се за ову дисциплину припремао у пролетњем кампу ССС-а у Новом Саду, а као
најбољи пионир Србије у овој
години учествоваће и у летњем
кампу перспективних стрелаца на Караташу, који се одржава од 22. до 29. јула. Заједно
с њим у том кампу ће боравити и пионирке СД-а „Панчево
1813” Теодора Кондић и Ива
Ра ко њац, ко ји ма ро ди те љи,
клуб, али и Стрељачки савез
Србије помажу да у наредној
сезони буду још успешније.
Тренер Синиша Вељковић
презадовољан је њиховим резултатима, као и залагањем на

тренинзима и такмичењима, а
очекује да ће наредна сезона
бити још успешнија за панчевачке пионире, кадете и млађе
јуниоре.
У финалу Купа Србије у гађању из малокалибарске пушке надметао се сениор Дејан
Пешић.
Де јан је по но во ус пео да
оправда своје место међу шест
најбољих репрезентативаца Србије, и то освајањем петог места у троставу 3 x 40 метака. И
у основном мечу био је пети, с
1.159 кругова, у овој најтежој
олимпијској дисциплини.
И поред свих тешкоћа, клуб
ће у наредном периоду Дејану
обезбедити учешће на првен-

ствима Војводине и Србије, али
и на великом међународном
такмичењу „Гран-при Новог
Сада”, на којима је он до сада
редовно освајао медаље.

ТРОФЕЈИ ЗАОБИШЛИ ПАНЧЕВО
још седам најуспешнијих бораца на Старом континенту у
категорији преко 84 кг. И пре
почетка надметања знало се да
ће мечеви бити изузетно тешки, па се Боба због тога максимално припремао у свом Динаму с тренером Предрагом
Стојадиновим.

И АН ЂЕ ЛИ НА МЕЂУ ОДА БРА НИ МА
У кампу у Умагу, где је боравило преко 3.000 младих спортиста из око 80 земаља из целог света, у саставу екипе Србије била је и каратисткиња Младости Анђелина Јаредић.
У првом колу Светске лиге младих, у категорији преко 54
кг, она је у првом колу изгубила од ривалке из Италије. На
овом такмичењу савете јој је давао њен тренер Тихомир Макитан, који је задовољан њеном борбом.

Ипак, Битевић се са „Европских игара” вратио без трофеја. Већ у првом колу изгубио је
од Анђела Квесића из Хрватске с 2:0, да би потом у наредна два меча у групи Б радио
нерешено са искусним Гогитом из Грузије и с домаћим
такмичаром, а само освајање
првог или другог места у групи водило је у полуфинале и
борбе за медаље.
Троје такмичара Карате клуба Динамо боравило је од 1. до
8. јула у Умагу, где већ по традицији Светска карате федерација организује окупљање
најпер спек тив ни јих мла дих
спортиста из целог света и где
је спровођење стручног рада

затим у конкуренцији млађих и старијих јуниорки Миља Остојин је освојила сребрно одличје у трци на 2.000 м.
На крају су у категорији млађих и старијих јуниора поново заблистали Урош Остојин
са златном и Александар Дугић са сребрном медаљом у
трци на 3.000 м.
Запажен наступ имали су
и: Новак Магда, Петар Секуловић, Ивана Цукић, Емилија Недељковски, Владимир
и Валентина Мирков, Сара
Дамјановић, Лајчи Штркаљ,
Ана Дра го је вић и Је ле на
Грујичић.
Било је ово последње такмичење пред летњу паузу и
припрема за Куп Србије, који ће бити одржан почетком
септембра.

УСПЕСИ ПАНЧЕВАЧКИХ КАЈАКАША

ОБОГАЋЕНА РИЗНИЦА МЕДАЉА
На традиционалној „Видовданској регати”, одржаној у
Забрежју надомак Београда,
учествовало је осам такмичара ККК-а Панчево, које је
предводио тренер Зоран Живковић.
На узбурканој Сави 350 такмичара из двадесетак клубова из земље и иностранства
учинило је све да ово буде
једно врло занимљиво и квалитетно кајакашко надметање. Трке су одржане на стазама од 200 и 500 метара, док
су се на меморијалном надметању „Драгутин Кујунџић”
кајакаши такмичили на дистанци од 2.000 метара.
Кајакаши с Тамиша имали
су запажен наступ и овог пута. Иван Крстић је тријумфовао на 200 м, а најсјајније одличје освојио је и у двоседу с
Да ни лом Жив ко ви ћем на
сприн тер ској де о ни ци. Ју ниор ски че тве рац ККК-а
Панчево који су чинили Станчевски, Јелић, Матаруга и

Голубов трећи је стигао на
циљ, а бронза је припала и
Данилу Живковићу у надметању сениора на 200 м у К-1.

УСПЕХ МЛАДОГ ЧЛАНА ШАХ КЛУБА „АЉЕХИН”

КАРАТЕ АКТУЕЛНОСТИ
Недавно су у главном граду
Белорусије Минску одржане
друге „Европске игре”, на којима је учествовао и каратиста
Слободан Битевић, као једини
представник нашег града.
Ак ту ел ни ви це шам пи он
Европе квалификовао се за ово
велико такмичење заједно с

У недељу, 7. јула, четрдесет
пети пут је одржано традиционално атлетско надметање под називом „Трка око
Авале”, коју организује АК Ветеран из Београда.
Панчевачка Панонија се на
том такмичењу представила
са четрнаест атлетичара, који су успели да освоје четири
одличја.
У ка те го ри ји атлет ских
школа и пионира панчевачка
деца су трчала с ривалима и
по годину дана старијима, тако да су на дистанцама од
500 до 1.000 м ове планинске
трке већином била пласирана од петог до десетог места.
Прву златну медаљу Панонији је донео Занди Штркаљ,
који је победио у трци млађих
пионира на 1.000 м, а одмах

поверено најеминентнијим карате стручњацима.
Велику улогу у едукацији
младих и овог пута имао је и
шеф стручног штаба КК-а Динамо Предраг Стојадинов.
У изузетно великој конкуренцији такмичари Динама су
се одлично борили, али нису
дошли до медаља. Свој клуб и
град представљали су Александар Здешић, Јана Којчић и Дарко Спасковски.

АНДРЕЈ ТРЕЋИ У КРАГУЈЕВЦУ
На великом међународном
кадетском турниру одржаном
недавно у Крагујевцу нашу
државу су представљали домаћи клуб Раднички и панчевачки „Аљехин”.
Том приликом је изузетно
талентовани суграђанин седмогодишњи Андреј Добричан, играјући с кадетима до
четрнаест година, освојио
треће место у најмлађој

групи, док су прва два места
припала дечацима из чувене шаховске школе Санкт
Петербург.
Поред медаље, Андреј је
награђен и шаховском литературом.
Запажени успех имали су
и други такмичари клуба
„Аљехин” и на тај начин
оправдали позив на овај еминентни турнир.

ШАХОВСКИ КУТАК
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Трагови
Иза луталица по снежним сметовима остају трагови.
До следећег снега.
Пошто нешто прође кроз блато, то постаје очигледно. Док се
неко не сети да утаба пут.
Вода уме најбоље да сакрије оне што ходају преко ње.
Иза њих се појављују само концентрични кругови.
Само накратко.
Упућени знају куда су пошли и како газе.
И поред тога и баш зато остављају трагове.

Велики морски поздрав од КУД-а
„Станко Пауновић” из Несебара.
Виолета Нађ

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

Масе
Гомила своје делове не воли.
Јок, добри су само кад су у мноштву.
Онда су јаки, храбри, грлати...
Ван масе јединка која често обитава у њој није ништа више
него преплашени делић.
Није појединац. Са својим ставом.
Зато брже-боље трчи назад у гомилу.
Да тако безлична поново постане опасна и деструктивна.

Свуда

Поздрав из Парге – Грчка.
Весна Николић

Пошто на силу пробијеш баријере, преваром их заобиђеш или
имаш кључ – што није свеједно, стигнеш до циља.
До клупице тик до воде.
Или најтананије мисли што ти развлачи лице у осмех.
И до прозора душе која те привлачи.
Можеш свуда где хоћеш.
Зато је важно кључарско знање.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО?
Кристина Козак,
студенткиња:
– Положила сам
пријемни испит, па ћу
наредних дана
тражити посао,
док не почне
факултет.

Драгана
Радованчев,
студенткиња:
– Уписала сам се
на студије. Планирам
летовање ускоро, па ћу
започети припреме
за путовање.

Петар Ракић,
студент:
– Студирам, али
лето тренутно проводим
радно и код куће.
Имамо пољопривредно
газдинство, па и ја
помажем.
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